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2012 - 2014
Принцип 9 – Устойчивост и дългосрочна ориентация

Принципа на добро
управление се отнася?

Подробно описание на
практиката

Основна цел на проект ТЕРРЕ e чрез споделяне на опит,
посредством срещи и обучения да докаже: мъдрото и
интегрирано използване на ендогенни ресурси за
производство на възобновяема енергия (от различни
източници като биомаса, слънце, вода, вятър) като
ефективен двигател за генериране и устойчиво местно
развитие в области основани на публично частните
партньорства между обществени институции, частни
оператори и местни власти; Да разработи на базата на
прогнозен потенциал за производство на възобновяеми
енергии чрез изпълнението на транснационална система за
подкрепа при взимане на решения, техническиикономически-финансови планове във всяка област с цел
насърчаване на икономическото, социално и екологично
устойчиво развитие; Да насърчи изграждането на капацитет
чрез обмяна и споделяне на опит.
Въз основа на изградени публично-частни партньорства
между обществените институции и местните общности, за

привличане на приходи и възможности за работа в послабо развитите маргинални зони, ще се стимулира растежа
и развитието на областите посредством рационалното
използване на местните ресурси.
1. http://www.dimitrovgrad.bg/obshtina-dimitrovgraddomakinstva-na-preskonferentsiya-po-proekt-terre-energiyateritoriya-zaetost.aspx - пресконференция с партньори и лица
от местните общности
Доказателствен

2.

материал

http://www.dimitrovgrad.bg/content/documents/002%20TERR
E%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8
A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%202.pdf - партньорска среща и обучителен
семинар

Преки участници,
партньори и целеви
групи
Постигнати резултати.
Считате ли че има
елемент на
иновативност в тази
практика?
Моля, пояснете.

Включва 13 партньора от 9 страни: Италия, Австрия,
Унгария, България, Словения, Румъния, Хърватска, Босна и
Херцеговина и Албания.
Насърчава изграждането на капацитет чрез обмяна и
споделяне на опит
Да. Проект ТЕРРЕ има за цел да експериментира и докаже,
че мъдрото и интегрирано използване на наличните
ресурси на местно ниво за произвеждане на възобновяема
енергия е ефективен двигател за генериране на
самостоятелно и устойчиво местно развитие в областите
включени в проекта.

Изводи и очаквано

Да анализира специфичните характеристики на всеки един

развитие, преодолени

от районите включени в проекта като природни и човешки

трудности и изведени

ресурси, характеристики на ландшафта, културни и

поуки

икономически характеристики.

