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Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,

Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001. Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на
оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския

фонд за регионално развитие

Областен информационен център - Перник предоставя следните услуги

 Информационни услуги
 Осигуряване на разнообразна основна и специфична информация за СКФ, НСРР

и оперативните програми, предоставяна по телефон, електронна поща и/или на
място;

 Разпространение на информация и документи по открити процедури по ОП;
 Предоставяне на информация за добри практики – споделен опит и успешни

проекти, включително на областно ниво;
 Разпространение на безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други

европейски институции, УО, произведени по проекти, съфинансирани от СКФ;
 Разпространение на обща информация за политиките на ЕС и информация и

информационни материали за съответната област.
 Подготовка и предоставяне на информация до местни/областни медии.

 Логистични услуги
 Организиране на специални събития за популяризиране на оперативните

програми на съответната територия – семинари, посещения, лекции и др.,
съобразени със специфичните нужди на областта;

 Организиране на пресконференции, представяния за медиите;
 Предоставяне на възможност за ползване на място (в информационния център)

на специфична литература и информационни ресурси;
 Осигуряване на достъп до компютър с Интернет и съответната периферна

техника;
 Осигуряване на техническо оборудване и зала за провеждане на информационни

събития, популяризиращи Кохезионната политика.
 Подкрепа при организирането на инициативи за информация и публичност на

Централното координационно звено, Централния информационен офис,
Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми.

 Комуникационни услуги
 Сътрудничество с УО/МЗ на оперативните програми и ЦКЗ;
 Създаване и поддържане на активно сътрудничество с националните и/или

регионални медии;
 Координация и сътрудничество на областно ниво с областните съвети за

развитие и регионалните структури на министерства;
 Сътрудничество с други мрежи за информация на ЕК.

 Експертни услуги
 Предоставяне на информация на потенциалните бенефициенти за

възможностите за кандидатстване по оперативните програми на място, по
телефона и по електронна поща

 Осигуряване на отговори на въпроси, включително препращане към други
специализирани източници на информация

 Подготовка на публикации с обобщени добри примери на областно ниво.
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