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Министерство за Българското председателство на Съвета
на ЕС 2018г.

чрез

Национално сдружение на общините в Република България

Проект
по грантова схема

„Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното
измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”

Договарящ орган
Министерство за Българското председателство на Съвета

на ЕС 2018.

Наименование на процедурата
„Подкрепа на инициативи на общините, свързани с

регионалното измерение на Българското
председателство на Съвета на ЕС 2018”

Бенефициент Община Банско

Наименование на проекта „Банско в Европа“

Обща стойност на
проекта 3400,08 лева 100 %

Безвъзмездно
финансиране по
грантовата схема

3000.00 лева 88,23 %
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Период за изпълнение 2 месеца (до 31.05.2018г.)

Цели
на
проекта

Обща цел

Повишаване на информираността на българското общество за
Европейския съюз (ЕС), ангажиментите и ползите за страната ни
като държава – член на ЕС, за същността и ролята на
ротационното председателство, за приоритетите на
Председателството, за възможностите на Председателството да
изгради позитивен образ на Република България, за постигнатите
резултати в рамките на евроинтеграционния процес и приноса на
страната ни за развитието на ЕС.

Специфични
цели

 Привличане на обществен интерес, разясняване на
възможностите, отговорностите и ползите от ротационното
председателство;

 Постигане на по-високо доверие на гражданите към процесите
на подготовката и провеждането на Българското
председателство;

 Утвърждаване на образа на България като равноправен член и
надежден партньор в ЕС, който може да ръководи процесите в
Съюза за периода на Председателството и да допринася за
неговото развитие и напредък;

 Преодоляване на негативните стереотипи за ЕС в България
чрез повишаване от една страна на познанията за ЕС и от
друга - на информираността относно добавената стойност,
прякото въздействие от политиките и решенията на
европейско ниво.

Целева(и) група(и)

9248 жители на град Банско

Гости на град Банско

Очаквани резултати

Широката общественост ще бъде информирана за ангажиментите
и ползите за страната ни като държава – член на ЕС, същността и
ролята на ротационното председателство, приоритетите на
председателството, възможностите на председателството за
изграждане на позитивен образ на Република България,

Община Банско 400,08 лева 11,77 %
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постигнатите резултати в рамките на евроинтеграционния процес
и приноса на страната ни за развитието на ЕС. Обществото ще
бъде запознато политиките на България в рамките на
Европейския съюз, които имат огромен принос за
икономическата и политическа интеграция на България в ЕС.
Чрез дейностите за популяризиране на изложбата, информацията
за целите на проекта ще достигне до широка общественост
поради популярността на Банско като туристическа дестинация.
Местоположението на изложбата, на централно градско място, ще
допринесе за висока посещаемост.

Основни дейности

1. Организация и логистика на изложба на тема „Банско в
Европа”.

2. Провеждане на информационна кампания за планираната
изложба и медийно отразяване.

3. Откриване на изложбата.


