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Инфраструктурни проекти за над 100 млн. лева, финансирани от Оперативните
програми, се реализират в момента в област Видин. Това заяви на днешната среща с
медиите експертът „Комуникация, информация и логистика“ в Областен информационен
център (ОИЦ) – Видин Цветомир Ценков. Ценков посочи, че бенефициент на
най-големите инфраструктурни проекти е община Видин (Воден цикъл на град Видин,
Регионална система за управление на отпадъците, „Зелена и достъпна градска среда“,
„Съвременни социални жилища в град Видин“). В община Белоградчик в процес на
изпълнение е проект „Съхраняване на културно-историческото наследство и
разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост“,
с реализацията на който се инвестират близо 3 млн. лева в най-известния туристически
обект в „града на скалите“.

Управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова представи за първи път пред медиите
темата за „Умната специализация на регионите“. Като презентира „добри практики“ от
различни европейски програми (Интерег IV C и URBACT) и държави (Унгария, Белгия,
Швеция, Италия), Савкова посочи, че ИКТ, иновациите, успешното партньорство,
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конкурентоспособността, запазването и квалификацията на „умен“ персонал за малките
общини, градовете и регионите е изцяло в подкрепа на развитието и просперитета на
местните общности. Подобен подход е напълно възможен и в общините от област Видин
и затова в следващия си цикъл от срещи с местната власт екипът на ОИЦ ще им
представи „Умната специализация на регионите“.

Със срещата с медиите завърши тазгодишната „Седмица на Европейските региони“ –
поредица от четири тематични събития, посветени на Деня на Европа. Над 70 души се
включиха в различните прояви на инициативата. Изложбата „Добри практики Видин –
проекти, финансирани от СКФ“ ще остане постоянно експонирана в офиса на
ОИЦ-Видин (пл. „Бдинци“ 2), за да може всички заинтересовани граждани да я
разгледат и да получат информация какво се е променило в региона с подкрепата на
Европейските фондове.
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