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976 871 лв. са средствата договорени от Община Кула в изпълнение на четирите й
проекта, финансирани от Оперативните програми. Един проект е приключен, три
проекта са в процес на изпълнение. Със средства от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” се изграждат алтернативни услуги за деца и младежи с умствена
изостаналост и се ускорява процесът на реформиране на Дома за деца с умствена
изостаналост в Кула, както и се подпомагат самотните възрастни хора в града.
Оперативна програма „Административен капациетет” финансира единствения по тази
програма проект на община в област Видин за подобряване процеса на прилагане на
политики и подготовка за разработване на стратегически документи. По Оперативна
програма „Околна среда” е изготвен работен проект за доизграждане на градската
канализация на град Кула.
Туризмът е другият приоритет в проектната активност на община Кула. Общината е
водещ партньор по проект „Легенди за туризъм”, финасиран по ИПП ТГС
България-Сърбия 2007-2013 г., който се изпълнява в момента. С оглед постигането на
комплексен подход в развитието на туризма екипът на Областен информационен
център-Видин представи пред кмета д-р Владимир Владимиров и служителите в
общинска администрация Кула отворената схема
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на
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дестинациите II”.
Процедурата се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”. Допустими
кандидати по схемата са всички 264 общини в Република България. Кандидатите трябва
да участват в партньорство с още най-малко две общини с цел обособяване на
туристически район, формиране на общ туристически продукт и осъществяване на
регионален маркетинг и реклама. Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
разработване на туристически пакети и/или диверсификация на съществуващи такива;
рекламни дейности, подготовка и разпространение на информационни и рекламни
материали за туристическия район и туристическия продукт; участие в регионални,
национални и международни туристически борси, изложения и панаири и др. В
следващите дни екипът на ОИЦ-Видин ще представи схема „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
II
” и в общините Димово и Белоградчик.
На срещата с ръководството и служителите на община Кула експертите от ОИЦ
представиха и схемата по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” “Да
не изоставяме нито едно дете. Компонент 2
”. По процедурата може да се извърши деинституционализация на Дома за деца с
умствена изостаналост “
Св. Димитър
”.
ОИЦ-Видин
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