ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
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Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

ПОКАНА
за представяне на предложения за избор на идеи
за най-добро обемно пространствено решение
Проект:

„В подкрепа на Перник за следващия програмен период”
Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/5.3-02/2012/021
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период"
Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР"
Приоритетна ос 5: "Техническа помощ"

Община Перник и екипът на проекта организират кръгла маса в изпълнение на дейностите по
проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период“.
Целта на това събитие е изборът на предлаганите инвестиции да се направи в процес на
широко обществено обсъждане, с оглед избор на идеята за най-доброто
обемно/пространствено решение. Това предшества възлагането и изготвянето на техническите
и работните инвестиционни проекти.
Община Перник кани всички заинтересовани страни - граждани, фирми, институции, НПО и
други организации активно да участват с предложения и мнения в работата на кръглата маса.
От страна на общината ще участват експерти, които са специалисти в областите, в които се
намират конкретните обсъждани въпроси.
Приканваме гражданите на Перник, както и всички заинтересовани страни, след като се
запознаят със списъка на одобрените обекти и допустимите дейности, които са качени са сайта
на общината, да представят своите идеи и предложения в офиса на проекта в Община Перник
или на email: eurointegra@pernik.bg.
За участие в Кръглата маса е необходимо предварително да заявите своето участие на
тел. 076/684 307 или на email: eurointegra@pernik.bg до 29/01/2014 г. – 17,00 ч.
Място:
Дата:
Начало:

гр. Перник, Дворец на културата, Малък салон
30 януари 2014 г.
10.00 ч.

ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Този документ е създаден в рамките на проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № BG161PO001/5.3-02/2012/021 по Оперативна програма
„Регионално развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

