page 1 / 3

Покана за встъпителна пресконференция по проект
„Изграждане на Център за грижа за лица с умствена
изостаналост в гр. Троян“
Четвъртък, 24 Юни 2021

ПОКАНА
Община Троян и екипът за управление на проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за
грижа за лица с умствена изостаналост в гр. Троян“
Ви канят на встъпителна пресконференция по проектa на 28.06.2021 г. (понеделник), от 11:00 ч. в гр.
Троян, ул. „Радецки“ №30 (пред сградата на незавършената поликлиника). Проектът е финансиран по
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, която
се реализира в рамките на Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.
Бенефициент е Община Троян. Общата стойност на проекта е 554 952,85 лв., от които 471 709,93 лв.
европейско съфинансиране и 83 242,92 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение е 24
месеца от 19.06.2020 г. до 19.06.2022 г.
Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура,
допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни
хора в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа.
С изпълнението на проекта се очаква да бъдат създадени качествени социални услуги за възрастни и
хора с увреждания, които ще допринесат за постигане на интегриран подход при грижата за
възрастните хора и хората с увреждания с ясен социален ефект и въздействие.

Програма:
10:45 – 11:00 ч. Регистрация на участниците
11:00 – 11:05 ч. Откриване на пресконференцията от водещ
11:05 – 11:15 ч. Изказвания на официалните лица
11:15 – 11:25 ч. Представяне на проекта: целите, предстоящите дейности и очакваните резултати,
финансиращата програма и екипът за управление на проекта.
11:25 – 11:35 ч. Въпроси и изказвания от присъстващите
11:35 ч.

Закриване на пресконференцията

Очакваме Ви!
www.eufunds.bg
Този документ е създаден в рамките на проект №BG16RFOP001-5.002-0028 „Изграждане на Център за грижа за лица с
умствена изостаналост в гр. Троян“, 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 Троян и при никакви обстоятелства не може да се
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счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020
г.

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

