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Медиен мониторинг – обобщение
20.6.2013 г.
Вид медия

Брой материали

Общо за електронните медии, от които:

0



Телевизии

0



Радиостанции

0
10

вестници, от които:

3

- национални

1

- регионални

2



периодични издания

0



интернет издания и блогове

7



Общо за деня

10
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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
Дата: 20.06.2013
Източник: в. Труд
Страница: 10
Брой думи: 126
Резюме: Фирмите, работещи по европроекти, ще получават повече средства от ЕС в началото
на изпълнението на договорите. Министерството на икономиката вече официално увеличи
авансовите плащания за бизнеса по програма "Конкурентоспособност" от 20 на 65% от
отпусканата помощ.
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Заглавие: Фирмите вземат 65% от парите от ЕС в аванс
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Фирмите, работещи по европроекти, ще получават повече средства от ЕС в началото на
изпълнението на договорите. Министерството на икономиката вече официално увеличи
авансовите плащания за бизнеса по програма "Конкурентоспособност" от 20 на 65% от
отпусканата помощ.
Това става ясно от съобщение на сайта на оперативната програма. Решението ще важи само
за нови договори по "Конкурентоспособност". То дава и възможност преди окончателното
завършване на проекта компаниите да получат до 95 на сто от цялото финансиране. Досега
максималният процент беше 80.
Целта е да се ускори усвояването на европарите за бизнеса, за да се намали сумата, която
може да бъде загубена в края на годината. Мярката трябва да улесни и фирмите, който изпитва
трудности с осигуряването на първоначалното финансиране за проектите си. Промяната беше
подготвена от служебния кабинет.

5

Регионални печатни медии
Дата: 19.06.2013
Източник: в. Посоки, Плевен
Страница: 3
Брой думи: 160
Резюме: Областен информационен център Плевен /ОИЦ/ проведе вчера информационна
среща в Читалище "Христо Ботев" - с. Долни Луковит. Посещението е част от инициативата на
Центъра да разпространява информация за кохезионната политика на Европейския съюз и в
най-малките населени места. На срещата присъстваха представители на интелигенцията,
земеделски производители и представители на бизнеса в района. Участниците получиха
сведения за кохезионната политика на ЕС, за ОИЦ, за програмния период, който изтича, за
новия програмен период, който ще започне през 2014 г., както и какво е усвояването на
средствата по различните оперативни програми. Акцентът на дискусията бе върху отворените в
момента процедури по Програма "Конкурентноспособност". Присъстващите бяха информирани
за възможността общинските администрации да кандидатстват по Програма "Деца в риск",
която е по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство. Най-голям
интерес предизвика Програмата за развитието на селските райони, затова бяха разяснени
мерките, които са отворени в момента, както и службите, които предоставят необходимата
информация- Служба за съвети в земеделието и Държавен фонд Земеделие - Плевен.
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Заглавие: Как се печелят европейски проекти разясняваха в с. Долни Луковит
Подзаглавие:
Автор: Таня ПАПАЗОВА
Текст: Областен информационен център Плевен /ОИЦ/ проведе вчера информационна среща
в Читалище "Христо Ботев" - с. Долни Луковит. Посещението е част от инициативата на
Центъра да разпространява информация за кохезионната политика на Европейския съюз и в
най-малките населени места. На срещата присъстваха представители на интелигенцията,
земеделски производители и представители на бизнеса в района. Участниците получиха
сведения за кохезионната политика на ЕС, за ОИЦ, за програмния период, който изтича, за
новия програмен период, който ще започне през 2014 г., както и какво е усвояването на
средствата по различните оперативни програми. Акцентът на дискусията бе върху отворените в
момента процедури по Програма "Конкурентноспособност". Присъстващите бяха
информирани за възможността общинските администрации да кандидатстват по Програма
"Деца в риск", която е по финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.
Най-голям интерес предизвика Програмата за развитието на селските райони, затова бяха
разяснени мерките, които са отворени в момента, както и службите, които предоставят
необходимата информация- Служба за съвети в земеделието и Държавен фонд Земеделие Плевен.
19.06.2013
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Дата: 18.06.2013
Източник: в. Враца днес
Страница: 4
Брой думи: 765

