
 

 

exchangeEU – Обобщение 

Приложено по-долу представяме обобщение на програмата exchangeEU на български 

език. Обобщението се предалага и на немски, чешки, финландски, гръцки, полски, 

румънски и испански. 

Преходът на Европейския съюз (ЕС) към климатичен неутралитет, както е посочено в 

стратегията на Европейската зелена сделка, предлага големи възможности за 

европейската икономика. Регионите с въглища, лигнит, торф и нефтени шисти 

(„въглища+“) в ЕС също са изправени пред предизвикателства в своя икономически и 

социален преход поради намаленото търсене на изкопаеми горива. Представители от 

регионите с въглища+ изразиха интерес към по-близък обмен със свои колеги, за да 

могат да навлезат по-дълбоко в конкретни теми, да се запознаят с техническите детайли 

на успешни подходи към прехода и да ги приспособят към ситуацията в техния регион. 

exchangeEU е програмата за обмен за регионите в преход с въглища+ в ЕС, която има за 

цел да установи обмен, за да отговори точно на тези нужди на специалисти на регионите 

с въглища+ и да улесни една иновативна програма за взаимен обмен за партньорско 

обучение между регионите. Тя свързва заинтересовани страни от различни региони с 

въглища+ от целия ЕС и създава една уникална възможност за споделяне на знания и 

опит. Програмата за обмен е част от Coal Regions in Transition (CRiT) и се изпълнява от 

Европейската комисия. 

Участниците в програмата exchangeEU ще могат да се възползват от: 

• Програмен дизайн, ориентиран към нуждите и съобразен със ситуацията в 

участващите региони 

• Иновативни решения съобразени с всеки участващ регион 

• Практически възможности за обучение и осезаеми резултати, за да предприемем 

заедно значими действия 

• Създаване на общност и мрежа от професионалисти с трайно въздействие 

За всеки обмен регионите ще бъдат свързани един с друг според ситуацията им, за да се 

постигне полезен обмен. Представител на екипа на exchangeEU ще подпомага 

приемащите региони при подготовката и самия обмен. Финансовата подкрепа за 

участниците включва настаняване и пътуване за до четирима делегати в зависимост от 

формата на обмен. 

За да кандидатствате за програмата exchangeEU, формулярът за кандидатстване в EU 

Survey трябва да бъде попълнен до 7 ноември 2022 г. Ако има регион, с който искате да 

кандидатствате като предварително свързани, моля, използвайте формуляра за 

съвместно кандидатстване. 

За допълнителна информация (на английски), моля, вижте уебсайта на програмата 

exchangeEU (тук), включително често задавани въпроси и други налични материали с 

информация. 

https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/initiative-for-coal-regions-in-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/eu-coal-regions-exchange-programme_en

