ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско
възстановяване“, процедура BG16RFOP001-1.018
„Изпълнение на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник“

Прессъобщение
Община Перник, в качеството си на Бенефициент по Проект,
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие има удоволствието
да открие новоремонтираната ЦДГ №8 „Изворче“
На 28.11.2018 г., от 10:30 часа, в гр. Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ №1 Община Перник, в
качеството си на Бенефициент по Проект BG16RFOP001-1.018-0001 „Обследване на енергийна
ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на
енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“ ще реализира
Заключителна Пресконференция по откриване на новоремонтираната ОДЗ № 1 „Миньорче“ с
цел представяне на екипа за управление, същността, целите, дейностите и постигнатите
резултати.
Основната цел на Проекта е да се увеличи експлоатационната годност на сградите,
както и да се осигури подходяща рентабилна и енергоефективна образователна инфраструктура,
спомагаща за устойчивото развитие и подобряване конкурентноспособността на градския ареал на
Община Перник. Чрез цялостното реновиране на материалните бази ще се подобри качеството на
образованието, като се цели задържане на младото население в града, улесняване социалното
включване на деца с увреждания, приобщаване на деца от маргинализираните групи и създаване на
привлекателна градска среда.
Бюджет на проекта: общо 1 699 927.23 лева – 100% безвъзмездна финансова помощ.
Срок за изпълнение на договора: 27 месеца.

„Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) BG16RFOP001-1.018-0001
„Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и
въвеждане на енергоспестяващи мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче“ и ОДЗ № 1 „Миньорче“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от
Община Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище
на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”

