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ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ВРАЦА СТАРТИРА ПОРЕДИЦА ОТ 

ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ОТ КРИВОДОЛ 

 

 

 Областен информационен център Враца стартира информационен цикъл от 

срещи за програмен период 2014-2020 в общините на Област Враца. На 27 януари 

екипът на центъра проведе първото събитие на тема „Представяне на ОП Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020 и други възможности за кандидатстване през 2015 

година“ в гр. Криводол. Срещата бе открита от Кмета на общината г-н Петър Данчев,  

г-н Петър Комитски - Председател на Общински съвет Криводол и г-н Красимир 

Богданов - народен представител от Област Враца бяха официални гости на събитието.   
Представители на общинска, местна и централна  власт и неправителствения сектор, 

бизнес организации и образователни институции бяха запознати с приоритетите и 

дейностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ с общ бюджет 2 136 млн. лв, както 

и индикативната годишна работна програма. Пет са основните приоритетни оси, най-

много средства през програмния период са отделени за заетост – 1266 млн.лв. за достъп 

до заетост на икономически неактивни и безработни лица; насърчаване на младежката 
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заетост; подкрепа за стартиране на собствен бизнес; повече възможности за учене през 

целия живот за работната сила и др. За приоритетна ос 2 - “Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“ са предвидени 658 млн. лв.  За подобряване на 

институционалния капацитет са отделени 86 млн лв., чрез подобряване на ефикасността 

на публичните администрации и услуги в сферите на: социалното включване, 

здравеопазване и др. и 39 млн. лв. за трансгранично сътрудничество. На срещата бяха 

дискутирани и алтернативни възможности за кандидатстване в сферата на околната 

среда, образованието и земеделието. 

 Информационните срещи продължават в Бяла Слатина и Борован на 28.01.2015, 

съответно от 11.00 и 14.00 ч. и в общините Мездра и Роман на 29.01.2015г от 11.00 и 

14.00 ч. 

 

 

 

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.  

 

Контакти:  

Виктория Гарванска 

Експерт ИОУ 

0882493892 
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