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

ИЗЛОЖБАТА „СТЪПКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОГРАМЕН
ПЕРИОД 2014 -2020“ ОБИКОЛИ ПЕРНИШКИЯ РЕГИОН
Последната седмица на месец ноември 2014
г. бе посветена на постигнатите резултати с
помощта на европейското финансиране през
първия за България програмен период 2007
– 2013 г. Националната кампанията,
реализирана
от
мрежата
от
28-те
информационни центрове, премина под
надслов „Стъпки по пътя към програмен
период 2014 - 2020“. В цифри и с фотоси
бяха представени успешно реализирани
проекти,
осъществени
с
помощта
на
Структурните и Кохезионния фонд на
Европейския съюз и посочени като добра
практика.
Във
всички
общински
центрове
на
територията на Пернишкия регион бяха
експозирани
постоянни
изложби
на
селектирани проекти, с цел постигне поголяма
информираност
и
публичност.
Жителите на населените места имаха
възможност да зададат своите въпроси и да
получат информационни материали от екипа
на Областния информационен център –
Перник.
На територията на област Перник през периода 2007 – 2013 г. са изпълнявани 157 договора от 105
бенефициента на обща стойност 136 704 282 лв. От всички договори близо 53% са изпълнявани от
представители на бизнеса. Най-много са регистрираните договори по ОП „Развитие на човешките ресурси“
– 67, а 41 са все още в процес на изпълнение. Първенец по усвояване е Пернишката община с 20 договора
за изпълнение на проекти на обща стойност близо 70 мил. лв.
С помощта на еврофондове се постигна повишаване капацитета на администрациите; приложени са мерки
за превенция на безработицата и социална интеграция на уязвими групи; подобрени са социална и пътна
инфраструктура; създадени са предпоставки за повишаване на конкурентноспособността на
предприятията; реставрирани са исторически обекти и се проведоха иновативни културни събития с цел
популяризиране на пернишкия регион като туристическа дестинация. Реализирани са и проекти, насочени
към опазване на околната среда, като почистване на коритата на реките, изграждане на канализационна
мрежа и създаване на регионална система за управление на отпадъците.
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.
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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.

