JASPERS годишен извештај за 2014 година: Краток преглед
Во 2014 година, JASPERS, партнерството помеѓу Генералниот директорат за
регионална и урбана политика на Европската комисија, Европската инвестициска
банка (ЕИБ) и Европската банка за обнова и развој (ЕБРД), продолжи да ја
поддржува подготовката на големи проекти кои треба да се достават за грант
финансирање под Структурните и кохезионите фондови во име на 14 кориснички
земји-членки на ЕУ (Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешката Република, Естонија, Грција,
Унгарија, Латвија, Литванија, Малта, Полска, Романија, Словачка и Словенија) и три
земји-кандидати (поранешната Југословенска Република Македонија, Црна Гора и
Србија).
2014 одбележа година на транзиција помеѓу старата Политика на кохезија на
програмскиот период 2007-13 година и новиот период 2014-20 година. JASPERS
работеше на задачи поврзани со завршувањето на поднесоците за проект за стариот
период заедно со изработка на проекти за новиот период. Сите големи одобренија на
проекти од страна на Европската комисија во 2014 година се однесуваа на
користењето на средствата од периодот 2007-13.
Во 2014 година Комисијата одобри 79 апликации за финансирање на големи проекти,
во споредба со 86 во 2013 година, за вкупна цена на инвестиции од речиси 1,5
милијарди евра, од кои над 1 милијарда евра грантови од ЕУ.
Вкупните инвестициони трошоци за големи проекти поддржани од страна на
JASPERS кои беа одобрени од страна на Комисијата во периодот меѓу 2007 и 2014
година беа 66,4 милијарди евра, од кои грантовите од ЕУ изнесуваа 38,9 милијарди
евра.
Во 2014 година JASPERS ја воспостави функцијата за Независен преглед на
квалитетот (IQR) и дополнително го разви неговиот Центар за поврзување и
компетентност со цел ширење на знаењето и размена на најдобрите практики со
своите корисници.
Во прилог на активностите за градење на капацитетите и размена на знаењето,
JASPERS во јули 2014 година на заинтересираните страни им стави на располагање
нов интернет портал на Платформата за поврзување (www.jaspersnetwork.org)
Во 2014 година исто така беше воспоставено Одделение за управување со квалитет,
за да се обезбеди конзистентност и висок квалитет во испораката на услугите на
JASPERS.
За подетални информации за активностите на JASPERS, погледнете го
Годишниот извештај за 2014 на JASPERS (www.jaspers-europa-info.org) и
Годишниот извештај за 2014 година на Платформата за поврзување на JASPERS
(http://www.jaspersnetwork.org/ )
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