
ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОИЦ -  РАЗГРАД:

^  Разпространение сред широката 
общественост на обща информация 
за политиките на Европейския съюз, 
Споразумението за партньорство, 
управлението и изпълнението на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИф);

^  Предоставяне на конкретна 
информация на потенциални 
бенефициенти за възможностите за 
кандидатстване по програмите, 
съфинансирани от ЕСИф;

)г- Организация и провеждане на 
събития за популяризиране на 
програмите, съфинансирани от 
ЕСИф, съобразени със 
специфичните потребности на 
региона, настоящи и бъдещи 
бенефициенти и възможностите за 
кандидатстване по отворени и 
предстоящи за обявяване 
процедури;

^  Събиране, систематизиране и 
популяризиране на информация и 
добри практики от успешни 
проекти, съфинансирани от ЕСИф;

5̂  Разпространение на информационни 
и рекламни материали относно 
целите, начините и възможностите за 
финансиране от ЕСИф в България;

р- Сътрудничество с управляващите 
органи и междинните звена на 
програмите и работа с местните,

както и с други мрежи за 
информация на ЕС;

>> Участие в общи инициативи на 
мрежата от 28 информационни 
центъра в страната.
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Проект 
„Осигуряване 

функционирането 
на Областен информационен 

център -  Разград"
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ОБЩА ЦЕЛ: СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Осигуряване ефективното 
функциониране на Областен 
информационен център -  Разград (ОИЦ) 
за повишаване информираността на 
гражданите относно политиките на 
Европейския съюз, Споразумението за 
партньорство между България и ЕС, 
управлението и изпълнението на 
програмите, съфинансирани от ЕСИф и

през програмен период 2014 -  2020 г. 

Дата на стартиране: 13.12.2015 г.

Дата на приключване: 31.12.2018 г. 

Бюджет на проекта: 314 594,95 лв.

'£■ Разпространяване на актуална, 
надеждна и конкретна информация 
сред потенциалните бенефициенти за 
възможностите и условията за 
кандидатстване по програмите, 
съфинансирани от ЕСИф;

^  Повишаване прозрачността при 
реализация на европроектите и 
популяризиране на добри практики 
от успешни проекти; 

г  Достъпно и компетентно 
информиране на жителите на 
Разградска област относно най- 
подходящите възможности за 
привличане на евросредсгва.

'р- Обезпечаване дейността на Областен 
информационен център -  Разград и 
текуща издръжка;

Разработване и разпространение на 
информационни материали (печатни, 
аудио-визуапни и електронни);

^  Организиране, провеждане и участие 
в публични информационни събития 
(информационни събития, семинари, 
обучения, конференции, изложения, 
срещи и др.) и работа с медии;

^  Дейности по осигуряване на 
публичност и визуализация на 
проекта.


