
 
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР -  СМОЛЯН 

4700 Смолян, бул. „България” № 12, тел: 0301/888 05,  е-mail: oicsmolyan@gmail.com 
 

 

                                                                           

 

Проект „Посоката е ОИЦ – Смолян, възможностите 

много“, изпълняван от Община Смолян, Договор за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

BG05SFOP001-4.001-0025-C01, Оперативна програма „Добро 

управление“ 2014 – 2020 г. 

 
 

                    

 

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 

06.04.2017 г. (четвъртък), 10:30 ч. в 

 Залата на Общинска администрация – гр. Девин 

  

Основната цел на срещата е да бъдат представени предстоящи процедури по Оперативните 

програми 2014-2020 г., както и популяризиране на национална кампания „ЗАЕДНО за 

ЕВРОПА“, с която отбелязваме 60 години Европейски социален фонд, 10 години от 

присъединяването на България към ЕС и 6 години от функционирането на Мрежата от 

Областни информационни центрове в страната. 

 

 

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

 

Очакваме Ви! 

 

 

 

28.03.2017 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 

06.04.2017 г. (четвъртък), 10:30 ч. в 

 залата на Общинска администрация – гр.  Девин 

 

 

10:20-10:30 Регистриране на 

участниците 

Регистриране на участниците 

Предоставяне на материали 

10:30-10:35 Откриване на срещата 

 

Приветствие от експерти на ОИЦ – Смолян 

Снимки от откриването на срещата 

10:35-11:00  Презентация Представяне на предстоящи процедури по 

Оперативните програми 2014 – 2020 г. 

 

Представят: експерти на ОИЦ - Смолян 

11:00-11:30 Презентация Представяне на проект на Условията за 

кандидастване по процедура „ Обучения за 

заети лица“ от Оперативна програма Развитие 

на човешките ресурси 2014 – 2020 г. 

 

Представят: експерти на ОИЦ – Смолян 

 

Коментари и отговори на въпроси на 

участници 

11:30-12:00 Дискусия Дискусия по представените теми 

Отговори на индивидуални въпроси на 

участници в срещата 

12:00 Закриване на срещата  

 

 

12.00-13.30 Изнесена приемна Раздаване на информационни материали, 

отговори на индивидуални въпроси, пътуваща 

изложба 

Щанд на ОИЦ - Смолян 

 

 


