
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

ГР.Враца 

 

  

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. 

 

 

Областен информационен център – Враца посети гр. Криводол  

 

С информационно събитие в гр. Криводол ОИЦ-Враца приключи третия си цикъл от срещи 

на територията на областта. На събитието присъстваха служители на общинската 

администрация, представители читалище „Никола Й. Вапцаров-1924“, както и студенти, 

работещи по различни проекти към него. Срещата премина под формата на дискусия, което се 

оказа полезно за всички присъстващи. Разисквани бяха актуалните възможности за 

кандидатстване, както и основните проблеми при изготвянето на проекти по различните 

програми.   

Присъстващите студенти с голям интерес се запознаха с работата на центъра и проявиха 

желания за провеждане на стаж. Екипът на центъра заяви категорична готовност да посрещне 

всички желаещи младежи, макар и под формата на посещение. На място в центъра младежите 

ще имат възможност да се запознаят не само с дейността на ОИЦ, но и ще им бъде 

предоставена различна и полезна информация за Европейския съюз и оперативните програми 

в България.  

 
Най-активни бяха представителите на читалище „Никола Й. Вапцаров-1924“, които разказаха 

за своя опит при кандидатстването по различни проекти и впечатленията си от проведената в 

началото на декември седмица „Европа – България“ по случай 5-годишнината от членството 

ни в Европейския съюз. По време на дискусията се родиха много идеи за съвместни 

инициативи, които всички си пожелаха да се реализират през новата година.  

 

Експертите посетиха и библиотеката в града, с която са партньори след сключеното 

споразумение между министър Дончев и Министерство на културата за съвместна работа по 

програма „Глобални библиотеки - България". И двете страни заявиха интерес да продължат 

своята съвместна дейност за да постигнат заложените цели на програмата: лесен и 

равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги; 

преодоляване на информационната неравнопоставеност, особено в по-малките населени места 

и др.  

 

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. 
 