Заглавие: Нараства интересът към оперативните програми
Подзаглавие:
Автор: Ивета ГЕОРГИЕВА
Текст: Информация за оперативните програми получихме от Цветана Иванова - управител на
ОИЦ - Враца. От 2001 г. до 2008 г. работи в Община Враца. От 2003 год. се занимава с проекти.
Управител е на Областен информационен център - Враца от април 2012 г.
Завършва висшето си образование в УНСС, специалност "Икономика". Притежава магистърски
степени по "Публична администрация" и "Психология". Притежава сертификати от множество
обучения. Участва в управлението на множество проекти, както и в редица конгреси в България
и чужбина, сред които и в конгреса в Лайпциг на тема "Компетентните 50 плюс".
Как стои област Враца по отношение на спечеленото финансиране на отделните оперативни
програми?
Общо 178 договора, на стойност над 320 млн. лв. са сключени в област Враца до 3 юни тази
година. Спрямо останалите области в страната, област Враца запазва стабилно ниво на
подадените и одобрени проекти. По брой на сключени договори по оперативни програми (без
ПРСР) Община Враца се нарежда на еднакво ниво с Община Плевен, като към февруари тази
година са сключени общо 14 договора.
Активни ли са общините и бизнесът при кандидатстване?
Всички общини проявяват голям интерес към оперативните програми. В Община Враца се
изпълняват общо 65 договора по седемте оперативни програми на стойност 193 млн. лв. с 44
бенефициента. Община Бяла Слатина бележи активност с 23 договора на обща стойност малко
над 34 млн. лв. с 11 бенефициента. Община Мездра с 22 договора стойност 38 млн. лв. и 12
бенефициента. Община Козлодуй се нарежда с 9 договора на обща стойност 3 млн. лв. и 4
бенефициента и Община Оряхово с 13 договора на стойност 6 млн. лв. и 6 бенефициента.
Активност не липсва, разбира се, и при по-малките общини, сред които се нареждат такива с
договори на стойност малко над 2 млн. лв.
Какво показват срещите в отделните общини?
В момента правим мобилни офиси във всички общини, където посещаемостта е много повисока, в сравнение със срещите , който провеждаме на закрито. Нараства интересът към
програмите, включително и по ПРСР.
Като цяло от срещите личи една обща информираност на хората по оперативните програми,
при някои от тях и желание за получаване на по-подробна информация по програма, която се
отнася лично за конкретния бенефициент. Имаме и обратна връзка, на места където сме били в
общини има кандидатствали бенефициенти по различните програми, които са и спечелили
проекти.
До края на месеца ще бъде готов и информационен бюлетин на добрите практики, където ще
бъде изнесена информация за добрите практики на общините в област Враца.
Стигат ли е в р опарите за малките населени места, до селата?
В селата също се наблюдава активност по отношение работата по различни проекти.
Исканията на хората в малките населени места включват ремонт на читалищата, ремонт и
оборудване на училищата и детските градини, като за проекта е необходимо да кандидатства
общината, към която се намира селото.
Например, в края на май месец екипът на ОИЦ - Враца посети с. Голямо Пещене по покана на
кмета. Там експертите разгледаха новата беседка в центъра на селото, която бе изградена по
проект, след предоставена информация от ОИЦ - Враца. Беседката е с голямо значение за
населеното място, тъй като единственото място, на което жителите могат да организират поголеми обществени мероприятия. Служителите се срещнаха и с жителите на селото и
разговаряха за възможностите за кандидатстване, които предоставят Структурния и
Кохезионния фонд, актуалните процедури на ОП "Конкурентоспособност": "Внедряване на
иновации в предприятието" и "Технологична модернизация в малки и средни предприятия".
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Резюме: Информация за оперативните програми получихме от Цветана Иванова - управител
на ОИЦ - Враца. От 2001 г. до 2008 г. работи в Община Враца. От 2003 год. се занимава с
проекти. Управител е на Областен информационен център - Враца от април 2012 г.
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Има ли оригинални, интересни и нестандартни проекти.
В момента е отворена схема по ОП "Конкурентоспособност" : "Внедряване на иновации в
предприятието". Мога да кажа, че младите хора са много активни, често ни посещават и
споделят оригинални идеи. Интересуват се и желаят да кандидатстват по програмата. Това
показва и тяхното желание да се занимават с предприемачество и иновации. Срокът за
кандидатстване по проекта е 10 юли. След одобрение на проектите ще може да запознаем
обществеността по:добре с идеите. От днес имаме новина, че предстои обсъждането на
насоки, относно програма, която ще бъде последна възможност за бизнеса да закупи машини и
софтуер.
Според Вас имаме ли достатъчен капацитет за следващия програмен период?
Хората са много по -подготвени, вече имат повече информация, имат опит, имат основата, на
която да стъпят. В края на септември предвиждаме информационни срещи във всички общини,
като на тях ще бъдат поканени представители на общините и бизнеса и граждани на областта.
Другото, което предвиждаме са семинари за конкретни бенефициенти; общини, представители
на бизнеса, НПО-та и читалища, като една от темите на семинарите ще бъде обучение по
разработване и управление на проекти. Промените по постановление 69 на МС опростяват
процедурите за кандидатстване, като ще се въведе електронно кандидатстване, което
допълнително ще улесни кандидатите.
18.06.2013 г.
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Периодични печатни издания

