ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Проект: „Европейски информационен център - Шумен”
Бюджет на проекта по ДБФП: 399 996,85 лева
Общата цел: Повишаване на интереса към Концесионната политика на Европейският
съюз, чрез предоставяне на информация за възможностите на Концесионният и
Структурните фондове.

Специфични цели:
♦ Осигуряване на ефективно функциониране на ЕИЦ Шумен, предоставящ
информация за концесионната политика, нейните цели и съществуващите в
България възможности.
♦ Повишаване на двоякостта на средствата по Оперативните програми
♦ Повишаване на капацитета на бенефициентите при разработка и управление на
проекти финансирани от фондовете на ЕС.
♦ Понижение на риска от неизпълнение на проекти, поради не добро планиране на
ресурси – време и средства.

Функциониране на „Европейски информационен център - Шумен”
(1) Информационно обслужване и услуги:
♦ Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за НСРР и
оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на
място;
♦ Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП;
♦ Предоставяне на информация за добри практики – споделен опит и успешни
проекти, включително на областно ниво;
♦ Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК,

Проект № BG161PO002-3.3.02-00019-C0001 „Европейски информационен център – Шумен”. Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа
помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

други европейски институции, УО, произведени по проекти, съ-финансирани от
СКФ;
♦ Разпространение на обща информация за политиките на ЕС и информация и
информационни материали за съответната област.
(2) Логистични услуги:
♦ Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните
програми на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др.,
съобразени със специфичните нужди на областта;
♦ Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център)
на специфична литература и информационни ресурси;
♦ Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна
техника (принтер и др.);
♦ Осигуряване на техническо оборудване и помещения (зали) за провеждане на
информационни събития, популяризиращи Кохезионната политика.

Функции на ОИЦ :
Експертни функции по информационно обслужване:
♦ Работа с целевите групи и потенциалните бенефициенти: предоставяне на
информация за СКФ, НСРР и ОП на целевите групи;
♦ Работа с потенциалните бенефициенти: предоставяне на информация на
потенциалните

бенефициенти

за

възможностите

за

кандидатстване

по

оперативните програми на място, по телефона и по електронна поща;
♦ Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други
специализирани източници на информация на място, по телефона и по електронна
поща;
♦ Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии;
♦ Участие в проучвания на областно ниво (напр. социологически проучвания);
♦ Набиране на добри практики на областно ниво;
♦ Подготовка на база данни с консултанти на областно ниво.
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Комуникационни функции:
♦ Сътрудничество с УО/ МЗ на оперативните програми и ЦКЗ;
♦ Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или
регионални медии;
♦ Координация и сътрудничество на областно ниво с областните съвети за
развитие и регионалните структури на министерства и агенции (напр. Службата за
съвети в земеделието, териториалните звена на ИАРА и др.);
♦ Координация на областно ниво с общините в областта;
♦ Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК;
♦ Организиране на събития – за осигуряване на информация, обучения и
информационни дни, посещения; пресконференции, представяния за медиите;
♦ Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на
Централното

координационно

звено,

Централния

информационен

офис,

Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми;
♦ Подготовка на публикации с обобщени добри примери на областно ниво, вкл.
информационни бюлетини. Бюлетина ще обобщава всички възможности за
финансиране, в т.ч, напредък по оперативните програми, често допускани грешки и
др., ще се издава в тираж 500 бр. Два пъти годишно.
♦ Ежегодно в началото на всяка година ще бъде издаван Каталог съдържаш
индикативни работни програми и възможностите за финансиране от фондовете на
Европейският съюз.
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