Проект

„Функциониране на Областен информационен център – Силистра”
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.001-0004-C01
По оперативна програма „Добро управление”
Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управление на ЕСИФ”
Процедура BG05SFOP001-4.001
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни
информационни центрове”

Целта на настоящата процедура е осигуряване на ефективно функциониране на 27-те
областни информационни центъра. От 2012 г. функционира мрежата от 28 информационни
центрове / 27- областни центрове и един централен координационен офис/ за популяризиране на
кохезионната политика на ЕС в Р България. 27-те областни информационни центрове са
структурирани в областните градове, като един от тях е в Община Силистра. В периода 2007-2013
г. мрежата предоставяше информация за възможностите за финансиране по програмите,
съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд /СКФ/ на ЕС. В периода 2015 –
2023 г. мрежата ще предоставя информация и ще популяризира ЕСИФ.
В изпълнение на целите на Националната комуникационна стратегия и на Споразумението
за партньорство, тази процедура ще надгради постигнатата познаваемост за европейските
фондове и програмите, като ОИЦ -Силистра съзнателно и целенасочено ще работи за повишаване
прозрачността при изпълнение и управление на програмите, като гради широко обществено
доверие и подкрепа.
Стойност на проекта:
• Обща стойност – 315 000,00 лв. в т.ч.
• Съфинансиране от Европейския социален фонд /ЕСФ/ - 267 750,00 лв.
• Национално съфинансиране – 47 250,00 лв
Срок на изпълнение на договора – от 13 декември 2015 г. до 31 декември 2018 г.
Дейности по проекта:
• Обезпечаване функционирането на ОИЦ – Силистра;
• Разработване и разпространение на информационни и промоционални материали;
• Организиране, провеждане и участие в публични информационни събития и работа с
медии;
• Публичност и визуализация на проекта;
Очаквани резултати:
• Осигуряване ефективното функциониране на Областен информационен център –
Силистра. Повишаване обществената информираност относно политиката на сближаване на ЕС
и нейното въздействие в страната и региона, чрез популяризиране на добрите практики и
възможностите за финансиране по оперативните програми посредством Европейските
структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014-2020 г.
• Осигуряване на публичност и прозрачност при изпълнение и управление на СП и ОП
с оглед повишаване на общественото доверие и активното участие на заинтересованите страни
в процеса на инвестиране на европейските средства.
• Осъществяване на успешна комуникация с всички социални, етнически и възрастови
групи чрез осигуряване на широк набор от възможности за равен, пълен и лесен достъп до
информация, свързана с реализиране на проектни идеи, чрез финансовите инструменти на
Кохезионната политика на ЕС, както и за повишаване на техния капацитет.

Проект № BG05SFOP001-4.001-0004 „Функциониране на Областен информационен център - Силистра”
по Процедура № BG05SFOP001-4.001, финансирана от Оперативна програма „Добро управление”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

