
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ВРАЦА 

 

 

Проект „Изграждане и функциониране на  Областен 
информационен център в гр. Враца” Договор  №  BG161РО002-3.3.02-

0025-С0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа 
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд 

за регионално развитие. 

 

ОИЦ ВРАЦА ПРЕДСТАВИ ПРЕД МЛАДЕЖИ ОТ ОБЛАСТТА КОНКУРСА 

„ДА СЪЗДАВАМЕ ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОИЦ Враца проведе четири допълнителни срещи с млади хора, за да представи 

конкурса „Да създаваме заедно европейски проекти“. Инициативата цели да изгради 

проектна култура у младите хора – къде и как да търсят информация за възможностите 

за финансиране, правилата, разписването на един  проект и е първата за тази година, 

организирана от мрежата от 28 информационни центъра в страната за популяризиране на 

Кохезионната политика на Европейския съюз в България. 

Екипът на центъра се срещнаха с над 140 ученици от Враца, Козлодуй и Мездра, 

пред които представи регламента на конкурса, както и оперативните програми 2014 – 

2020, по една от които те трябва да разработят своето проектно предложение. Друго 

основно изискване на конкурса е целта на проекта да доведе до подобряване на 

качеството на живот в областта или общината, в която младият човек живее. Експертите 
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бяха подготвили и викторина с въпроси свързани с европейските фондове, оперативни 

програми и проекти реализирани в региона с европейски средства, където младежите 

демонстрираха добри познания. Информационната кампания ще продължи до 24.04.2014 

г., а документите необходими за кандидатстване могат да бъдат намерени на  

http://eufunds.bg/bg/page/1024/ , както и на място в центъра. Проекти ще се приемат до 

17:00 часа на 26 май 2014 г. на електронната поща на ОИЦ Враца: oic.vratsa@eufunds.bg. 

 

 

 

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. 

 


