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Кръгла маса на тема „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“Акценти от събитие

ЦЕЛ на събитието

 да се подобри и повиши квалификацията на участниците;

 да се създадат условия за взаимен обмен на опит, знания и информация,

както и за поставяне на въпроси, търсене на решения на общи проблеми

по поставената тема;

 да се създадат условия за набиране на идеи за бъдещия процес на

програмиране, касаещи политиката за развитието на селските райони

2021-2027;

 да се осигури подкрепа на УО за следващия програмен период;

 да се наберат идеи относно бъдещи възможности за сътрудничество в

рамките на НСМ.

ИНФОРМАЦИЯ за събитието

дата 9 август 2019 г.

място зала 400- МЗХГ, гр. София

организатор Звено за управление на НСМ 2014-2020 (ЗУ)

участници експерти от дирекция „Развитие на селските райони“ , МЗХГ

резултати  предоставена обратна връзка към УО за водената политика и за

обобщените от ЗУ идеи и предложения при подготовката след 2020

г., които са събрани в рамките на проведените в първата проектна

година събития към НСМ;

 тематичен обмен;

 набрани идеи и предложения за следващия програмен период;

 идентифицирани позитивни и проблемни аспекти относно новия

модел на прилагане на ОСП след 2020;

 32 експерти от дирекция „Развитие на селските райони“ с повишени

знания и информираност за идеите и мненията на др.

заинтересовани страни по темата;

 високо ниво на оценка за работата на ЗУ от страна на участниците и

готовност за участие в дейността на НСМ.

Основни презентирани теми

 Стратегически план за ОСП 2021-2027;

 Нова „зелена архитектура“ на ОСП 2021-2027 и сравнение с действащата

екологизация в Стълб 1 и Стълб 2;

 Сравнение на пакета за реформи на ОСП 2021-2027 с действащите

регламенти, касаещи Стълб 2.
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По време на дискусиите, ЗУ на НСМ

представи на УО основните мнения,

предложения, идеи и обществени

нагласи, касаещи прилагането на ПРСР

2014-2020 и имащи отношение при

подготовката на бъдещите интервенции в

стратегическия план по ОСП 2021-2027,

свързани със Стълб 2, които са събрани и

обобщени в рамките на реализираните

през първата проектна година различни

събития на НСМ.

Кръгла маса на тема „Нов модел на прилагане на ОСП 2021-2027“

ЗУ презентира и изведените позитивни и проблемни аспекти, касаещи новия модел на прилагане на

ОСП след 2020 г., идентифицирани съвместно с широк кръг заинтересовани страни в рамките на

проведената на 31 юли 2019 г. работна среща на тема „Подкрепа на ОСП след 2020 г. за развитие на

селските райони“, организирана от ЗУ на НСМ.

С представянето на най-актуалната информация по

отделните теми, паралелно имаше богати дискусии, в

резултат на които бяха идентифицирани предимства и

предизвикателства пред подготовката и прилагането на

новия модел на ОСП 2021-2027.


