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works of the Republic of Bulgaria
Abstract: One of the key infrastructure operational programs for the period
2014-2020 is the "Regions for Growth", the Managing Authority of which is the
"Strategic Planning and Regional Development Programs" Directorate at MRDPW.
OPRD 2014-2020 is an integrated operational program geared to regional
development and in particular towards the achievement of the urban policy objectives
in Bulgaria, paying special attention to the energy efficiency in the centers of support
in the peripheral regions according to the national polycentric development model
formulated in the National Spatial Development Concept 2013-2025, and contributes
to the territorial dimension of the sectoral policies included in the Partnership
Agreement. OPRD focuses on support for municipal projects based on local needs,
which is a key factor for the development and growth of Bulgarian regions.
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Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020
Юлиян Моллов
Отдел „Южен централен район“ гр. Пловдив, Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството на
Република България
Резюме: Една от ключовите инфраструктурни оперативни програми за
периода 2014-2020 г. е ОП „Региони в растеж“, чийто управляващ орган е
ГД „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ.
ОПРР 2014-2020 е интегрирана оперативна програма, насочена към
регионалното развитие, и по-конкретно към постигане на целите на градската
политика в България, като отделя специално внимание на енергийната
ефективност в опорните центрове в периферните райони съгласно
националния полицентричен модел за развитие, формулиран в Националната
концепция за пространствено развитие 2013-2025, и допринася за
териториалното
измерение
на
секторните
политики,
включени
в
Споразумението за партньорство. ОПРР поставя фокус върху подкрепа за
общински проекти на базата на местни нужди, което е ключов фактор за
развитие и растеж на българските региони.
Ключови думи: оперативна програма, регионално развитие, растеж.
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