ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН
4700 Смолян, бул. „България” № 12, тел: 0301/888 05, е-mail: oic.smolyan@eufunds.bg

До: Община Златоград
На вниманието на: Г-н Мирослав Янчев

ОТНОСНО: покана за представяне в семинар „Добри практики от България, Полша и
Латвия при реализацията на проекти, финансирани от Структурните и
Кохезионния фондове”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЧЕВ,
Вече повече от година ОИЦ – Смолян се среща с представители на заинтересовани
страни от област Смолян и дискутира с тях нуждите от информация за възможностите и
резултатите от проекти с европейско финансиране. Сред основните впечатления, които
участниците в срещите споделяха беше нуждата от повече неформални срещи, които да
помогнат както за развитието на партньорствата, така и да стимулират обмена на идеи.
В тази връзка имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в семинар на тема:
„Добри практики от България, Полша и Латвия при реализацията на проекти,
финансирани от Структурните и Кохезионния фондове”,
който ще с проведе на
11 юли 2013 г. (четвъртък), от 10:30 ч.
в Заседателната зала на Общински съвет - Златоград
За повече информация и потвърждение за участие в семинара търсете Зорица Ставрева
на 0301 888 05, 0879 999 827 или z.stavreva@eufunds.bg.
Вярвам, че този форум е още една чудесна възможност да се обменят успешни идеи в
приятна и неформална атмосфера и се надявам той да създаде условия за бъдещи
партньорства.
03.07.2013 г., Смолян
С УВАЖЕНИЕ,

АНДРЕАНА ТРИФОНОВА
УПРАВИТЕЛ

Проект „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център – Смолян“, № BG161PO002-3.3.02-00020C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН
4700 Смолян, бул. „България” № 12, тел: 0301/888 05, е-mail: oic.smolyan@eufunds.bg

ПРОГРАМА
на семинар на тема:
„ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ БЪЛГАРИЯ, ПОЛША И ЛАТВИЯ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ И
КОХЕЗИОННИЯ ФОНДОВЕ”
11 юли 2013 г. (четвъртък), от 10:30 ч.
в Заседателната зала на Общински съвет - Златоград
10:15-10:30

Регистрация на
участниците

Регистриране на участниците
Предоставяне на материали

10:30–10:40

Официално откриване на
семинара
Презентации
Въпроси и отговори

Приветствие и представяне на програмата на семинара
Представяне на тема: „Добри практики по проекти с
европейско финансиране от Полша“

Презентации
Въпроси и отговори

Представя: Зорица Ставрева, експерт ИОУ, ОИЦ –
Смолян
Представяне на тема: „Добри практики по проекти с
европейско финансиране от България“

10:40–11:10

11:10-11:40

11:40-12:00

Презентация
Въпроси и отговори

Представя: Ангел Безаргянов, експет „КИЛ“, ОИЦ Смолян
Представяне на проект „Изграждане на крайбрежна
стена, корекция на левия бряг на р. Върбица от осова
точка 970 до 977 по бул. „България“ и почистване на
речно корито“

Презентация
Въпроси и отговори

Представя: инж. Елка Чаушева, Ръководител проект,
Община Златоград
Представяне на тема: „Добри практики по проекти с
европейско финансиране от Латвия“

12:30-13:00

Дискусия

Представя: Зорица Ставрева, експерт ИОУ, ОИЦ –
Смолян
Дискусия по представените проекти

13:00

Закриване на срещата
Неформални контакти

Възможности за неформални разговори между
участниците

12:00-12:30

Проект „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център – Смолян“, № BG161PO002-3.3.02-00020C0001, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие.

