„Какво прави Европа за мен, моят град и моята област?“

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ,
Информационен център EUROPE DIRECT – Plovdiv е част от
Европейската и Българска национална мрежа EUROPE
DIRECT. Нашите информационни центрове служат като връзка
между Европейския съюз (ЕС) и неговите граждани на местно и
регионално ниво. Българската национална мрежа EUROPE
DIRECT се реализира от 2008 година в 11 центъра с подкрепата
на Европейска комисия (ЕК). От 2017 година информационните
центрове вече са 14.
Европейският информационен център EUROPE DIRECT Plovdiv разполага със сериозен ресурс и възможности да съдейства на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор за
тяхното активно включване в процеса на взимане на решения в
ЕС, тяхното участие в прилагането на политиките и разбира се,
пълно прилагане на техните права и задължения.
EUROPE DIRECT - Plovdiv е отворен за всички въпроси
относно правата и възможностите пред гражданите за бизнес, работа, образование, живот и пътуване в държавите-членки на ЕС.
Полагаме усилия и съдействаме за задаване на въпроси към европейските институции и осъществяване на обратна връзка с тях.
Чрез EUROPE DIRECT - Plovdiv можете да се свържете с централния офис на информационната мрежа в София, в Брюксел и
Европейските институции. Да потърсите информация и съдействие от трети институции, организации и експерти.
Информационният център EUROPE DIRECT-Plovdiv допринася
за повишаване информираността и насърчаване активността на
населението в Област Пловдив по отношение политиките на
Европейския съюз и европейското гражданство.
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КАКВО ЗНАЕМ ЗА ПОЛИТИКАТА НА
СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС?
Политиката на сближаване на ЕС е основната инвестиционна политика на ЕС, насочена към всички градове и региони. Целта й е
да подкрепи създаването на работни места, конкурентоспособността на бизнеса, икономическият растеж, устойчивото развитие и да се подобри качеството на живот на гражданите.

Политиката на сближаване има голямо въздействие
в много области
Инвестициите помагат да бъдат изпълнени много други цели на
политиката на ЕС. Те допълват политиките на ЕС, като например
тези в областта на образованието, заетостта, енергетиката, околната среда, единния пазар, научните изследвания и иновациите.
По-специално политиката на сближаване осигурява необходимата инвестиционна рамка и стратегия за изпълнението на
договорените цели за растеж (стратегия „Европа 2020“ –
ec.europa.eu/eu2020).
Съюзът си е поставил пет конкретни цели – в областите на
заетостта, иновациите, образованието, социалното приобщаване
и климата/енергията – които трябва да бъдат постигнати до 2020
година. Всяка държава членка е приела собствени национални
цели в тези области. За да се постигнат тези цели и да се
отговори на различните потребности за развитие във всички
региони на ЕС, за политиката на сближаване за периода 20142020 година са предвидени 351,8 милиарда евро – почти една
трета от общия бюджет на ЕС.
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Политиката на сближаване подкрепя европейската
солидарност
По-голямата част от финансирането на политиката на сближаване се концентрира върху по-слабо развитите европейски
държави и региони, за да им се помогне да наваксат изоставането
и да се намалят икономическите, социалните и териториалните
различия, които все още съществуват в ЕС.

Общо финансово въздействие
Политиката на сближаване е катализатор за набирането на
допълнително публично и частно финансиране, не само защото
задължава държавите членки да осигурят съфинансиране от
националния бюджет, но и защото вдъхва доверие у инвеститорите. Като се вземе предвид националното финансово участие и
набирането на други частни инвестиции, се очаква въздействието
на политиката на сближаване за периода 2014-2020 година да
бъде около 450 милиарда евро.

Как се предоставя финансирането?
Политиката на сближаване се изпълнява чрез три основни финансови фонда:
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•

•

•

Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР),
който има за цел да подобри регионалното икономическо
и социално сближаване чрез инвестиции в сектори, които
подпомагат растежа, за да се повиши конкурентоспособноста и да бъдат създадени работни места. Фондът
финансира също така и проекти за трансгранично
сътрудничество.
Европейски социален фонд, който инвестира в хората и
е насочен към подобряване на възможностите за заетост и
образование. Има също за цел да помогне на хората в
неравностойно положение, изложени на риск от бедност
или социално изключване;
Кохезионен фонд – има за цел да инвестира в екологосъобразен растеж и устойчиво развитие и да подобри
връзките в държавите членки, чиито брутен вътрешен
продукт (БВП) е под 90 % от средния за ЕС.

