
         

Този документ е създаден в рамките на проект „Ефективно функциониране на Областен информационен център - Велико 
Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието 
на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
 
 

ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА  
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 

 
  
 
  Източник на финансиране: Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на 

ЕСИФ“ на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020 г., процедура 
BG05SFOP001-4.004 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 
областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ 

 
Дата на сключване на АДБФП: 15.01.2019 г.  
Срок за изпълнение: от 01.01.2019 г. до 31.12.2021 г. 
Стойност на проекта по бюджет: 369 600.00 лв. 
 
Проект „Ефективно функциониране на Областен Информационен център – Велико 
Търново“ цели продължаване подкрепата за развитието и ефективното функциониране 
на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново, като част от Мрежата от 
27 Областни информационни центрове.  
 
Проектът ще осигури: 

• Устойчивост и непрекъсваемост на дейностите за популяризиране на 
Кохезионната политика на ЕС през новия програмен период и многогодишната 
финансова рамка 2021-2027г.; 

• Предоставяне на актуална и достоверна информация за възможностите по 
програмите, в периода 2014-2020г.; 

• Повишаване разпознаваемостта на Европейските фондове и програми; 
• Представяне на успешно реализирани проекти в област Велико Търново и 

популяризиране на добри практики; 
 

 Проектът ще допринесе за осигуряване на прозрачност за използването на средствата 
от ЕС в публична полза.  
ОИЦ – Велико Търново ще продължи да предоставя четири основни вида услуги – 
информационни, експертни, комуникационни и логистични с цел гарантиране на равен 
и лесен достъп до информация и насърчаване активността на потенциални 
бенефициенти.   
В изпълнение на дейностите по проекта ОИЦ –Велико Търново ще организира  
информационни събития за целеви групи в областта, ще съдействие при провеждането 
на съвместни събития с Управляващите органи и ще участия в общи инициативи и 
кампании на мрежата от ОИЦ на национално ниво.  
Проектът надгражда постигнатите до момента резултати и ще допринесе за 
ефективното функциониране на ОИЦ – Велико Търново в периода 2019-2021 г. 
 

 


