ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Гр. Добрич

ОИЦ - Добрич събра представители на бизнеса и на банките при
представянето на процедура „Енергийна ефективност и зелена икономика“
В присъствието на представители на бизнеса, на банките – партньори, на медии и
на консултантски компании

Областният информационен център – Добрич (ОИЦ)

представи стартиралата схема „Енергийна ефективност и зелена икономика“ по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика
2007-2013“. Срещата се проведе днес, 10.07.2012г (вторник) в заседателната зала на
община Град Добрич. Управителят на ОИЦ – Добрич Надежда Семерджиева подчерта,
че тази процедура е иновативна, защото съчетава безвъзмездно финансиране по
Оперативна програма „Конкурентоспособност“ и заемно финансиране от търговските
банки на принципа на „едно гише“. На срещата присъстваха представители на 4 банки от
общо 6 , които са партньори на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)
при отпускането на кредитната линия от 150 млн. евро.
Ивелина Илиева, експерт Информационно обслужване и услуги в ОИЦ – Добрич
представи основните моменти в процедурата – допустими бенефициенти, дейности,
размер на безвъзмездната финансова помощ, срокове за подаване на проектите. Бизнесът
в града прояви интерес към закупуване на енергийноефективно оборудване и
възможностите за изграждане на ВЕИ.
Заместник-кметът на община Град Добрич Надежда Петкова прикани бизнеса да
се включи с проекти по процедурата, тъй като това е една от последните възможности да
кандидатства в рамките на този програмен период.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е
насочена към малки и средни предприятия. Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ по процедурата е 293 374 500 лева. Проектни предложения могат да се подават
най-късно до 31.10.2013 г.

Проект „ Създаване и функциониране на Областен информационен център- Добрич ”
№ BG161РО002-3.3.02-00015-С0001,,
финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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За допълнителна информация:
Ивелина Илиева, експерт „Информационно обслужване и услуги“
ОИЦ – Добрич, бул. „25-ти септември“ № 25
тел: 058 603 527, моб.0897 560760
Областният информационен център - гр. Добрич е част от национална мрежа от областни информационни
центрове. Центърът е създаден от община гр. Добрич в партньорство с Областна администрация – област Добрич,
Бизнес-център – гр. Добрич, общините Балчик, Каварна и Добричка в изпълнение на проект «Създаване и
функциониране на Областен информационен център - Добрич», финансиран по Оперативна програма «Техническа
помощ», съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
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