За кого са ползите?
Политиката на сближаване облагодетелства всички региони на
ЕС. Основната цел на политиката е да направи регионите и
градовете на Европа по-конкурентоспособни, да насърчи растежа
и да способства за създаването на работни места.
Нивото на инвестициите отразява нуждите от развитие на държавите членки. Според техния БВП регионите се категоризират
като по-силно развити, региони в преход или по-слабо развити. В
зависимост от това фондовете могат да осигурят между 50 и 85
% от общото финансиране на проектите. Останалото финансиране може да бъде от публични (национални или регионални)
или частни източници.
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Кой може да кандидатства?
Кръгът на потенциалните бенефициенти обхваща публичните
органи, предприятиятията (особено малки и средни предприятия
МСП), университети, асоциации, неправителствени организации
и доброволчески организации.
Информация за фондовете, програмите, които се финансират от
тези фондове, предстоящите схеми/процедури за прием на
проектни предложения е публикувана на следния интернет
адрес: www.eufunds.bg, както и в единната информационна система за управление, изпълнение и наблюдение на одобрените.
Оперативни програми, съфинансирани от европейските фондове:
https://eumis2020.government.bg/

Европейско териториално сътрудничество
Политиката на сближаване насърчава регионите и градовете от
различни държави, членки на ЕС, да работят заедно и да се учат
едни от други чрез съвместни програми, проекти и мрежи с
конкретни въздействия върху всеки аспект от икономическия
живот в това число иновации, достъпност, образование, бизнес,
заетост и околна среда. Трансграничните, транснационалните и
междурегионалните програми получават финансиране чрез
ЕФРР. Предимства има и за хората, които живеят извън границите на ЕС, като те се реализират чрез програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна
помощ.
Международно сътрудничество може да се осъществява и чрез
„макрорегионална стратегия “– интегрирана рамка, която решава
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общи предизвикателства, пред които се изправят държави членки и трети държави в определени географски райони.

Подкрепа при кризи
Политиката на сближаване реагира бързо и ефективно на възникнала криза, осигурявайки жизнено важна гъвкавост – финансирането се пренасочва в областите, където то е най-необходимо,
и се извършват инвестиции в ключови сектори, за да се генерират растеж и работни места. При кризи се извършва също така
целевото намаляване на националните изисквания за съфинансиране и авансовото изплащане на отпуснати финансови средства на държавите членки в криза като се осигурява така необходимата ликвидност във време на бюджетни ограничения. В случай на голямо природно бедствие държавите членки могат също
да кандидатстват за помощ и чрез Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (ФСЕС), като максималната обща годишна сума,
която може да бъде мобилизирана от фонда, възлиза на 500 милиона евро.
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ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ
Моята област

Римският амфитеатър в Пловдив |

Разположена в Горнотракийската низина между Родопите,
Средна гора и Стара планина, област Пловдив се състои от 18 общини, включващи 18 града и 194 села, с приблизително население 672 000 души (2016). Тя е добре развит промишлен район
и водещ транспортен и логистичен център. В областта се отглеждат над 100 вида земеделски култури, между които ароматните
ориенталски тютюни и българската маслодайна роза. Регионът е
дом на едни от най-значимите културно-исторически паметници
в страната. Пловдив е и първият български град, избран за Европейска столица на културата през 2019 година.
Фокус върху избрани дейности на ЕС
•

По-малко вредни емисии и шум и по-качествени услуги за
над половин милионното население на Пловдив гарантира
проект за устойчив градски транспорт, за който ЕС осигу8
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•

