
 
 Оценки и Партньорство

СЕМИНАР:  НОВО!
Европейски проекти – текущи и предстоящи процедури за кандидатстване. 
Работа с ИСУН

Програма:

1. Текущи процедури за кандидатстване 

Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност 

BGENERGY-2.003 - „Енергийна ефективност в индустрията“ 

2. Предстоящи процедури за кандидатстване - до края на 2022 г.: 

Национален план за възстановяване и устойчивост: 

BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките 
и средните предприятия 

BG-RRP-4.020 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН СГРАДЕН ФОНД ЗА 
АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, КУЛТУРА И СПОРТ 

BG-RRP-4.021 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, 
ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ, КАКТО И СГРАДИ ОТ СЕКТОР ТУРИЗЪМ 

3. Работа с информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз (ЕС)  
в България /ИСУН 2020/. 

Участниците получават: сертификат за придобиване на знания и практически умения по темата и подробна презентация 
по програмата на семинара, подготвена от лекторите. Участващите онлайн, получават Сертификат по куриер за сметка на 
организаторите.

Кафе-пауза, безалкохолни напитки, закуска.

По време на обучението, присъстващите могат да обсъдят заедно с лекторите практически казуси и да получат консултация по важни 
проблеми.

Предварително могат да се задават въпроси на имейл office@ocenki.eu.

Краен срок за записване: един ден преди датата на семинара, най-късно до 12.00 на обяд. Може да заявите участие през сайта, по 
имейл или телефон.

Цена: 210 лв. с ДДС. За лица, посещавали други обучения на центъра, както и за двама и повече представители от една организация, 
цената е с отстъпка – 192 лв. с ДДС.

Банкова сметка: IBAN BG 58 UNCR76301037213212, BIC код UNCRBGSF, Уникредит Булбанк, Оценки и Партньорство ООД.

Контакти и записване: София, ул. „Дунав“ 36, ет. 1, офис 3, 
тел. 02/983 58 58, GSM 0896 60 66 89, office@ocenki.eu; ocenki@yahoo.com
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Дата на провеждане: 13.10.2022, четвъртък, 9.30 -13.00 ч. 

Форма на провеждане: присъствено/онлайн.

Форма на провеждане: присъствено и дистанционно през ZOOM.US 

Присъственото обучение се провежда в София, хотел Лайт, ул. „Веслец“ 37, hotellight.com

Лектори: 

Радостина Димитрова и Петя Петрова. Участвали са в оценителни комисии, като оценители по процедури на ОП „Иновации и 
конкурентоспособност”.

Радостина Димитрова от 2017 г. до настоящия момент работи като главен експерт в отдел „Проекти“, Главна дирекция: 
„Аварийно-спасителна дейност“, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”, където участва в процеса на планиране, 
кандидатстване, договаряне, изпълнение и отчитане на проекти, финансирани по програми на ЕС и други донори.

 
Петя Петрова е главен експерт в Изпълнителна агенция по околна среда, отдел “Мониторинг на отпадъците”


