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ПРОГРАМЕН ПЕРИОД  2007-2013: 

Асоциацията  Euro*IDEES основана през 1999, през новият програмен период 2007-2013 може да изрази потенциал и умения, придобити и развити през 
тези години, предоставяйки ценна подкрепа на своите членове. 
 
Ключовата концепция на Euro*IDEES през Европейския програмен период 2007-2013 е изцяло сплотяване и единство. 
 
Тази характеристика, представя иновация и успешен пример на европейските политики, тясно обвързани помежду си за постигане на нововъзникващите 
цели от Лисабон, Гьотеборг и Ница, представлява същността, особеностите и начина на работа на асоциации с политики, програми и проекти в Европа.  
 
 
Euro*IDEES е белгийска асоциация, формирана от международни партньори с представители: в местни и регионални институции, агенции за развитие, 
университети, териториални споразумения и други обществени и частни звена, насочени към създаване на разнообразна и синергична мрежа, способна 
да гарантира увеличаване на стандартите за качество в развитието на политики на местно ниво: местно устойчиво развитие, растеж, заетост и иновации, 
чрез включването на много заинтересовани страни от икономическият, екологичният и социалният сектор. 

 

Всичко това в една рамка, която цели:  

 поемане на отговорност и участие на институционални капитали, човешки капитали и социални капитали на местно ниво, внедряване на практика 
„empowerment", символ на едно общество, основано на демокрацията, гражданските права, за преодоляване на социални дисбаланси в 
икономическа, културна и околната среда, премахване на религиозна и етническа дискриминация, децентрализация и автономия на отделните 
решения, отчетност и колективност; „empowerment" се основава на солидарност, справедливост и субсидиарност;  

 сближаване между университетите, правителството, бизнеса, социалните субекти, което да представи основата, върху която да се изгради 
платформата на "регионалните и местни'' познания, общи платформи, стратегическо планиране и интегрирано местно развитие на проекти. 

 
 

Euro*IDEES може да се символизира като услуга с добавена стойност на своите членове от Европейския съюз.   
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Мисията на  Euro*iDEES: 

От създаването си през февруари 1999 г., Евро * IDEES е изпълнявала мисията на Европейска асоциация, ангажирана към насърчаване на местното и 
регионалното развитие в процеса на европейска интеграция, чрез три конкретни действия:  

 

         а.  дава гласност на европейските политики по отношение на тези, които оперират на местно и регионално равнище;  

         б.  информира европейските институции за проблемите, които възникват "от местни мнения до глобалния дневен ред", и обратно;  

         в.  действа главно чрез изработване и изпълнение на проекти с европейско териториално сътрудничество; 

 
 
Политики на ЕС: 

Последните изминали години са характеризирани с процес на европейска интеграция за регионално и местно развитие:   
 

- одобрение и прилагане на ЕПСО: Европейска схема за устройство на територията (1997); 

- активиране на Европейските териториални пакта за заетост (1998); 

- приемане на еврото (1999 г.); 

- началото на присъединяването на дванадесетте страни в Източна и Южна Европа (1999); 

- приемане на План 2000 и финансова перспектива 2000-2006 г. (2000); 

- приемане на Лисабонската стратегия за растеж и заетост (2000 г.); 

- одобрението на Социалната програма 2000-2005 г. (2000) 

- подписване на Договора от Ница (2000 г.); 

- Бялата книга за новото европейското управление (2001 г.); 
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- Европейския съвет от Лаакен приема декларация за бъдещето на съюза и свиква Конвент за изготвяне на Европейска конституция (2001 г.); 

- приемането на Гьотеборгската стратегия за устойчиво развитие (2001 г.); 

- Европейския съвет в Барселона, който прие приемането на политиката на сближаване в научните изследвания и иновациите (2002) 

- приемането на Договора от Амстердам (2002), 

- предложението за Зелена книга за местно развитие и прилагане на Европейската година на местното развитие, 

- присъединяването към ЕС на десет от дванадесетте страни-кандидатки (2004 г.); 

- въвеждането на политика на добросъседство в полза на новите предприсъединителните страни (2004 г.); 

- одобряването на финансовата перспектива 2007-2013 г. (2005 г.); 

- одобрение на новата политика на ЕС земеделски и подкрепа за местните развитие на селските райони (2005 г.); 

- актуализиране на Лисабонската стратегия (2005 г.); 

- рефинансирането на Социалната програма 2005-2010 г. (2005) 

- одобряване на Програмата на Общността за заетост и социална солидарност - ПРОГРЕС (2006 г.); 

- одобрение на насоки към политиката на сближаване 2007-2013 г. (2006 г.); 

- членството в ЕС на Румъния и България (2007 г.); 

- одобряването на Договора от Лисабон (2008 г.); 

- l’avvio della nuova programmazione 2014-2020, началото на новият програмен период 2014-2020;  

- началото на новата десет годишна стратегия на Европа 2020; 

 
 

Тези моменти, отбелязаха раждането и дейността на Euro*IDEES, в процеса на ориентиране през последните години към политиките на регионални и 
местни територии. 

По тези теми Euro*IDEES разви информационна и обучаваща дейност и техническа помощ целенасочена към всички заинтересовани страни.  
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Особено внимание бе обърнато през последните години на въпросът за стратегическо планиране на градовете и договорното планиране. 

Euro*IDEES има от една страна, участие в изготвянето на наръчник за стратегическо планиране на председателството на Съвета - Департамент по 
публична администрация в италианското правителство (организирайки многобройни европейски конференции по въпросите на стратегическото 
планиране на градовете и в най-отдалечените райони), и от друга страна, е съдействала на много партньори с технически консултации, проектиране, 
изпълнение и мониторинг на договорното планиране.  

Тази методология бе приложена по отношение на темата за интегрирано развитие на местно ниво чрез проекти от 10 на 87, европейски териториални 
пактове за заетост, до степен, приложени в Италия и наскоро се прилага към проекта за интегрирано местно развитие на БоргиВиви, където асоциацията 
подкрепа и разпространява проекта, който Брюксел смята, че е един от най-добрите практики за местно развитие в Европа.  

Евро * IDEES управлява Европейска мрежа от около 350 участници (членове, асоциирани и партньорите по проекта) в много страни: Албания, Белгия, 
България, Хърватска, Кипър, Дания, Франция, Гърция, Италия, Израел, Либия, Малта , Македония, Черна гора, Палестина, Португалия, Чешката 
република, Румъния, Великобритания, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Унгария (някои други, се намират извън Европа).  

 