•

•

ри 31 милиона лева. ЕС финансира и техническа помощ
на стойност 1.4 милиона лева за предстоящото изграждане на интермодален терминал, който ще създаде условия
за оптимално взаимодействие между различните видове
транспорт в областта. Други 13 милиона лева бяха предоставени за ремонт на пътища по отсечките Беловица яз.Пясъчник, Жълт камък – Узуново - Три могили, Богданица - Конуш и Кърнаре - Христо Даново.
Серия от разработки, за които ЕС предостави 4 милиона
лева, осигурява достъп до модерни съоръжения за развитие на научноизследователска дейност в Пловдив. Проектите включват Център за спешна медицина, Център за
трансфер на здравни технологии, Лаборатория за молекулярни биосензори и Лаборатория по приложна физика.
Модерният лъчетерапевтичен комплекс за раково болни в
Пловдив, за който ЕС отпусна 5 милиона лева, предлага
ранна диагностика и лечение на 1.5 милиона пациенти от
цяла Южна България. Фондове на ЕС на стойност 3 милиона лева спомогнаха и за оборудването на МБАЛ „Д-р
К. Попов“ в Карлово със съвременна апаратура.
Близо 100000 жители на Раковски, Стамболийски, Хисаря, Кричим, Сопот, Карлово и Първомай ползват повече
от 100 километра нови водопроводни и канализационни
мрежи и пречиствателни станции, за които ЕС предостави
над 132 милиона лева.

За повече информация:
•

Информационна Система за Управление и Наблюдение на
Структурните Инструменти на ЕС в България:
http://umispublic.government.bg/prPlanningRegions.aspx?pr=
4
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ПО-ДОБРА СРЕДА НА ЖИВОТ
Проект “Изграждане на зелена и достъпна градска
среда в град Пловдив“
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.09-0005-C0001

Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма „Регионално
развитие“
Цел на проекта: Да се осигури достъпна и екологична градска
среда с по-високо качество на живот и нови възможности за
икономическо и социално развитие, чрез подобряване на зелените площи и физическата среда в областния и общински център
– град Пловдив.
Ползи за гражданите:
•

Подменени осветителните тела и е изградена автоматична
поливна система в парк „Цар Симеоновата градина“ в
град Пловдив;
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Засадена е нова растителност, като зелените площи в
парка се увеличиха с 3 декара;
Извършени са консервационно реставрационни работи по
скулптурата „Деметра”;
Монтирани са и шест шахматни дъски със столчета за
играчите в обособената нова зона за активен отдих;
Ремонтирано е Голямото езеро, което представя и съвсем
нов и модерен мултимедиен аудио-видео спектакъл;
Възстановена е градинската чешма с беседка, разположена на северния бряг на Голямото езерото;
На северния бряг, до градинската пергола с чешма, е изпълнен "сух фонтан";
Оформени са места за сядане около фонтана, с облицовки
от дърво, разположени амфитеатрално;
Изграден е и градински павилион /тип беседка/ с ажурна
метална конструкция и покрив с остъклени елементи и
медна обшивка върху дървена обшивка;
Реконструирани са малките езера „Жабките“, които са
разположени от двете страни на главната алея;
Езерото с рибките запазва своите очертания. Подменена е
облицовката по бордовете от обли речни камъни с
каменна зидария от сив неоформен камък, както и ново
аранжиране на горния ръб на борда със свободно разположени едри камъни;
Езерото с мечката е с нова облицовка по бордовете с
каменна зидария от сив неоформен камък, както и нова
настилка от сиви каменни плочи около него, с два къта за
сядане;
Реконструирани са и детските площадки – за деца до 3 години и за деца от 3 до 12 години;
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•

•

Монтирано е ново градинско обзавеждане – пейки, кошчета за отпадъци, ново градинско осветление и възстановяване на съществуващите чешми;
Изградена е Централна система за мониторинг и контрол,
която следи работата на поливната система и помпените
станции в реално време, осигурява дистанционно програмиране и управление.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 6 541 393 лева
Финансиране от ЕС - 5 560 205 лева
Национално финансиране - 981 188 лева
Финансиране от бенефициента - 0 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Начална дата: 31.05.2013 година
Дата на приключване: 31.12.2015 година
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Проект „Актуализация на общинската програма за
намаляване нивата на замърсителите и достигане на
утвърдените норми в атмосферния въздух в община
Асеновград”
Номер на проекта в ИСУН: BG16M1OP002-5.002-0009-C02

Бенефициент: Община Асеновград
Източник на финансиране: Оперативна програма „Околна
среда“
Цел на проекта: Актуализация на общинската програма за намаляване на нивата на замърсителите в Община Асеновград и планиране на адекватни мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух, които да доведат до постигане на определените
норми за качеството на атмосферния въздух.
Ползи за гражданите:
•

Изготвена качествена програма, адресираща основните
източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на Община Асеновград;
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•

