
                                                                                   
                                                                                     

ОБЩИНА ЗАВЕТ, ОБЛАСТ РАЗГРАД 

BG05M9OP001-2.010 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО” 

  
      

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд чрез Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  

  

www.eufunds.bg 

Проект BG05M9ОP001-2.010-0328  „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет“,  финансиран от Оперативна 

програма  „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд  

 

ПОКАНА  

ЗА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА ЗАВЕТ“ 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
Община Завет изпълнява проект  „Развитие на социалното предприемачество в община 

Завет“ по Административен договор № BG05M9OP001-2.010-0328-С01/16.05.2018 г., приоритетна 

ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура 

BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма  

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд. 

Целта на проекта е да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално 

включване на лица от уязвими групи чрез насърчаване на социалното предприемачество и 

създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на 

социалната икономика.  

Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови социални 

предприятия, във връзка с осигуряване на заетост, провеждане на съвместни информационни 

кампании за насърчаване на социалното предприемачество, повишаване на информираността на 

местните власти, бизнеса и други заинтересовани страни относно възможностите и условията 

за развитие на социалното предприемачество. 

В тази връзка имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в Информационна 

среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество и реализираните 

дейности по проекта. Целта на Информационната среща е да повиши информираността по 

отношение на социалното предприемачество и възможностите на сектора, като се представят 

успешни модели за развитие на социални предприятия и се насърчи сътрудничеството между 

институциите, бизнеса и  неправителствения сектор, за да допринесе за увеличаване на нивата 

на заетост в трансграничния регион. 

 

Събитието  ще се проведе на 23 август 2019 г. (петък) от 15:30 часа в зала №101 на 

Общинска администрация гр. Завет. 

   

Очакваме Ви! 


