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На вниманието на: Всички заинтересовани страни 

          

   

Относно: покана за информационна среща с представители на ОИЦ - Смолян  

 
 

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ, 

 

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че услугите на Областен информационен център 

– Смолян ще бъдат достъпни и през новия програмен период 2014 – 2020 г. и ще 

продължим да Ви запознаваме с възможностите за финансиране на Вашите идеи. Ето защо, 

 

Ви каним на 

 

Информационна среща 

с представители на Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян, 

 

която ще се проведе на 

02.11.2016 г. (Сряда), 14:00 ч.  

В Залата на Общинска администрация – Златоград 

  

Основната цел на срещата е да бъдат представени Индикативните годишни работни 

програми за 2017 г., актуални процедури по Оперативните програми 2014-2020 г., както и 

други нови възможности за европейско финансиране.  

 

За повече информация, моля запознайте се с приложената програма на срещата. 

 

Очакваме Ви! 

 

 

 

24.10.2016 г., Смолян                 С УВАЖЕНИЕ,  
      

                    Екипът на  

                                                                               Областен информационен център - Смолян 
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П Р О Г Р А М А 

 

Информационна среща 

с представители на Областен информационен център (ОИЦ) - Смолян 

02.11.2016 г. (сряда), 14:00 ч. в 

 залата на Общинска администрация – Златоград 

 

13:50-14:00 Регистриране на 

участниците 

Регистриране на участниците 

Предоставяне на материали 

14:00-14:05 Откриване на срещата 

 

Приветствие от експерти на ОИЦ – Смолян 

Снимки от откриването на срещата 

14:05-14:30  Презентации Представяне на проект на Индикативните 

годишни работни програми за 2017 г. по 

Оперативните програми 2014 – 2020 г. 

 

Представят: експерти на ОИЦ - Смолян 

14:30-14:45 Презентации Представяне на Наредба № 9 от 21 март 2015 г. 

за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в 

земеделски стопанства" от мярка 4 

"Инвестиции в материални активи" от 

Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

 

Представят: експерти на ОИЦ – Смолян 

 

Коментари и отговори на въпроси на 

участници 

14:45-15:00 Презентации Представяне на процедура „Развитие на 

социалното предприемачество“ от Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. 

 

Представят: експерти на ОИЦ – Смолян 

 

Коментари и отговори на въпроси на 

участници 

15:00-15:30 Открита приемна на 

ОИЦ - Смолян 

Дискусия по представените теми 

Отговори на индивидуални въпроси на 

участници в срещата 

15:30 Закриване на срещата  
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