ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ПЕРНИК
Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ
ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014 - 2020
В периода 24 – 28 ноември 2014 г.
мрежата от 28 информационни
центрове за популяризиране на
Кохезионната
политика
на
Европейския съюз ще проведе обща
инициатива под надслов „Стъпки по
пътя към програмен период 2014 –
2020“. Целите на инициативата са
да се популяризират: постигнатите
резултати през 2007 – 2013 г. с
помощта
на
Оперативните
програми; новия програмен период
2014 -2020 г. и работата на мрежата
от
информационни
центрове
в
България.
Жителите на всички общински
центрове на територията на област
Перник ще имат възможност да се запознаят с реализирани проекти от региона,
посочени като добри практики. Също така ще могат да се включат в анкета, целяща
да установи информираността на население по отношение на основните документи и
приоритети на новия програмен период, както и да получат информация за
възможностите за финансиране на проектни идеи с помощта на еврофондовете.
Едноседмичната изложба, включваща фотоси и информация за селектираните добри
практики, ще бъде позиционирана, както следва: гр. Перник – ул. „Търговска“; гр.
Радомир – Община Радомир; гр. Брезник – читалище „Просвещение“; гр. Трън –
читалище „Гюрга Пинджурова“; гр. Земен – новата зала на Общински съвет – Земен и
с. Ковачевци – Дом-паметник „Георги Димитров“. В периода между 24 и 28 ноември
жители и гости на населените места ще имат възможност да се срещнат с екипа на
ОИЦ – Перник. Графикът на организираните офиси на открито е както следва: гр.
Радомир – 24 ноември от 14:00 часа; гр. Брезник – 25 ноември от 10:00 часа; гр.
Земен – 26 ноември от 10:30 часа; с. Ковачевци – 27 ноември от 10:30 часа; гр. Трън
– 28 ноември от 10:30 часа.
В областния град изложбата ще бъде открита на 24 ноември на ул. Търговска от 10:30
часа. Екипът на ОИЦ – Перник организира и отворена приемна за гражданите от
вторник до петък от 14:00 ч.
Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те
информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по
Договор BG161РО002-3.3.02-00026-С0001 от Оперативна програма „Техническа
помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
За допълнителна информация:
Ваня Давидова
Експерт „Комуникация, информация и логистика”
тел./факс: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77; e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.

