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НАД 100 ОРГАНИЗАЦИИ СЕ ВКЛЮЧВАТ  В НАУЧЕНИТЕ УРОЦИ 

 

 

Това стана ясно на проведената днес среща от Областен информационен център Враца. 

Експертите са осъществили контакт със над 100 бенефициенти на територията на Област 

Враца, които фигурират в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН). 

Близо 20 организации вече са се включили в инициативата със свое мнение и препоръки. 

Кампанията Заедно за бенефициентите – „Научени уроци“ цели чрез мащабно анкетно 

проучване да установи къде са критичните места при изпълнение на проекти,финансирани 

със средства от европейските фондове и да предложат начини за тяхното преодоляване и 

обхваща представители на бизнеса, администрацията и неправителствения сектор, които 

реализират проекти по оперативните програми. Анкетата включва 13 въпроса свързани с 

проблемите и трудностите, които бенефициентите срещат при кандидатстването и 

изпълнението на проектните предложения. Проучването ще се проведе през месеците юли и 

август, а септември и октомври на базата на получените данни ще се организират кръгли маси  

по очертаните слаби места, за да могат да се обсъдят и предложат решения за преодоляването 

им. Всички те ще бъдат обобщени и предоставени на Управляващите органи на оперативните 

програми, за да бъдат включени в правилата на следващия програмен период 2014-2020 г. 

Анкетната карта е изготвена от Централният информационен и координационен офис 

(ЦИКО) при Министерски съвет(МС), а  кампания се провежда под егидата на заместник 

министър-председател и министър на правосъдието на Зинаида Златанова съвместно с 

мрежата от 28 информационни центъра. 

 

 
 

На срещата бе представен и конкурса за общо лого и слоган на новите оперативни 
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програми 2014-2020, който стартира началото на месеца и ще приключи на 1.10.2013 г. 

Конкурсът е отворен към всички, които желаят да се включат и не поставя ограничения за 

възраст, професионален ценз и националност. Необходимо е кандидатите да изработят проект 

на лого и слоган в програма за векторна графика, да представят цветен и черно-бял вариант на 

изображението на български и английски език, представи предложението на хартиен и на 

електронен носител, както и  кратко описание на замисъла и идеята на изображението. 

Предложението се изпраща  на адреса на Министерски съвет в срок до 17:00 часа на 1-ви 

октомври 2013. Повече информация за конкурса може да получите на място в Областен 

информационен център Враца или на официалната интернет страница на Единния 

информационен портал www.eufunds.bg. 

 

 

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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