Проекти по Оперативните програми на стойност 48 млн. лева се изпълняват в област Видин
Написано от ivailo
Вторник, 20 Декември 2016 09:27

60 проекта, финансирани от Оперативните програми, на стойност 47 967 683 лева се
изпълняват в момента в област Видин. Това заяви на среща с медиите експертът
“Комуникация, информация и логистика” в Областен информационен център-Видин
Цветомир Ценков.През месец юни броят договори е бил 25, на стойност 16 млн. лв. Така,
в сравнение със средата на годината, в област Видин имаме увеличение почти три пъти
на броя договори и четири пъти на сумите, на които възлизат те. Той посочи, че водещ
бенефициент в областта е община Видин (общинската администрация), която изпълнява
7 проекта на стойност 24 424 964 лв. Вторият по величина бенефициент в областта е
община Белоградчик (общинската администрация), която в момента реализира 11
проекта на стойност 4 999 509 лв. По териториален признак най-активни са
бенефициентите (общинска администрация, бизнес, неправителствен сектор) в община
Видин. Те изпълняват 28 проекта на стойност 36 227 398 лв. Висока проектна активност
имат и бенефициентите в общините Белоградчик (13 проекта на стойност 5 649 368 лв.),
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Димово (3 проекта на стойност 1 725 334 лв.), Ружинци (2 проекта на стойност 772 201
лв.), Брегово (2 проекта на стойност 606 044 лв.) и др.
Експертът Цветомир Ценков заяви, че по класификация оперативни програми
най-много проекти, който се реализират сега са подкрепени от Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност” – 18 броя (към м. юни – 13 договора); 18 проекта се
финансират от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (към м. юни – 9
договора); 12 проекта се изпълняват по програма „Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане” (към м. юни – 2 договора) , 9 проекта се изпълняват
по Оперативна програма „Региони в растеж”; по един проект се финансира по
оперативни програми „Околна среда” (най-големият като стойност проект
“Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Видин – втора
фаза” за 22 270 043 лв.) и „Добро управление” (проект „Областен информационен
център-Видин”). Един проект се изпълнява и по Оператива програма “Наука и
образование за интелигентен растеж”, но по програмата чрез проекти с териториален
обхват България са включени и 36 училища от област Видин (по проект „Твоят час”) и е
продължена дейността на Центъра за кариерно ориентиране във Видин.
Радио “Фокус”- Видин
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