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Кметът на Видин Огнян Ценков представи на пресконференция продължението на
проект „Областен информационен център - Видин”, чийто бенефициент е общината, за
периода 2015 - 2018 г. Това съобщиха от пресцентъра на Община Видин. Проектът ще
надгради постигнатото до момента чрез осигуряване функционирането на Областния
информационен център. Във връзка с постигане на част от целите на приоритетна ос 4
на Оперативна програма „Добро управление“ и националните стратегически документи
за програмен период 2014 - 2020, служителите на ОИЦ - Видин ще предоставят
безплатни услуги на цялата територия на Област Видин.
Огнян Ценков информира за основните дейности, които включват публичност и
визуализация на проекта и функциониране на Центъра. Предвижда се изработването
на различни рекламни материали като плакати, брошури, табели, стойка-банер,
уеб-банер в официалния сайт на Община Видин с препратка към Единен
информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България и др.
Планува се провеждането на публични информационни събития и работа с медии,
организирането на срещи с кандидати и бенефициенти в общини от Област Видин. За
периода на проекта е заложено да бъдат осъществени 1 800 броя консултации,
предоставени по телефон, електронна поща или на място в ОИЦ. Ще бъде обезпечено
всичко необходимо за работата на трима служители в Центъра.
Кметът на Видин посочи, че продължителността на проекта е от 13 декември 2015 г. до
31 декември 2018 г. Бюджетът е в размер на 314 987,51 лв. (100 % безвъзмездна
финансова помощ). Проектът „Областен информационен център – Видин” се
осъществява по Оперативна програма «Добро управление», съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Управителят на ОИЦ – Видин Мариела Савкова представи предстоящите прояви,
същността и целите на националната кампания на мрежата от 28 информационни
центъра „Успешни заедно“, която се определя като пътеводител към европейските
възможности за бизнеса. В тази връзка бе съобщено за организирането съвместно с
Община Видин на търговско изложение в навечерието на Деня на Европа 9 май.
Радио “Фокус”- Видин //
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