Медиен мониторинг | 6/20/2013

Няма намерена информация.
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Интернет издания и блогове
Дата: 19.06.2013
Източник: www.novini.dir.bg
Връзка: http://novini.dir.bg/news.php?id=14202545
Брой думи: 161
Резюме: На 21 юни 2013 г. Областен информационен център - Габрово организира
информационен ден на тема „Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“.
Срещата ще се проведе от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. На нея са
поканени да присъстват представители на бизнеса от общините Габрово, Дряново, Севлиево и
Трявна.
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Заглавие:
ОИЦ-Габрово
организира
информационен
ден
по
ОП
„Конкурентоспособност“
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 21 юни 2013 г. Областен информационен център - Габрово организира
информационен ден на тема „Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“.
Срещата ще се проведе от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. На нея са
поканени да присъстват представители на бизнеса от общините Габрово, Дряново, Севлиево и
Трявна.
Лектор на семинара ще бъде Николай Тодоров - външен експерт оценител по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013 година.
По време на информационния ден ще бъдат представени промените в процедура „Енергийна
ефективност и зелена икономика“ и ПМС 69/11.03.2013 г. Ще бъде презентирана и процедурата
„Внедряване на иновации в предприятията“, както и предстоящата за обявяване „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия“. Ще има възможност за дискусия и отговори на
въпроси по представените схеми.
ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата
подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 19.06.2013
Източник: www.dariknews.bg
Връзка: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1102806
Брой думи: 161
Резюме: На 21 юни 2013 г. Областен информационен център - Габрово организира
информационен ден на тема „Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".
Срещата ще се проведе от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. На нея са
поканени да присъстват представители на бизнеса от общините Габрово, Дряново, Севлиево и
Трявна.
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Заглавие:
ОИЦ-Габрово
организира
информационен
ден
по
ОП
„Конкурентоспособност"
Подзаглавие:
Автор:
Текст: На 21 юни 2013 г. Областен информационен център - Габрово организира
информационен ден на тема „Отворени процедури по Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика".
Срещата ще се проведе от 11:00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово. На нея са
поканени да присъстват представители на бизнеса от общините Габрово, Дряново, Севлиево и
Трявна.
Лектор на семинара ще бъде Николай Тодоров - външен експерт оценител по ОП „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 година.
По време на информационния ден ще бъдат представени промените в процедура „Енергийна
ефективност и зелена икономика" и ПМС 69/11.03.2013 г. Ще бъде презентирана и процедурата
„Внедряване на иновации в предприятията", както и предстоящата за обявяване „Технологична
модернизация в малки и средни предприятия". Ще има възможност за дискусия и отговори на
въпроси по представените схеми.
ОИЦ - Габрово е част от мрежата от 28 информационни центрове, създадени с финансовата
подкрепа на Опертивна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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Дата: 19.06.2013
Източник: www.economynews.bg
Връзка: http://www.economynews.bg/дончев-няма-опасност-за-еврофондовете!-news46279.html
Брой думи: 668

