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Проект „Изграждане и функциониране на  Областен информационен 

център в гр. Враца” Договор  №  BG161РО002-3.3.02-0025-С0001, 
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, 
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6 ПРОЕКТА СЕ СЪСТЕЗАВАТ В МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС „ДА СЪЗДАВАМЕ 

ЗАЕДНО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“ 

 

 

 

 
 

 

Приключва финалния кръг на регионалното ниво от националния конкурс „Да 

създаваме Заедно европейски проекти“. В Областен информационен център Враца постъпиха 

шест проектни предложения, по четири от оперативните програми 2014-2020 - ОП „Иновации 

и конкурентоспособност“,  „Развитие на човешките ресурси“, „Региони в растеж“, „Наука, 

образование и интелигентен растеж“. Идеите и интересите на младите хора са насочени в 

различни сфери на обществения живот – свързани с подобряване на инвестиционния климат в 

региона, повишаване на туристическия потенциал, социално предприемачество, насърчаване 

на социалното включване, издание на училищен вестник.  В момента се провежда оценка и 

класиране на получените предложения на регионално ниво. За целта е сформирана  регионална 

комисия , в която взимат участие представителите на общинска и областна администрация, 

Бюрото по труда Враца, неправителствени организации, Председател на комисията е г-жа 

Евелина Васкова, председател на УС на ДНТ. Класирането се извършва на база оценка за 
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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. 

 

 

 

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. 

 