Избрани са адекватни мерки за подобряване качеството на
атмосферния въздух.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 131 629.31 лева
Финансиране от ЕС - 111 884.92 лева
Национално финансиране - 19 744.39 лева
Финансиране от бенефициента - 0 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Дата на стартиране 15.05.2017 година
Дата на приключване 08.02.2019 година
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ ЗА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Проект „Изграждане на модерен лъчетерапевтичен
комплекс в „Комплексен онкологичен център –
Пловдив” ЕООД“
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0004-C0001

Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално
развитие"
Цел на проекта: Да осигури подходяща и ефективна здравна
инфраструктура, която да задоволи нуждите на населението от
висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ.
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Ползи за гражданите:
•
•
•
•
•
•

Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура;
Население, облагодетелствано от обновените сгради (с
изключение на образователни и здравни институции);
Подобрена инфраструктура на здравеопазването в област
Пловдив;
Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м.
разгънатата застроената площ;
Пациентите от област Пловдив са облагодетелствани от
закупената апаратура/оборудване;
Създадени временни работни места.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 9 129 817 лева
Финансиране от ЕС - 4 797 078 лева
Национално финансиране - 846 543 лева
Финансиране от бенефициента - 4 438 746 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Начална дата: 31.01.2012 година
Дата на приключване: 18.12.2014 година
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МОДЕРНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА ЗА
ПОВИШАВАНЕ ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
Проект „Внедряване на изкуствен интелект
"Serendipity" за фундаментална промяна в процеса
по предоставяне на услуги за медиа мониторинг и
анализи на А Дейта Про“
Номер на проект от ИСУН: BG16RFOP002-1.001-0522-C01

Бенефициент: „А Дейта Про“ ООД
Източник на финансиране: Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“
Цел на проекта: Глобалният ръст на обемите на неструктурирана информация, който формира високото търсене на
услугите на фирмата, обаче, е твърде висок - в пъти по-бърз от
възможностите им да я придобиват и обработват ръчно, независимо че разполагат с отлични системи за управление на съдър17
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жание (CMS). Затова техният стратегически приоритет е максимална автоматизация на всички процеси.
За разлика от други сегменти, тук използваните системи трябва
да притежават свойството "интелигентност" - да могат автономно да взимат решения според семантиката на данните.
Serendipity е изкуствен интелект, който може да промени
фундаментално процеса на доставка на MMA услуги чрез почти
пълната му автоматизация.
Ползи за гражданите:
•

•
•

Научни изследвания, иновации: Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за иновации или за научноизследователски и развойни проекти;
Производствени инвестиции: предприятия, получаващи
подкрепа;
Финансирани проекти за еко-иновации.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 1 447 510.00 лева
Финансиране от ЕС - 721 612.60 лева
Национално финансиране - 127 343.40 лева
Финансиране от бенефициента - 598 554.00 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Дата на стартиране: 18.01.2017 година
Дата на приключване: 18.10.2018 година
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ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И МОДЕРНИ
СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ
Проект „Изграждане на Учебен център за
практическо обучение на студентите от
професионални направления Растениевъдство и
Растителна защита в Аграрен университет –
Пловдив”
Номер на проект от ИСУН: BG16RFOP001-3.003-0007-C03

Бенефициент: Аграрен университет – Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма „Региони в
растеж“
Цел на проекта: Повишаване качеството на образователната
среда и нейната атрактивност за студентите, осигуряване на
19
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преодолима образователната инфраструктура чрез създаване на
равни условия за достъп до образование на лицата в неравностойно положение и провеждане на енергоспестяващи мерки за
намаляване разходите за отопление и замърсяването на околната
среда.
Ползи за гражданите:
•

•

•

•

•

Обзаведени и оборудвани специализирани кабинети за
практическо обучение, хранилища, подготвителни помещения, кабинети на преподавателите, административни
помещения, лекционни зали, интерактивни зали за учебни
презентации и семинари, за предприемачество и иновации
в растениевъдството и агробизнеса, и за приложение на
информационните технологии в растителната защита, помещение за охрана и информация, санитарни възли,
сървърно помещение и фоайе;
Създадени модерни условия за практическо обучение,
гарантиращи последващо успешно реализиране на пазара
на труда на студентите от професионални направления
Растениевъдство и Растителна защита на Аграрен университет – Пловдив;
Увеличаване привлекателност на Аграрен университет и
повишаване дела на студентите в професионалните направления Растениевъдство и Растителна защита и в университета като цяло;
Задълбочена връзка между практическото образование по
професионални направления Растениевъдство и Растителна защита и реалния сектор, съответстващи на изискванията на бизнеса;
Подобрено качество на образователната среда и повишаване на атрактивността й;
20
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•

