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ПРОЕКТ  „ОИЦ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ 

 
 
Източник на финансиране: ОП „Добро управление" 2014-2020, процедура „Осигуряване 
функционирането на националната мрежа от областни информационни центъра 2022-
2023г.“ 
 
Дата на сключване на АДБФП: 12.01.2022 г. 
Срок за изпълнение: от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г. 
Стойност на проекта по бюджет: 249 982,60 лв. 
 
Проект „ОИЦ – Велико Търново в подкрепа на европейското развитие на област  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 2021-2027г.; 
 
 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, както и експертна подкрепа на регионалните съвети за развитие в звената 
за медиация и публични консултации в процеса на прилагане на новия интегриран 
териториален подход; осъществяване на взаимодействие с екипите на Местните 
инициативни групи на територията на област Велико Търново и проверка на техническите  
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параметри на предстоящи процедури на МИГ 
 
В изпълнение на дейностите по проекта ОИЦ –Велико Търново ще организира 
информационни събития за целеви групи в областта, ще съдейства при провеждането 
на съвместни събития с Управляващите органи и ще участва 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 2021-2027 
 
 
 


