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ОИЦ-ВАРНА Е ЧАСТ ОТ МРЕЖАТА ОТ 27 

ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА В 

ЦЯЛАТА СТРАНА

http://eufunds.bg/bg/oicnews/0/18


НАШАТА ДЕЙНОСт

➢Популяризиране на програмите, съфинансирани от ЕСИФ (Европейски

структурни и инвестиционни фондове);

➢Предоставяне на експертна информация по телефон, електронна поща или

на място в офиса, относно възможностите за финансиране на проекти по

отделните Оперативни програми;

➢Показване на реализирани проекти;

➢Организиране на информационни събития за целевите групи - потенциални

кандидати и бенефициенти, за представяне на проекти, съфинансирани от

ЕСИФ;

➢Организиране на съвместни събития с управляващите органи, събития в

общините от Област Варна и участия в общи инициативи на национално

ниво;



✓ Офисът на ОИЦ Варна разполага с конферентна зала с капацитет до 40

места за провеждане на семинари, кръгли маси, мултимедийни презентации,

обучения.

✓ Партнираме си успешно с управляващите органи, МИГ, бенефициенти и

общините в Област Варна.

✓ Стараем се да посещаваме най-малко 2 пъти в годината населените места от

Област Варна с цел разширяване кръга от информирани граждани и

потенциални бенефициенти.



НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРИ

✓Над 272000 граждани, фирми, организации и
представители на институции се довериха на
нашите услуги и получиха актуална и пълна
информация за финансовите възможности
по ЕСИФ от 2011 г. досега;

✓ Над 425 успешни публични събития във
Варна и общините от Област Варна;

✓Близо 6770 публикации в местни и
национални медии и в портала eufunds.bg;



НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ В ЦИФРИ

✓Над 2600 последователи във Фейсбук
групата „Областен информационен център-
Варна“;

✓Участия в всички общи инициативи на
Мрежата от 27-те Областни информационни
центъра;

✓Близо 650 души от страната и чужбина
активно посещават интерактивната книга с
проекти на ОИЦ-Варна – https://oicvarna.eu/;

https://www.facebook.com/groups/oicvarna.eu
https://oicvarna.eu/


https://oicvarna.eu/

https://oicvarna.eu/


ИНТЕРАКТИВНАТА НИ КНИГА

✓ Съдържа информация за проекти, финансирани по всички оперативни
програми, както от миналия програмен период (2014-2020 г.), така и за
предходния (2007-2013 г.), като информацията в книгата се допълва и
обновява системно;

✓ Всеки от проектите е описан с пълното си наименование, бенефициент,
начин на финансиране, бюджет, период и дейности за изпълнение, и е
онагледен със снимков материал;

✓ Книгата може да бъде полезна на широк спектър от потребители –
бенефициенти, студенти, както и на млади предприемачи, интересуващи се от
програми и проекти с европейско финансиране;

✓Съдържа и информация за проекти с друго донорско или европейско
финансиране, както и за материали, които издава Областният информационен
център – Варна.



ДЕЙНОСТТА НА ОИЦ – ВАРНА В СНИМКИ



29.10.2018 г. - Конференция – “Бъдещето на кохезионната политика на 

ЕС” във ВСУ „Черноризец Храбър“

Специален гост на конференцията – Андрей Новаков – евродепутат



06.03.2020 г. - Конференция – „Хоризонт Европа – образование, 
иновации, научни изследвания” в Икономически университет - Варна

Специални гости: Мария Габриел – Еврокомисар Иновации, научни изследвания, 

култура, образование и младеж; Емил Радев – евродепутат; Томислав Дончев –

Вицепремиер на Република България.



10 ГОДИНИ
ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ВАРНА

✓ Разпространение на информация и рекламни

материали за целите и възможностите за

финансиране от ЕС в България;

✓ Предстои ни честването на 10 - годишнината

от създаването на Областен информационен

център - Варна.



✓ Проекти от област Варна – 4-ри части;

✓ Речник;

✓ Областен информационен център –

Варна (Кои сме ние и какво вършим);

✓ Кратко ръководство на потребителя „е-

кандидатстване“ в ИСУН 2020;

✓ Регионално развитие и сближаване след 

2020 година – Новата рамка накратко;

✓ Индикативно европейско финансиране

2021-2027г.

ПЕЧАТНИТЕ МАТЕРИАЛИ, 

КОИТО ОБЛАСТНИЯТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР -

ВАРНА ПУБЛИКУВА ТАЗИ ГОДИНА



Областен информационен център - Варна

Благодаря Ви за вниманието! 

Нашите контакти:

тел.: 052 / 820 911, 052 / 920 955

е-mail: oic_varna@abv.bg; oic.varna@eufunds.bg

web: www.varna.bg, http://eufunds.bg/bg/page/861

Facebook: Областен информационен център – Варна

http://www.varna.bg/
http://eufunds.bg/bg/page/861
https://www.facebook.com/groups/oicvarna.eu