•
•

Подобрен учебен процес и създадени възможности за
въвеждане на нови методи на обучение, които до повишат
и задържат интереса на младите хора;
Повишаване на социално-икономическото развитие на
област Пловдив и Южен Централен район;
Принос към националната политика за развитие на висшето образование.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 3 429 013.36 лева
Финансиране от ЕС - 2 914 661.36 лева
Национално финансиране - 514 352 лева
Финансиране от бенефициента - 0 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Дата на стартиране: 17.10.2016 година
Дата на приключване: 17.04.2019 година
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РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ ГРАДСКИ
ТРАНСПОРТ И ПОДОБРЕНА
ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Проект „Модернизация и развитие на устойчив
градски транспорт в град Пловдив“
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.5.03-0001-C0001

Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: Оперативна програма "Регионално
развитие"
Цел на проекта: Насърчаване използването на устойчиви
начини на транспорт (обществен транспорт и придвижване с велосипед).
Ползи за гражданите:
1. Създадена е система за управление на градския транспорт:
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• Изградена е Система за управление на автопарка и
информация за пътниците;
• Оборудване на автобусите на градския транспорт със
Система за електронно таксуване.
2. Изградена е мрежа от велосипедни алеи:
•
•

Изградени са нови 48 км. велоалеи;
Поставени са безплатни стоянки за паркиране.

3. Оптимизирана е системата за светофарен контрол на 50 броя
кръстовища включващи и корекции на тротоара на
пешеходната пътека и звукови сигнали за хора в
неравностойно положение, 15 видеокамери и 130 датчици за
движението;
4. Направено проучване за планиране на градския транспорт
включващо следващи стъпки за бъдещото подобрение и
оптимизиране на градския транспорт.
Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта 39 108 753 - лева
Финансиране от ЕС - 33 242 440 лева
Национално финансиране - 5 866 313 лева
Финансиране от бенефициента - 5 170 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Начална дата: 02.07.2012 година
Дата на приключване: 02.02.2016 година
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Проект "Изграждане на интермодален терминал в
Южен централен район на планиране в БългарияПловдив”
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-3.0.01-0007-C0001

Бенефициент: Национална компания "Железопътна
инфраструктура"
Източник на финансиране: Оперативна програма "Транспорт"
Цел на проекта: Изграждане на интермодален транспорт
Пловдив е създаване на условия за прехвърляне на превозите на
товари с контейнери от автомобилния към железопътния транспорт за избягване на замърсяванията и затрудненията при движението на автомобили по пътната мрежа на Южен - Централен
район на планиране.
Ползи за гражданите:
•

Чрез изграждането на нова инфраструктура за интермодален транспорт в Южен - Централен район на планиране в България - Пловдив са създадени условия за извър24
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•

•

шването на различни видове транспорт и комбинирането
им;
Повиши се качеството на предоставените товарни услуги,
както и намаляване на цените за спедиторските фирми, а
от там и тези за крайния потребител;
Създадени нови работни места.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 2 062 060 лева
Финансиране от ЕС - 1 752 751 лева
Национално финансиране - 309 309 лева
Финансиране от бенефициента - 1 367 365 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Начална дата: 23.04.2014 година
Дата на приключване: 29.11.2016 година
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РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И
КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Проект „Повишаване на професионалната
квалификация на заетите лица в "Дресмейкър"
ООД“
Номер на проекта в ИСУН: BG05M9OP001-1.021-0457-C02

Бенефициент: „Дресмейкър“ ООД
Източник на финансиране: Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси“
Цел на проекта: Да се предостави възможност на заетите лица в
"Дресмейкър" ООД да повишат професионалната си квалификация и способности в областта на текстилната промишленост.
Ползи за гражданите:
•

110 заети лица (от които поне 50% от тях със средно
и/или по-ниско образование) заемащи различни длъжно26
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•

