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ОБЩИНАТА – КАТАЛИЗАТОР НА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Програма:

Съвместен фонд за малки проекти Трансгранично
сътрудничество България – Румъния 2004

Номер на договора:

BG2004/016-783.01.23

Име на проекта:

Общината – катализатор на икономическо развитие

Водеща организация:

Община Враца

Партньор:

Община Крайова

Резюме на проекта:

Основните цели на проекта са да увеличи капацитета на
общините Враца и Крайова в областта на икономическото
развитие на съответната територия; да стимулира
взаимното опознаване и усъвършенстването на уменията
за създаване на по-добри условия за бизнес и
разширяване на икономическия потенциал на
трансграничния регион.
Дейностите по проекта предвиждат: подготовка на
доклади по приоритетите на икономическото развитие на
двете общини и провеждане на презентационен форум;
разпространение на въпросник с цел идентификация на
потенциалните сектори за икономическо развитие;
създаване на база данни с бизнес организации и НПО за
целите на сътрудничеството; изработване на маркетингов
бизнес профил на двете общини и пакет от стимули за
инвеститори.

Продължителност на
проекта:

Този проект е финансиран от ЕС
Адрес: 1000 София, ул. „Московска” 9
Тел.: (+359 2) 933-52-52
Факс: (+359 2) 933-52-33
E-mail: delegation-bulgaria@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/index_bg.htm

12 месеца

Проектът се реализира от
Община Враца
Адрес: ул. „Стефанаки Савов” 6
Тел.: (+359 92) 62 72 68
Факс: (+359 92) 62 72 68
E-mail: bojinova@vratza.bg

Този проект е финансиран от Европейския Съюз
„Европейският съюз се състои от 27 страни-членки: 27 различни нации са
готови да споделят своето бъдеще. По време на петдесетгодишния период
на разширяване те заедно изграждат зона на мир, стабилност, прогрес и
солидарност. Европейският съюз е пример за преодоляване на конфликти и
насърчаване на помиряването чрез тясно сътрудничество за постигане на
общи цели при зачитане на социалния суверенитет и териториалната
цялост на страните-членки. Но Европейският съюз не е съсредоточен само
върху себе си, амбициите му са да сподели своите постижения и ценности
със страни и народи извън границите на съюза. „
Европейската комисия е изпълнителният орган на Европейският съюз.

