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 Предизвикателствата и възможностите  пред бенефициентите 

представи ОИЦ Враца 

 
  

 Семинар на тема: „Предизвикателствата пред усвояване на средства от ЕС“ проведе 

днес ОИЦ Враца. В него взеха участие представители на местна и централна власт, бизнес и 

неправителствени организации, образователни институции. Експерти представиха основните 

приоритети на оперативните програми през новия програмен период, както и финансовото 

разпределение на средствата по дейности за следващите 7 години. Най – много средства са 

предвидени за ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 1 612 млн. евро, следвана от 

ОП „Околна среда“ с 1 494 млн. евро, най-малко средства са заделени за ОП “Добро 

управление“.  Лекторите запознаха представителите на бизнес организации с ОП „Иновации и 

конкурентноспособност“, двете основни направления на програмата – предприемачество, 

експортен и производствен потенциал и зелена ефективна икономика. 

  Висок интерес сред участниците провокира новата инициатива за младежка заетост, 

която ще се изпълнява чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“, аргументите за създаването 

й са високия брой безработни младежи в Европейския съюз – над 5.6 млн. души. 

Инициативата е насочена към младежи, които са извън заетост, образование, обучение на 

възраст до 25 години (държавите – членки могат да я увеличат до 29 години). Дейностите, 

които предвижда са: повишаване активността на икономически неактивни младо хора, 

заетост и стажуване, стартиране на собствен бизнес, обучения и други. 

 

 

ОИЦ – Враца е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране 

на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 
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