ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
От проведена на 16.07.2015 г., 14.00 часа в зала 1 на Областна администрация Русе
информационна среща на тема „Нов програмен период – актуални възможности“

На 16.07.2015 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в Областна администрация Русе се проведе
информационна среща на тема „Нов програмен период“.
Сред присъстващите на събитието бяха експерти от Областен Информационен
център Русе, експерти от Областна администрация Русе и представители на бизнеса.
Г-жа Камелия Златанова – управител на Областен информационен център Русе,
откри срещата и запозна участниците с дневния ред, както следва:
1. Представяне на отворена процедура „Ново работно място 2015“ на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
2. Електронно кандидатстване чрез системата ИСУН 2020
3. Възможности за бизнес проекти според Индикативните годишни работни
програми на оперативните програми за 2015 година
4. „Видео конферентна връзка – модерната алтернатива за бизнеса при
управлението на проекти“ – представяне на CBC LIVE видеоконферентен
център към Русенска търговско-индустриална камара
5. Разни
По първа точка г-жа Диана Григорова – ескперт в ОИЦ Русе, представи отворена
процедура „Ново работно място 2015“ на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2014-2020. Експертът от ОИЦ обясни, че общата стойност на проекта е 40 млн.
лв., могат да кандидатстват работодатели със самостоятелна правосубекност,
регистрирани имащи право да осъществяват дейност на теритотията Република
България, в съответствие с българското законодателство. Допустимите целеви групи са
безработни и неактивни лица, като периода на задължителната дейност е до 12 месеца.
Г-жа Грирова подчерта, че начина на кандидатстване е по електронен път с
квалифициран електронен подпис, като крайния срок за подаване на проектните
предложения, през системата на ИСУН 2020 е 14.05.2015 г.
По втора точка от дневния ред г-жа Марина Билчева – експерт в ОИЦ Русе, показа
нагледно електронното кандидатстване по процедурата в ИСУН 2020 и даде полезни
съвети на присъстващите.
Г-жа Габриела Стефанова – експерт в ОИЦ Русе, представи процедурите по
Оперативна Програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020 и процедурите
по Оперативна Програма „Развитие на Човешките Ресурси“ 2014-2020.
По четвърта точка г-н Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенска
търговско-индустриална камара, запозна присъстващите с проекта за видео конферентен
център, свързан в мрежа с такива центрове във Враца, Крайова и Кълъраш. Той е

реализиран по проект „Заедно в реално време: мрежа от видео конферентни центрове за
осъществяване на интерактивна връзка и сътрудничество в трансграничния регион”
(CBC Live), който се финансира от Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2007 – 2013 г. в партньорство със Сдружение „Общество Идеин”,
Румънска асоциация за трансфер на технологии и иновации – Крайова, Търговско промишлена палата – Враца и Търговско – индустриална и земеделска камара –
Кълъраш. Г-н Добрев подчерта, че видеоконферентната мрежа позволява общуване и
превод в реално време. Тя се базира върху най-нови технологични решения, които дават
чувство за реално присъствие на участниците, изграждат среда на жива комуникация с
кристален образ и перфектен звук. Връзката е защитена и гарантира
конфиденциалността, необходима за преговори между фирмите и институциите.
След изчерпване на дневния ред управителят на Областен информационен център
Русе благодари на присъстващите за вниманието, отбеляза, че провеждането на
информационни срещи ще е постоянна практика през новия програмен период и закри
срещата.

