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15.12.2020 г. 
Областен информационен център – Враца представи онлайн на 
страницата си във Фейсбук прилагането на новия регионален подход в 
България през следващия програмен период 2021 – 2027 г. и 
изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции към МРРБ. 
Събитието бе част от общата кампания на Мрежата от информационни 
центрове за тази година, която се реализира в периода 16 ноември – 15 
декември 2020 г. На лайв видео бяха представени приоритетите за градско 
развитие и подкрепата за регионите в новата Оперативна програма за 
развитие на регионите (ПРР) в България. Основен акцент на инвестициите 
по ПРР 2021-2027 г. ще бъде икономическото развитие на териториите, 
повишаване на заетостта, увеличаване на доходите и стандарта на живот 
на населението, намаляване на неравенствата. Проектите, които ще се 
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подкрепят, трябва да бъдат предварително идентифицирани в плановете 
за интегрирано развитие на общините чрез подхода „отдолу-нагоре“ и 
отразени в интегрираните териториални стратегии. Важни стъпки за 
изпълнението им са подготовка, утвърждаване и публикуване на Насоки за 
кандидатстване с концепции за ИТИ, сформиране на партньорство, 
подписване на партньорско споразумение и подаване на концепция за ИТИ 
в ИСУН. След това ще се провеждат Публични обсъждания за осигуряване 
на обществена подкрепа и повишаване на осведомеността на 
обществеността относно планираните дейности в рамките на 
представените концепции за ИТИ, чрез Звено за публични консултации, 
ще се прави предварителен подбор на концепциите за ИТИ от съответния 
РСР и класиране на концепциите за ИТИ, подаване на детайлизираните 
проектни предложения от бенефициентите и оценка от съответните 
финансиращи организации/ институции/ органи – УО на програми, 
организации, прилагащи финансови инструменти и други. Всяка 
финансираща организация/ институция/ орган оценява съответния проект, 
част от концепцията за ИТИ, попадащ в обхвата на нейните отговорности, 
подписване на договори и изпълнение на проектите, цялостна 
координация на процеса по време на фазата на изпълнение – на 
национално ниво между участващите програми и МРРБ. 
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