Заглавие: Дончев: Няма опасност за еврофондовете!
Подзаглавие:
Автор:
Текст: Г-н Орешарски няма основание да се тревожи за договора за партньорство с
Европейската комисия и моята прогноза е, че той няма да има честта да го подпише. Това каза
пред Агенция „Фокус” Томислав Дончев, народен представител от ГЕРБ. Категорично няма
опасност да не влязат средства от Европейския съюз в страната ни. Това вероятно е някакъв
опит на Пламен Орешарски да се хване за следващият програмен период като някакъв вид
спасителен пояс в настоящата ситуация, заяви Дончев. „Моята прогноза е, че ако имаме
бюджет преди лятната ваканция в Брюксел август месец, ако имаме приет пакет от регламенти,
по всяка вероятност договорът ще се подписва в началото на следващата година. Тук
основание за притеснение няма. Има фиксирани няколко срока в общия регламент като
задължения на държавата членка на Европейската комисия, които кумулативно събрани правят
не по-малко от 6 или 7 месеца, така че тази прогноза вероятно е най-адекватната. От друга
страна предишното правителство, в което имах възможността да участвам като министър без
портфейл, изготви целият документ от документи за договора за партньорство и той е почти
готов. Има едни неща, които са по-скоро от техническо, не от стратегическо естество, които
трябва да бъдат изчистени, но този кабинет, дори и да не стори нищо в следващите няколко
месеца България няма да бъде в позиция да има опасност да не подпише договор за
партньорство или договор, които да определя следващият програмен период да не отразяват
приоритетите на страната си”, добави Дончев.
По думите му - основание за притеснения за договора за партньорство няма и поводите са
други и те нямат връзка с договорите за партньорство.
Няма ограничение какъв тип правителство ще подпише договора за партньорство с
Европейската комисия. Дали е титулярно или служебно правителство, то няма никакво
ограничение на правомощията в тази посока, каза още Дончев. „Несъстоятелен е аргументът на
Пламен Орешарски, че ако подаде оставка, няма да може да се подпише договор за
партньорство с Европейската комисия. Г-н Орешарски има други грижи, други проблеми, и е
редно да се съсредоточи върху тях и най-вече върху кадровата политика, която провежда”, каза
Дончев. По-важното е - защо се избързва с коментарите по договора за партньорство. „Това е
неоткровеност, заблуда или просто некомпетентност, защото който и да е министърпредседателят, той няма да има възможност да подпише договора в близките 6 месеца. Казвам
го като човек, който много добре познава процедурата. За да се стигне до формални преговори
по договора за партньорство и българското правителство да бъде в ситуация, да подписва
договора за партньорство, на първо място трябва да имаме приет пакет от регламенти. Това са
нормативните актове, които регулират следващия програмен период, а те не са приети, а са в
процес на приемане. След като Европейският парламент върна бюджета на Европейската
комисия до 2020 година, приет от съвета през февруари, ние в момента нямаме бюджет за
следващия програмен период. Ето още едно основание да няма никакви притеснения, свързани
с договора за партньорство”, добави Дончев.
Преди дни наследничката на Томислав Дончев Зинаида Златанова предупреди, че около 100
млн. евро е очакваната загуба по Оперативна програма „Развитие на селските райони".
Златанова, която е и вицепремиер и министър на правосъдието, уточни, че средствата, които
трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от оперативните програми, са
1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от тази цел.
В хода на изпълнението на оперативните програма управляващите органи през май 2013 г.
установиха прогнозна сума, която може да бъде автоматично върната към края на 2013 г. в
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Резюме: Г-н Орешарски няма основание да се тревожи за договора за партньорство с
Европейската комисия и моята прогноза е, че той няма да има честта да го подпише. Това каза
пред Агенция „Фокус” Томислав Дончев, народен представител от ГЕРБ. Категорично няма
опасност да не влязат средства от Европейския съюз в страната ни. Това вероятно е някакъв
опит на Пламен Орешарски да се хване за следващият програмен период като някакъв вид
спасителен пояс в настоящата ситуация, заяви Дончев.
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размер на 272 млн. евро. Към 6 юни прогнозната загуба беше намалена на 237 млн. евро. Риск
от загуба няма само по Оперативна програма „Транспорт". Възможни загуби по отделните
оперативни програми са както следва: по ОПОС - 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие" между 73 и 123 млн. евро, по ОП „Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по ОП „Развитие на
човешките ресурси" - 70 млн. евро, по ОП „Административен капацитет" - 5 млн. евро, по
„Техническа помощ" - 8.7 млн. евро. 97 млн. евро са загубени до момента по оперативните
програми, според Златанова.
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Дата: 19.06.2013
Източник: www.economynews.bg
Връзка: http://www.economynews.bg/негативизмът-на-правителството-news46290.html
Брой думи: 581

