
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ГР.Враца 

ул. „Полк. Кетхудов” № 4, тел.: 092/627431 и ел. поща: oic.vratsa@eufunds.bg  
 

  

Проект „Изграждане и функциониране на  Областен информационен 

център в гр. Враца” Договор  №  BG161РО002-3.3.02-0025-С0001, 

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

регионално развитие. 

 

 

ИНТЕРЕС КЪМ РАБОТАТА НА ОИЦ-ВРАЦА 

 

От началото на 2013 г. екипът на центъра отчете голям интерес към своята дейност. За 

първите четири месеца центърът е посетен от над 250 души. Посетителите са предимно 

представители на читалища, НПО и бизнеса. Все по-голям интерес се забелязва от страна на 

гражданите, които освен проекта „Енергийно обновяване на българските домове“ на ОПРР се 

интересуват и от други възможности за кандидатстване. Общият брой запитванията през 

същия период са над 360. Посетителите се интересуват от всички актуални възможности за 

кандидатстване, както и от информация за кохезионната политика на ЕС. На място в центъра 

всеки може да получи информационни материали за оперативните програми, както и 

информация за добри практики от вече изпълнени проекти.  Екипът на центъра  показва 

различни полезни интернет страници на които всеки може да намери полезна и актуална 

информация за ЕС.  

 
За същия период ОИЦ-Враца е организирал 12 срещи на територията на област Враца. На 

срещите са присъствали над 220 участника, основно представители на общинските 

администрации, читалища и бизнеса. Целта на срещите беше популяризиране на актуални 

възможности за кандидатстване за всички потенциални бенефициенти.  

 

Поради големия интерес ОИЦ-Враца проведе и среща на тема „Новият програмен период 

2014 – 2020“, на която бяха представени проектите на бъдещите оперативни програми. Засега 

проектите на оперативните програми са все още в началния етап на програмиране и се очаква 

тепърва да породят дискусия относно конкретните мерки. В края на тази годината ОИЦ-

Враца планира да проведе информационна обиколка във всяка община на област Враца на 

която да предостави актуална информация за новите оперативни програми.  

 

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.  


