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256 УЧАСТНИКА В СРЕЩИ НА ОИЦ – ВРАЦА ПРИ ВТОРА ГОДИШНА 

ОБИКОЛКА ПО ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТТА 

Екипът на областен информационен център – Враца отбеляза 256 участника на срещите 

от втори информационен цикъл за 2017 година в десетте общини на врачанска област. 

Представители на бизнеса и местните администрации, НПО, читалища, студенти, 

земеделски производители и заинтересовани граждани имаха възможността да участват 

в дискусии, да задават въпроси и да разчитат на екипа за бъдещи сътрудничества и 

оказване на помощ при затруднения. В зависимост от спецификата на общината, беше 

подготвена актуална и адекватна информация, относно кандидатстване и финансиране 

с европейски фондове. 

В  деветте  селски общини от област Враца  бяха представени актуалните и предстоящи 

за отваряне до края на 2017 г. мерки по Програмата за развитие на селските райони 

(ПРСР). В периода 14 -31.10. 2017 г. екипът на ОИЦ-Враца представи мерки по ПРСР, 

към които има значим интерес на местните бенефициенти: 6.1„Създаване на стопанства 

на млади фермери“, 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, 8.3 

„Предовратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 

катастрофични събития“, 8.6 „Инвестиции и технологии за лесовъдство и в преработка, 

мобилизирането и търговията на горски продукти“ и 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването и разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“. 

Важно е да отбележим интереса на общинските администрации на Община Мездра, 

Мизия, Оряхово, Козлодуй, Борован, Криводол за  интервенции в пътната и социалната 

инфраструктура, които впечатлиха и със своята осведоменост за програмите. 

Екипът на ОИЦ  представи във 

всички общини инициативата 

на Европейския съюз WiFi4EU 

за изграждането на WiFi 

безжични точки за 

предоставяне на безплатен 

интернет в открити 

пространства и на обществени 

места в 6000 до 8000 общини в 

целия ЕС до 2020 г. и ги 

призова да бъдат едни от 

първите, подали проектни 

предложения.  Програмата се  

очаква да отвори края на месец 

декември 2017 г. 



   
  ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-ГР.Враца 

                                                        ул. „Полк. Кетхудов” № 4, тел.: 092/627431 и ел. поща: oic_vratza@abv.bg  

 

 
 

Проект „Осигуряване функционирането на  Областен информационен 

център в гр. Враца” Договор  № BG05SFOP001-4.001-0024- C01  

финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, 

съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския Социален фонд 

чрез Европейския социален фонд 

 

На последната среща проведена 

на 2-ри ноември 2017 г. екипът 

на центъра запозна студенти, 

директори и преподаватели на 

учлища и детски градини с 

основните приоритети на 

програма „Еразъм +“ и 

крайните срокове на 

отворените процедури за 2018 

година, съфинансирани от 

ЕСИФ. Присъстващите на 

събитието научиха повече за 

ИСУН и „Интелигентната 

специализация като 

стратегически подход към икономическото развитие чрез целенасочена подкрепа за 

научни изследвания и иновации“. Бяха представени приоритетите на страната ни за 

бъдещо развитие в сферата на иновациите, какво представляват самите иновации. 

Дадоха се конкретни примери как лесно практически иновативни продукти могат да 

бъдет обречени на голям неуспех и как други иновации са променили ежедневието на 

хората. 

Много от бенефициентите от всички общини споделиха различни затруднения при 

изпълнението на своите проекти, други не пропуснаха да отличат улеснената 

комуникация, отчитане и кандидатстване за европейски средства чрез електронната 

система за управление и наблюдение на европейски средства (ИСУН 2020). 

Провеждането на информационни срещи е една от основните дейности на областния 

център,  съгласно проект „Осигуряване функционирането на  Областен информационен 

център в гр. Враца” - Договор  № BG05SFOP001-4.001-0024-C01,  финансиран от 

Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз, чрез 

Европейския Социален фонд с бенефициент Община Враца.  


