
Проект „Развитие на Областен информационен 
център - Добрич” BG05SFOP001-4.001-0018-С01

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС 

чрез ЕСФ

Добрич, 13 декември 2018 година



 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА «ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ» 2014-2020
Процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на
националната мрежа от 27 областни информационни центрове“
Приоритетна ос 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ ”

 Продължителност на проекта: 37 месеца
НАЧАЛО:13.12.2015 г.
КРАЙ:31.12.2018 г.

 Обща стойност на проекта: 299 245 ЛЕВА
254 358 ЛВ. ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
44 887 ЛВ. НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ



Проектът пряко повлия, потенциалните бенефициенти и

широката общественост на територията на област Добрич,

служителите от ОИЦ, управляващи органи, междинни звена на

програмите, като осигури безплатна и достъпна информация

относно възможностите за финансиране по Европейските

Структурни и Инвестиционни Фондове, публичност и

прозрачност при реализиране на програмите.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ



РЕЗУЛТАТИ

СЪС СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТА БЯХА ПОСТИГНАТИ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ В
ПЕРИОДА 2016-2018

 Проведени конкурси и назначени 3 експерти в ОИЦ, чийто заплати
се финансират по проекта ;
 Организирани и проведени 79 публични информационни събития с
участието на над 2600 потенциални бенефициенти;
 Разработени и разпространени над 50 вида информационни и
рекламни материали - ръководства, наръчници, книжки, брошури и
информационни листовки и др., които са осигурили актуална и
навременна информация относно възможностите за финансова подкрепа
със средства от ЕСИФ;
 Организирани и проведени 3 кампании, като част от общи
национални инициативи на мрежата от 27 информационни центъра в
България



 Проектът осигури устойчивост и надгради постигнатото по

Оперативна програма "Техническа помощ" 2007-2013, като

повиши информираността на потенциалните бенефициенти и

популяризира възможностите за финансиране, които

предоставя ЕС през програмен период 2014-2020.

НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ 



ПРЕДСТОИ

Подготовка и подаване на следващо проектно предложение по
Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05SFOP001-4.004, с наименование:
„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
Областни информационни центъра през периода 2019-2021,
Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на
ЕСИФ” (ПО4)



Проект „Развитие на Областен информационен 
център - Добрич” BG05SFOP001-4.001-0018-С01, се 

осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 

г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ

Благодаря Ви за вниманието!Община град Добрич
www.dobrich.bg
Дирекция Икономическо развитие, европейски 
фондове и обществени поръчки


