
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, 06 април 2017 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 ще повлияе пряко и положително:

 Потенциални бенефициенти, широката
общественост от област Добрич, служителите от ОИЦ,
управляващи органи, междинни звена на програмите.

 Общата цел на проектното предложение е
осигуряване на ефективно функциониране и развитие
на Областен информационен център-Добрич.



 Предоставяне информация на потенциалните бенефициенти и

общността, относно политиките на ЕС, управлението и изпълнението

на Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове и

Споразумението за партньорство,.

 Разпространяване на информация относно целите, начините и

възможностите за финансиране от ЕСИФ в България.

 Организиране на събития за популяризиране на програмите,

съфинансирани от ЕСИФ, съобразени със специфичните нужди на

потенциалните бенефициенти от област Добрич.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И УСЛУГИ



 Проектът ще осигури устойчивост и ще надгради

постигнатото до момента 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.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И УСЛУГИ



ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 Функциониране на ОИЦ-Добрич;

 Организиране, провеждане и участие в събития с 

потенциални бенефициенти и медии;

 Разработване и разпространение на информационни и 

рекламни материали;

 Осигуряване на публичност и визуализация по проекта, 

организация и управление.



ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Функциониране на ОИЦ-Добрич:

 Предоставяне на достъпна информация и осигуряване на
публичност и прозрачност при реализиране на програмите,
съфинансирани от ЕСИФ;
 Осигуряване на безплатен и пълен достъп до
информация за възможностите за финансиране по
Европейските Структурни и Инвестиционни Фондове за
всички социални, етнически и възрастови групи в областта;
 Подобряване на прозрачността и популяризиране на
проектите, финансирани от ЕС сред настоящите и
потенциални бенефициенти, медиите и широката
общественост;
 Предоставяне на услуга от вида „обслужване на едно
гише”.



ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Организиране, провеждане и участие в събития:

 ОИЦ ще организира и проведе 54 публични
информационни събития за популяризиране на ЕСИФ в
осемте общини от област Добрич - по две събития
годишно с медии и по две събития годишно във всяка
от осемте общини от област Добрич.

 ОИЦ ще организира и проведе 3 кампании, като
част от общи национална инициатива на мрежата от 28
информационни центъра в Българияза периода на
изпълнение на проекта до 31.12.2018 г., (по 1
годишно), съгласно годишния план на ЦИКО.



ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Разработване и разпространение на информационни и рекламни 
материали:

 В рамките на дейността е предвидено да бъдат
изработени минимум 20 вида/над 2000 броя информационни
и рекламни материали, които ще допринесат за постигане на
целите на приоритетна ос 4 ОП "Добро управление" за
разпространение на информационни и рекламни материали
относно целите, начините и възможностите за финансиране
от ЕСИФ в България и популяризиране на ролята на ЕС.

 Издадените информационни и рекламни материали ще
осигурят актуална и навременна информация относно
възможностите за финансова подкрепа със средства от ЕСИФ.



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРОЕКТА

 Проведени 54 публични информационни събития;

 Издадени над 5 вида информационни материали -
ръководства, наръчници, книжки, брошури и информационни
листовки и др.;

 720 консултации, предоставени по телефон, електронна
поща или на място в областните информационни центрове;

 Трима служители, чиито заплати се съфинансират от
техническа помощ.



ОТЧИТАНЕ ПРЕЗ ИСУН 2020



ОТЧИТАНЕ ПРЕЗ ИСУН 2020



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


