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147 448 443 лв. са европейските инвестиции в област Видин по линия на Оперативните
програми. 106 са договорите за периода 01.01.2007-18.11.2013 г. (съгласно ИСУН), 55
бенефициента (общини, държавни институции, бизнес, неправителствен сектор,
училища) са се възползвали от подкрепата на Европейските фондове. В сравнение с
април 2012 г., когато екипът на ОИЦ-Видин за пръв път презентира изпълнението на
Оперативните програми, се отбелязва голямо увеличение на средствата (тогава 42 761
826 лв.), броя договори (68 контракта към онзи момент) и броя бенефициенти (тогава 42
бенефициента). Това заяви на среща с медиите експертът „Комуникация, информация и
логистика“ в Областен информационен център-Видин Цветомир Ценков.
Ценков посочи, че оперативната програма, от възможностите на която са се
възползвали най-широк кръг бенефициенти, е „Развитие на човешките ресурси“ – 60
договора ,на стойност близо 7 млн. лв. По Оперативна програма „Околна среда“ са
договорени над 97 млн. лв. и по нея се реализират най-големите инфраструктурни
проекти в областта (регионална система за битови отпадъци и воден цикъл на гр.
Видин).
Оперативни програми с добри показатели на изпълнение на регионално ниво са и
„Административен капацитет“ (по която от проект само на една община през 2012 г., в
момента всички общини са защитили проектни предложения) и „Регионално развитие“
(по която са реализирани проекти за подобряване на пътната инфраструктура,
развитие на туризма и са ремонтирани детските градини във Видин). По Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ са сключени
само 8 договора на стойност над 13 млн. лв. и затова в новия програмен период екипът
на ОИЦ-Видин ще засили взаимодействието си с бизнеса.
На срещата с медиите експертът Цветомир Ценков посочи, че общините са били
главните получатели на средства по оперативните програми в изминаващия първи
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програмен период, като бенефициентът с най-много договори и привлечени средства е
община Видин – 25 договора на стойност 116 174 264 лв. От по-малките като население
общини в региона с по-голям брой договори и привлечени средства са общините
Белоградчик (12 договора на стойност 5 155 208 лв.), Кула (4 договора на стойност
968 981 лв.), Чупрене (3 договора на стойност 813 186 лв.) и Брегово (5 договора на
стойност 507 344 лв.).
Областен информационен център-Видин ще продължи и през новия програмен период
активно да популяризира възможностите за финансиране и подкрепа от
еврофондовете, като екип ни радва доверието на бенефициентите към работата ни и
повишаващия се интерес към услугите, които предлагаме, подчерта Цветомир Ценков.
Само за 2013 г. ОИЦ-Видин е провел 68 информационни събития с всички групи
бенефициенти, офисът на центъра е посетен от 601 души, задали своите въпроси за
отворени процедури или конкретна оперативна програма.
Експертът „Комуникация, информация и логистика“ заяви още, че от 2014 г. ОИЦ-Видин,
като част от мрежата от 28 информационни центрове, ще акцентира в работата си на
популяризиране на програмен период 2014-2020 г., добрите практики по оперативните
програми и научените уроци от първия период, както и ще промотира областните
информационни центрове, като най-добре представената териториална мрежа за
оперативните програми.
В края на срещата с медиите, заключително събитие на ОИЦ-Видин за 2013 г.,
експертът „Информационно обслужване и услуги“ Яна Гъркова представи новия онлайн
фотоконкурс „Европейска подкрепа за красива и привлекателна България“ 2013-2014 г.
Чрез конкурса се цели популяризирането на новата визия на населените места и
тяхната среда, природните, културните и историческите обекти, както и съпътстващите
събития в различните региони от страната ни, подпомогнати със средства,
предоставени от Европейския съюз по различни програми.
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