ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

Медиен мониторинг
25 май 2013

Документът е изготвен съгласно договор за възлагане на обособена позиция № 2
„Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент анализ на
публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по теми, свързани с ОП
"Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013” от обществена
поръчка с предмет: „Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния план на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 – 2013”
ЕСТАТ ООД, С ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ МЕДИЯЗУУМ ООД

Проект BG161PO003-5.0.01-0004: „Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” е финансиран по Приоритетна ос 5
„Техническа помощ“ на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Медиен мониторинг – обобщение
25.05.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



телевизии

0



радиостанции

0
1

вестници, от които:

0

- национални

0

- регионални

0



периодични издания

0



интернет издания и блогове

1



Общо за деня

1
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Общо за печатните и интернет базираните медии, от които:
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Телевизии и радиостанции
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Няма намерена информация.
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Национални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Регионални печатни медии
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Няма намерена информация.
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Периодични печатни издания
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Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 24.05.2013
Източник: www.monitor.bg
Връзка: http://www.monitor.bg/article?id=385652
Брой думи: 187
Резюме: ВЪВ ВИДИН ДОГОВОРИХА 12 МЛН. ЛВ. ПО ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Видинският бизнес е договорил над 12 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност”. Сумите са за
сключени 9 договора. Общо 88 милиона лева са предвидени за микро-, малки, средни и големи
предприятия по новата процедура, уточняват от Областния информационен център.
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Заглавие: Събитията
Подзаглавие:
Автор:
Текст: ЧЕТВЪРТИ ДОГОВОР ЗА САНИРАНЕ В СОФИЯ
Четвърто споразумение за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност бе
сключено вчера между МРРБ и сдружение на собственици от столичния жк „Овча купел”.
Субсидията по него е 75%. Жилищната сграда, която ще бъде обновена, е построена през 1958
г., монолитна, на три етажа с шест жилища. Общата сума на инвестицията е почти 123 хил. лв.,
от които собствениците ще осигурят около 29,5 хил лв. Санирането на първите 3 сгради с
договори за субсидия в София ще завърши през септември и октомври.
***
ВЪВ ВИДИН ДОГОВОРИХА 12 МЛН. ЛВ. ПО ОП “КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
Видинският бизнес е договорил над 12 млн. лв. по ОП “Конкурентоспособност”. Сумите са за
сключени 9 договора. Общо 88 милиона лева са предвидени за микро-, малки, средни и големи
предприятия по новата процедура, уточняват от Областния информационен център.
Кандидатите за безвъзмездна финансова помощ могат да представят проектни предложения
на стойност между 100 000 и 3 млн. лв., които да включват комбинация от двата елемента инвестиции и услуги, като първият е задължителен. Крайният срок за подаване на проектни
предложения е 10 юли, а за изпълнение на проектите - 18 месеца.
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