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ОИЦ ВРАЦА СТАРТИРА МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ 

 

Областен информационен център Враца и  мрежата от 28 информационни центъра 

организират национален конкурс „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“ за 

популяризиране на Кохезионната политика на европейския съюз в България. В състезанието 

могат да се включат всички младежи (ученици, студенти, трудово заети или безработни), 

които са на възраст между 17 и 21 години. Инициативата ще запознае младите хора с 

основните процедури в процеса на подготовка на проекти, финансирани с европейски 

средства. 

Според правилата за участие всеки младеж трябва да подготви проектно предложение 

по една от седемте Оперативни програми, които България ще реализира през настоящия 

програмен период 2014-2020 г. Проектното предложение също следва да е съобразено с 

целите на съответната програма и заложените за изпълнение инвестиционни приоритети. 

Изисква се още целта на проекта да доведе до подобряване на качеството на живот в областта, 

в която младият човек живее. Според условията един участник може да разпише и да се 

включи в конкурса само с едно проектно предложение. 

Конкурсът се организира на два етапа – регионален и национален. Класирането на 

кандидатите от регионалния кръг ще се извърши от комисии по места, които ще оценяват 
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съгласно Оценка за допустимост, както и критерии за техническа и финансова оценка. 

Отличените проекти от цялата страна, класирани на първо място от регионалното ниво на 

конкурса, ще участват в националния кръг на инициативата. 

Наградата за победителя от регионалния кръг е електронен четец, а призьорът на национално 

ниво ще получи смартфон. Документите, необходими за кандидатстване могат да бъдат 

намерени на  www.eufunds.bg, както и на място в центъра. Проекти ще се приемат до 17:00 

часа на 26 май 2014 г. на електронната поща на Областен информационен център Враца: 

oic.vratsa@eufunds.bg. 

ОИЦ-Враца ще проведе информационни срещи с младежи за разясняване на 

изискванията за участие в конкурса на 10.04 в Община Козлодуй, 11.04 – Община Оряхово, 

15.04 – Община Мездра и 14 и 16.04 в областния град. Повече информация относно 

предстоящите събития може да бъде получена и на място в ОИЦ Враца, фейсбук страницата 

или на телефон: 092/627431. 

 

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

 

 

Контакти:  

Виктория Гарванска 

Експерт ИОУ 

0882493892 
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