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Отчет на изпълнението на
Годишен план за действие за 2016 г.
в изпълнение на Националната комуникационна стратегия
2014-2020

Организирани информационни събития по
ОПИК
Организирани и проведени 2 информационни
кампании за представяне на 4 процедури по
ОПИК:

•

8-19.02.2016 г. "Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията" и „Подкрепа за
разработване на иновации от стартиращи
предприятия“ в 8 града, с 1 584 участници;

•

13-29.06.2016 г. „Енергийна ефективност за
малките и средни предприятия“ и „Развитие на
управленския капацитет и растеж на МСП“ в 8
града, с 1 875 участници;

•

30.06.2016 г. един информационен ден по
процедура „Енергийна ефективност за малките и
средни предприятия“ за енергийни одитори от
цялата страна, със 172 участника.

Организирани информационни събития по
ОПИК 2
Организирани и проведени 4 обучения на
бенефициенти, сключили договори за БФП по
процедура „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“:

•

13 и 14.01.2016 г. обучение на бенефициенти,
сключили договори по първи краен срок на
процедурата с представители на 146 бенефициента;

•

15.02.2016 г. обучение на бенефициенти, сключили
договори по втори краен срок на процедурата с
представители на 162 бенефициента;

•

31.03.2016 г. обучение на бенефициенти, сключили
договори по трети краен срок на процедурата с
представители на 44 бенефициента;

•

28.06.2016 г. обучение на бенефициенти,
допълнително сключили договори по процедурата с
представители на 153 бенефициента.

Организирани информационни събития по
ОПИК 3
Организирани и проведени 5 церемонии за
официално връчване на договори за БФП по
процедура „Подобряване на производствения
капацитет в МСП“:

•

05.01.2016 г. официално връчени 27 договора
по първи краен срок на процедурата;

•

07.01.2016 г. официално връчени 169 договора
по първи краен срок на процедурата;

•

15.02.2016 г. официално връчени 202 договора

•

31.03.2016 г. официално връчени 52 договора по

•

28.06.2016 г. официално връчени 252

по втори краен срок на процедурата;
трети краен срок на процедурата;

допълнително сключени договора по
процедурата.

Организирани информационни събития по ОП
ИМСП

•

02.03.2016 г. Организирано и проведено
официално подписване на финансово
споразумение с ЕК, ЕИФ и ЕИБ за новата
Оперативна програма „Инициатива за МСП“
2014-2020 с 52 участника;

•

31.03.2016 г. Организирана и проведена
информационна среща по повод предстоящото
стартиране на новата Оперативна програма
„Инициатива за МСП“ 2014-2020 с 289
участника.

Информационни и рекламни материали
Изработени и разпространени следните информационни
материали:

•
•

Обща брошура за изпълнението на ОПИК – 2500 бр.

•

Листовки по процедура "Подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията" - 1200 броя;

•

Дипляни по процедура „Подкрепа за разработване на
иновации от стартиращи предприятия“ – 1200 броя;
Листовки по процедура „Подобряване на
производствения капацитет в МСП“ - 1200
броя;
Дипляни по процедура "Енергийна
ефективност за малките и средни
предприятия“ – 1200 броя.
Стенни и настолни работни календари –
2600 броя.

•
•
•

Обща брошура за изпълнението на ОПИК на английски език
– 300 бр.

Предстои сключване на договор с изпълнител за изработване на рекламни материали и
сувенири по ОПИК.

Популяризиране на ОПИК в електронни медии
Изработени са 6 бр. 30 сек. рекламни видеоклипа и 6 бр. 30 сек.
рекламни аудиоклипа за:

•
•
•
•
•

ОПИК като цяло;

•

Финансовите инструменти по ОПИК.

Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“;
Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“;
Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията“;

Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет на МПС", процедура
"Развитие на клъстерите в България";

Сключени са договори с 22 национални и регионални електронни медии
за излъчването на изработените по ОПИК аудио и видео клипове.

Интернет страница на ОПИК http://opic.bg/
От 31.10.2016 г. ОПИК е с нова интернет страница

Статистика на посещенията
www.opcompetitiveness.bg
Настоящата интернет страница на ОП е визуализирана от потребители
над 1 231 217* пъти, от които около 20,5% нови.
Статистика по месеци
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* Данните са актуални към 31.10.2016 г.

Годишен план за действие за 2017 г.
в изпълнение на Националната комуникационна стратегия
2014-2020

Годишен план за действие
Годишният план за

действие е разработен
в съответствие с:

•

Глава VI „Изпълнение. Подходи и инструменти за
постигане на целите“ от Националната комуникационна
стратегия за програмен период 2014-2020;

•

Чл. 116, т.3 от Регламент 1303/2013 г.;

•

ИГРП на ОПИК за 2017 г.

Годишен план за действие за 2017 г.

Основните канали

за осъществяване на процеса
по информация и комуникация
на ОПИК за 2017 г. ще бъдат:

•
•

информационни събития и семинари/ обучения;

•

електронни и печатни медии;

•

Интернет страница на ОПИК.

информационни и рекламни материали;

Годишен план за действие за 2017 г.

Основни дейности:

•

Организиране на информационни
събития/ семинари/ обучения:

 Годишно информационно събитие на ОПИК,

популяризиращо ОП и постигнатия напредък в нейното
изпълнение;

 4 Информационни кампании за популяризиране на
отворените процедури и тяхното изпълнение;

 2 бр. семинари/ обучения за бенефициенти.

Годишен план за действие за 2017 г.
Основни дейности:
Информационни и рекламни
материали:
 Отпечатване и разпространение на 10000
бр. печатни материали за ОПИК;
Социологически проучвания/оценка:
 Провеждане на проучвания, оценки и анализи на
удовлетвореността;
 Разработване на изследователски доклади, доклади за
оценка и анализи на удовлетвореността, включващи основни изводи и
препоръки;
Електронни и печатни медии:
 Излъчване на аудио и визуални материали за ОПИК;
 Публикуване на рекламни карета и информационни материали.

www.opic.bg