Заглавие: Негативизмът на правителството
Подзаглавие:
Автор: Мира Лазарова
Текст: Икономическият министър Драгомир Стойнев обяви днес в парламента: „Икономиката
няма да понесе още шест месеца безвремие.”
Коя икономика обаче е най-същественият въпрос?
Пак днес една от най-големите компании в страната "Солвей Соди" АД отчете нетна печалба
над 66,5 млн.лв. за 2012 година, при печалба за 2011 г. 10,1 млн.лв., съобщи дружеството.
Акционерите на фирмата ще получат дивидент 10,48 лева на акция преди облагане. Парите си
те ще получават от 19 юли до 31 декември 2013 година. Остатъкът от печалбата ще бъде
прехвърлен към резервите на дружеството. През 2012 г. нетните продажби са се увеличили с
15%. Направените инвестиции надхвърлят 40 млн.лв.
Около 65% от икономиката в България се справя относително добре, тя е здравото ядро,
коментира в разгара на кризата на доверие към кабинета „Орешарски” Руслан Стефанов от
Центъра за изследване на демокрацията в тв интервю.
Финансовият министър Петър Чобанов обяви днес: ”Изчерпани са резервите в централния
републикански бюджет”. Преразпределените средства към момента достигат 330 млн.лв.,за
цялата предходна година те са били 410 млн.лв. Друг риск пред бюджета според министъра са
надценените прогнози за макроикономическото развитие. БВП номинално е реализиран с 1,5
млрд.лв. в негативна посока. Основен риск пред изпълнението на бюджета е и
недофинансирането на определени сектори. Основният проблем са просрочените задължения
и постъпили искания от отделни министерства и ведомства за допълнителни разходи. Към края
на април подобни допълнителни искания заедно с просрочени задължения са в размер над 800
милиона лева.
Тези цифри се повтарят от финансовия министър и премиера вече 20 дни. А най-важното не се
чува. Как ще се увеличи приходната част на бюджета? Какви мерки кабинетът вече реализира
за спиране на контрабандата, укриване на ДДС? Според самия Орешарски контрабандата
възлиза на 1.5 млрд.лв.
Зинаида Златанова, която е вицепремиер и министър на правосъдието, вече обяви, че
усвояването на еврофондовете е слабо.
Към 6 юни прогнозната загуба по усвояването им е 237 млн. евро. Риск от загуба няма само по
ОП „Транспорт". Възможни загуби по отделните оперативни програми са както следва: по
ОПОС - 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по ОП
„Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по ОП „Развитие на човешките ресурси" - 70 млн.
евро, по ОП „Административен капацитет" - 5 млн. евро, по „Техническа помощ" - 8.7 млн. евро.
97 млн. евро са загубени до момента по оперативните програми, според Златанова.
Средствата, които трябва да бъдат сертифицирани до края на 2013 г. по всяка една от
оперативните програми, са 1 038 000 000 евро. Към 31 май са изпълнени на 21% от тази цел,
допълва тя.
Според екс министър Томислав Дончев тези обвинения са "политикански коментари на едро" не
отиват на позицията на вицепремиера Зинаида Златанова, защото управлението на европейски
средства предполага внимание към детайла и висока степен на експертиза.”, казва той за
агенция Фокус.
Този спор може да продължи безкрайно. Ето какво показват данните за средствата по ОП за
България според Единния информационен портал Структурни фондове на ЕС.
Днес премиерът Орешарски представи своя пакет от мерки. Какво обеща той за подобряване
на стопанската среда?
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Резюме: Към 6 юни прогнозната загуба по усвояването им е 237 млн. евро. Риск от загуба няма
само по ОП „Транспорт". Възможни загуби по отделните оперативни програми са както следва:
по ОПОС - 30 млн. евро, по ОП „Регионално развитие" - между 73 и 123 млн. евро, по ОП
„Конкурентоспособност" - 50 млн. евро, по ОП „Развитие на човешките ресурси" - 70 млн. евро,
по ОП „Административен капацитет" - 5 млн. евро, по „Техническа помощ" - 8.7 млн. евро. 97
млн. евро са загубени до момента по оперативните програми, според Златанова.
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-Промени в Закона за обществените поръчки.
-До 30 август да бъдат разплатени всички просрочени задължения на бизнеса по обществени
поръчки и да се ускори възстановяването на ДДС.
- През "следващите месеци" ще се предприемат стъпки за привличане на кредитни ресурси в
Българската банка за развитие (ББР), за да се облекчи достъпът до по-евтин финансов ресурс
за стартиращия малък и среден бизнес.
-Без да влиза в детайли обеща "решителни стъпки против контрабандата".
Тези и други инициативи Орешарски коментира, че би извършил до края на тази година.

15

Дата: 19.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 20
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg

плащания

към
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Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 5 часа
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Решение на Ръководителя на УО за увеличаване на авансовите
бенефициентите
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Дата: 19.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 56
Резюме: Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият
и
Договарящ
орган
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран
Списък на
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Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
Актуализиран Списък на сключени договори по открита процедура за подбор на проекти,
покриващи определени изисквания за качество, без определен срок за кандидатстване:
BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика"
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма
„Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 публикува Актуализиран
Списък на сключените договори.
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Дата: 19.06.2013
Източник: www.facebook.com
Връзка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100004095433995
Брой думи: 46
Резюме: Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в
България”.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
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Заглавие: Областен Информационен Център Габрово сподели връзка.
Подзаглавие:
Автор:
Текст: преди 7 часа
Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Управляващ орган на ОП „Конкурентоспособност”
www.opcompetitiveness.bg
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма "Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013 публикува:
Актуализиран списък на сключени договори по процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG161PO003-2.4.01: „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.
Списъкът е публикуван едновременно и на Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС www.eufunds.bg
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