
 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 

София, 8 юли 2020 г. 

Иновативен проект за качеството на въздуха в София ще получи 

финансиране от ЕС 

Европейската комисия и Френският регионален съвет на О дьо Франс, като 

управляващ орган на „Иновативни дейности за градско развитие“ (UIA), 

публикуваха резултатите от петата и последна покана за представяне на 

предложения. Печелившите проекти от Брюксел, Гент и Лейедал (Белгия), София 

(България), Халандри (Гърция), Будапеща (Унгария), Ферара и Верона (Италия), 

Тилбург (Нидерландия), Кошице (Словакия) и Алмерия (Испания) ще получат над 

45 млн. евро от Европейския фонд за регионално развитие. Проектите обхващат 

културата и културното наследство, качеството на въздуха, кръговата икономика и 

демографските промени. 

Комисарят по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра заяви: 

„Днес ЕС помага на още 11 града да превърнат идеите си в променящи живота 

решения. Тези градове ще ни покажат пътя към ангажиране с високо ценените от 

гражданите теми, като например качеството на тяхната околна среда, и ще ни 

дадат примери, които могат да бъдат възпроизведени в целия ЕС.“  

Повече подробности за успешните предложения за проекти могат да бъдат 

намерени тук.  

Те се присъединяват към останалите 75 проекта, избрани по инициативата 

„Иновативни дейности за градско развитие“ 2014-2020 г. За тази покана регион О-

дьо-Франс получи 222 кандидатури от 23 държави членки.  

След приключването на всички покани за представяне на предложения, Комисията 

и регионът О дьо Франс ще съсредоточат усилията си върху оценката на този опит 

като източник на вдъхновение за политиката на сближаване за периода 2021—

2027 г. чрез стратегия за управление на знанията за „Иновативни дейности за 

градско развитие“ . В бъдеще директното подпомагане на градските власти да 

прилагат иновации и да оформят градовете на бъдещето ще бъде част от 

Европейската инициатива за градoвете 2021—2027 г. 
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