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ИНФОР МАЦИОННА СРЕ ЩА НА ОИЦ- СОФИЯ В КОПРИВ ЩИЦА  

На  06. 11. 2018 (вторник)  от 14: 00 ч.  в зала в сградата на Об щината  екипът на  Областен 

информационен център София-град и София- област ( ОИЦ- София)  ще проведе информационна 

сре ща  за представяне на изискванията,  на които трябва да отговарят кандидатите,  допустимите 

дейности и разходи,  както и начина на  кандидатстване през  системата ИСУН 2020 по 

процедура „ Насърчаване на предприемачеството“ и по подмярка 6. 4. 1 „ Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“.   

По време на  сре щата ще  бъдат представени и предстоя щи процедури по програмите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове ( ЕСИФ).  

Поканени за участие са представители на об щина  Коприв щица,  бизнеса,  земеделски 

производители, занаятчии, медии, широката общественост.  

ОИЦ- Со фия  ( Договор №BG05SFOP001- 4. 001-0020- C01,  изпълняван о т Столична  об щина)  е  час т о т 

мре жа та  о т 28  ин формационни  центъра,  функционира щи  с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма 

„Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
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ПР ОГРАМА 

 

ТЕ МА:  ЕВРОФОНДОВЕТЕ – АКТУАЛНИ ВЪЗ МОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА 

ВА ШИЯ БИЗ НЕС 

 

ДАТА: 06. 11. 2018 

МЯСТО: гр. Коприв щица, зала в сградата на общината 

 

 

 

13. 45 – 14. 00 Регистрация и кафе за „Добре дошли“ 

 

14. 00 – 14. 30 Представяне на  условията за кандидатстване по процедура 

„ Насърчаване на  предприемачеството“ от Оперативна програма 

„ Иновации и конкурентоспособност“  

Лина Савова, експерт „Комуникация и информация“, ОИЦ- София  

 

14. 30 – 14. 40 Въпроси и отговори  

 

14. 40 – 15. 20 Представяне на  условията за кандидатстване по подмярка 6. 4. 1 

„ Инвестиции в подкрепа на  неземеделски дейности“ от Програма  за 

развитие на селските райони.  

Предстоя щи процедури за кандидатстване.    

Мадлен Георгиева,  експерт „Ин формационно обслу жване и услуги“, 

ОИЦ- Со фия  

 

15. 20 – 15. 30 Въпроси и отговори 

 


