
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проект с договор № BG05M9OP001-1.023-0002-С01 

“Подпомагане на стартиращи предприемачи в Северозападен район” 

Обучават 70 младежи по предприемачество в област Монтана 
 

На 26 юни в заседателната зала на Областния кооперативен съюз в гр. Монтана 

се състоя информационна среща. Тя е част от мотивационна кампания за 

представяне на възможности за обучение на бъдещи предприемачи от 

Северозападен район за планиране. Дейностите са част от проекта “Подпомагане 

на стартиращи предприемачи в Северозападен район”, по договор № 

BG05M9OP001-1.023-0002-С01, финансиран по процедура BG05M9OP001-1.023 

„ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“ 2014-2020.  

 

 

На територията на област Монтана се предвижда да бъдат обучени в 

предприемачество 70 безработни до и над 29 години: 

гр. Монтана - 3 групи по 10 човека   

гр. Берковица - 2 групи по 10 човека   

гр. Лом - 2 групи по 10 човека. 

 

В информационната среща взеха участие зам.-областният управител Цветко 

Цветков, представители на общини и Бюра по труда, директора на ОИЦ Мая 

Димитрова, неправителствени организации, работещи с младежи, потенциални 

бенефициенти, регистрирани в Бюрото по труда в Монтана и местни медии. 

Ръководителят на проекта Пенка Петрова направи подробна презентация за 

целите и дейностите, които ще бъдат реализирани по него. Всички участници в 

срещата получиха и информационни брошури по проекта. 

 

В дискусията по време на информационната среща участниците направиха 

предложения за успешната реализация на проекта и необходимите партньорства 

между „Медико инженеринг“, местната власт и бюрата по труда. Присъстващите 

безработни младежи се интересуваха от характера и организацията на 

обучението, както и възможностите за финансиране на стартиращ бизнес. 

Срещата завърши с кетъринг. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Проект с договор № BG05M9OP001-1.023-0002-С01 

“Подпомагане на стартиращи предприемачи в Северозападен район” 

Бенефициент по проекта е  „Медико Инженеринг“ ООД- Враца, а партньор- 

„ИЮ Консулт“ ООД.  

 

Общата стойност на проекта е 211 001.60 лева, от които 179 351.36 лева 

европейско и 31 650.24 лева национално съфинансиране.  

Срокът на изпълнение на проекта е 22 месеца - от 14.05.2018 до 14.03.2020 г. 

 

За повече информация: тел: +359 899 834649 - г-жа Пенка Петрова 

senreg2020@gmail.com 


