ВТОРА РАБОТНА СРЕЩА
ПРОЕКТ: „HANDICRAFTS AND SOCIAL ECONOMY: A DRIVER FOR SOCIALLY INCLUSIVE
GROWTH IN THE CB REGION” В ПРЕВОД: „ЗАНАЯТИ И СОЦИАЛНА ИКОНОМИКА: ДВИЖЕЩА СИЛА
ЗА РАСТЕЖ ЧРЕЗ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“, С АКРОНИМ
„SOCIALCRAFTS“, ДОГОВОР ЗА БФП № В2.9С.02/31.10.2017
На 12 и 13 март в Хасково, България се проведе втората работна среща по проект „Занаяти и
социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в трансграничния регион“, с
акроним „SOCIALCRAFTS“, Договор за БФП № В2.9С.02/31.10.2017. Домакин на срещата бе Проектен
бенефицинет 5 – Сдружение „Бизнес център - Марица“
В събитието участие взеха общо 10 представители на партньорите по проекта, както следва:
Водещ партньор: Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество” (International Initiatives
for Cooperation) - 2 участника
Костадинка Тодорова
Давид Райгал
Партньор 2: Регионална Асоциация на хората с увреждания в префектура Кавала (Prefectural
Association of People with disabilities of Kavala’ s Prefecture) – 4 участника
Кремидос Сморогдос
Йоанис Цокандис
Кариклер Каика
Ммемелио Деспина
Партньор 4: Национална конфедерация на хората с увреждания в Гърция - клон на Северна Гърция
(National Confederation of Disabled People of Greece-Branch of Northern Greece) – 1 участник
Александрос Мурузис
Партньор 5: Бизнес Център „Марица“ – 3 участника
-

Райна Йовчева
Анна Ненова-Пеева
Ивайло Добрев
В рамките на срещата партньорите дискутираха следните въпроси:
- Напредък на проекта по работни пакети и конкретни дейности. Изпълнение на тръжните

процедури – контрактувани дейности, предстоящи процедури и срокове. Необходимост от промени в
бюджета и взимане на решения за конкретни промени;
- Финансиране и изплащане на средствата по проекта;
- Приключване на стартиращите дейности и актуализация на плана за процедурите;
- Определяне на дата за следващата среща;
- Преглед на графика на дейностите.
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Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.“

„Този документ е създаден в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в
Трансграничния регион “ (SocialCrafts), финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор
за БФП № В2.9с.02/31.10.2017. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на
страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". This document has been created within the
framework of the Project „Handicrafts and social economy: A driver for socially inclusive growth in the CB region “ (SocialCrafts), financed under the INTERREG
V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No В2.9с.02/31.10.2017. The Project is co funded by the European Regional
Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.“