сти са придобили 3-та квалификационна степен по следните професии: 73 човека от длъжността Шивачи, 1 от
длъжността Шивач постериз, 15 от длъжността Шивач
мъжко/дамско, 21 от длъжността ръчници са преминали
обучение за придобиване на професия 542040 Моделиер –
технолог на облекло 5420401 Конструиране, моделиране и
технология на облекло от текстил;
Осигурена е устойчива заетост и по-голяма конкурентоспособност на заетите лица на пазара на труда, отговарящи на нуждите на бизнеса в сферата на текстилното
производство.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 284 790.00 лева
Финансиране от ЕС - 242 071.50 лева
Национално финансиране - 42 718.50 лева
Финансиране от бенефициента - 0 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Дата на стартиране: 21.02.2018 година
Дата на приключване: 21.02.2019 година
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Проект "Създаване на заетост в "МИБО" ЕООД ново начало за търсещите работа и неактивни лица
на пазара на труда"
Номер на проект от ИСУН: BG05M9OP001-1.003-1079-C02

Бенефициент: "МИБО" ЕООД
Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“
Цел на проекта: Създаване на нови работни места за
удовлетворяване необходимостта на "МИБО" ЕООД от допълнителен персонал, поради увеличения обем поръчки по договори
с търговски контрагенти за производствените обекти – Шивашки
цех в град Пловдив и Шивашки цех в село Осетеново, община
Павел баня.
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Ползи за гражданите:
•
•
•

•

Назначени 25 безработни и/или неактивни лица на длъжност "Машинен оператор шиене на облекла";
Професионална квалификация по част от професията на
25 новоназначени лица;
Закупено оборудване - (Шевна машина - 6 брой, Едноиглова машина за прав двулицев шев - 12 брой, Едноиглова
машина с електрическо управление - 5 брой, Електронна
понт машина - 1 брой, Автомат за изработване на илик
око - 1 брой);
Назначени са 13 лица от целевата група за период от 12
месеца след субсидираната заетост.

Стойност на проекта:
•
•
•
•

Обща стойност на проекта - 313 736.00 лева
Финансиране от ЕС - 266 675.60 лева
Национално финансиране - 47 060.40 лева
Финансиране от бенефициента - 0 лева

Срок за реализиране на проекта:
•
•

Дата на стартиране: 01.09.2016 година
Дата на приключване: 01.12.2017 година
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КЪДЕ МОГА ДА НАМЕРЯ ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ?
Политиката на сближаване на ЕС в интернет
http://ec.europa.eu/esf/
https://twitter.com/@EU_Regional
https://twitter.com/EU_social
www.yammer.com/regionetwork
Платформа за съвместна работа
в областта на регионалната политика

www.flickr.com/euregional

www.facebook.com/socialeurope

Europe Direct
Europe Direct е мрежа от центрове за информация и
документация по темите на ЕС във всички държави
членки, като също така осигурява и централна информационна служба.
➔ Намерете най-близкия местен информационен център,
като посетите europedirect.europa.eu
➔ За да се свържете с централната информационна
служба:
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Обадете се безплатно на Europe Direct на телефон.

0080067891011
на всички официални езици
Изпратете Вашия въпрос по имейл на
http://europa.eu/europedirect/write_to_us/ index_bg.htm
Започнете уеб чат на http://europa.eu/europedirect/web_
assistance/index_bg.htm
Управляващи органи
На уебсайтовете Inforegio и на уебсайта на ЕСФ ще намерите
данните за контакт на нацио-налните органи, които отговарят за
управлението на финансирането на политиката на сближаване
във Вашия регион. Управляващите органи имат и собствени
уебсайтове, които предлагат подробна информация за проектите
във Вашия регион и как да кандидатствате за финансиране.
Европа директно – Пловдив
Ул. „Константин Фотинов“ 15
Пловдив, 4000
Телефон: (+359 32) 62-83-74
Електронна поща: eudirect.plovdiv@centerbg.org
Facebook: Europe Direct Plovdiv
Twitter: Europe DirectPlovdiv
➔ Посетете: http://eudirect-plovdiv.centerbg.org/
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СЪКРАЩЕНИЯ:

ЕС - Европейски съюз;
ЕСФ - Европейския социален фонд;
ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие;
БВП - Брутен вътрешен продукт;
ЕК - Европейска комисия;
МСП - Малки и средни предприятия;
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение.
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