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ПРОЕКТ 

ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

 

Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Техническа помощ” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Приоритетна ос 3: Популяризиране на европейската кохезионна политика и 

нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация. 

Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове 

за кохезионната политика в България 

Стойност на проекта: 399 351,52 лв. 

 

Продължителност на проекта: 36 месеца 

 

 

Цел/цели: Създаване, развитие и функциониране на областен информационен център за 

Кохезионната политика на ЕС, нейните цели и възможности в България, като част от  бъдещата 

национална  мрежа от центрове на територията на цялата страна и фактор за повишаване 

информираността на населението относно Кохезионната политика на ЕС и  осигуряване на 

прозрачност за използването на средства на ЕС в публична полза. Чрез облекчаване достъпа до 

информация за структурните фондове на ЕС се цели насърчаване на активността на потенциални 

бенефициенти за разработване на качествени проекти, привличане на ресурси за развитие и 

повишаване благосъстоянието на жителите на областта. 

Дейности: 

� Изграждане на областния информационен център - реконструкция, оборудване и 

визуализация;   

� разработване на правила за организация и функциониране на Центъра, съобразно 

Процедурния наръчник за функциониране на ОИЦ и указанията на ЦИО;  

� набиране и систематизиране на базова информация, свързана с ефективното изпълнение на 

функциите /изпълнявани проекти, бенефициенти, регионални и национални медии, 

потенциални бенефициенти, административни структури и пр./;  

� изготвяне на план за осъществяване на публични прояви и успешното им реализиране; 

ефективно функциониране и поддръжка на ОИЦ;  

� популяризиране на услугите, предоставяни от ОИЦ и неговата дейност сред три основни 

целеви групи: настоящи и потенциални бенефициенти, журналисти и широката 

общественост – реализирани 2 пътуващи семинара за журналисти, 1 уъркшоп за 

журналисти, 30 проведени информационни дни, 12 семинара за потенциални бенефициенти, 

11 събития за широката общественост; 

� Позициониране на ОИЦ в обществения живот и създаване на трайна двупосочна 

комуникация 

� реализиране на дейности по публичност;  

 

Очаквани резултати: Изграден и успешно функциониращ областен информационен център /ОИЦ/ 

за предоставяне на стандартизирани информационно-консултантски услуги с ефективно действаща 

структура и с потенциал за включване в национална мрежа от информационни центрове, пряко 
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допринасящ за нарастване броя на изпълняваните на територията на област Велико Търново 

проекти, финансирани със средства на ЕС. 

 

Информирането на обществеността за ролята на подкрепата от ЕС и разбирането на ролята на 

структурните инструменти от потенциалните кандидати, добрата обществена осведоменост за 

системата на Структурните фондове, както и осигуряването на информация за възможностите, 

предоставяни от подкрепата на ЕС са изключително важни за създаването на запас от 

висококачествени проекти, които са необходими за постигането на висока степен на усвояване на 

наличните фондове. В този смисъл планираните в настоящото проектно предложение дейности са 

насочени към постигане на необходимото ниво на прозрачност и общи познания за структурните 

инструменти и за възможностите, които предоставя достъпът до финансовата подкрепа на ЕС сред 

потенциалните бенефициенти. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


