СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И
СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“
ОБЯВЛЕНИЕ
от
СДРУЖЕНИЕ „ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И НАСЪРЧАВАНЕ НА МИКРО, МАЛЪК И
СРЕДЕН БИЗНЕС В ОБЩИНИТЕ ЧЕЛОПЕЧ, ЧАВДАР И ЗЛАТИЦА“
Относно: Консултации
В дните 03 – 04 май 2022 г. всеки, който проявява интерес към кандидатстване за
предоставяне на целево грантово финансиране на проекти от Фонда за подкрепа и насърчаване на
микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица, може да се консултира със
специалисти от „Смарт А Груп“ ЕООД във всяка от изброените общини по следния график:
Дата и час

Място на провеждане

03.05.2022 (Вторник):
• от 08:30 до 12:30 ч.

Заседателна зала община Чавдар
адрес: с. Чавдар, ул. „Христо Ботев“ №7

03.05.2022 (Вторник):
• от 13:00 до 17:00 ч.

Заседателна зала община Челопеч
адрес: с. Челопеч, пл. „Освобождение“ №1

04.05.2022 (Сряда):
• от 09:00 до 13:00 ч.

Посетителски център „Юрий Гагарин“
адрес: гр. Златица, ул. „Събко Милков“ №33

Консултациите са безплатни.
Кандидатите, които имат нужда от допълнителни консултации и насоки по проектите си, ще
имат възможност да се свържат с представители на „Смарт А Груп“ ЕООД и „Райфайзенбанк
България“ ЕАД по телефон и електронна поща както следва:
За „Смарт А Груп“ ЕООД:
• Десислава Чалъмова – тел: 0896 685 614, ел. поща: d.chalamova@srednogorie.eu
• Жулиета Хубенова – тел: 0898 537 104, ел. поща: julieta.hubenova@gmail.com
За „Райфайзенбанк България“ ЕАД:
• Елена Стоянова и Поликсения Радулова – офис Ботевград
Адрес: 2140 Ботевград, ул. „Акад. Стоян Романски“ 2
Телефони: (0723) 68 711, (0723) 68 712
Насоките за кандидатстване, критериите за оценка на проектите и образци на необходимите
документи за всяка община са публикувани на интернет страниците на съответната община, както
и на https://srednogoriefund.eu/obyavlenia
Документите за кандидатстване се подават на адреса на сдружението – село Челопеч
2087, административна сграда на „Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД, първи етаж,
информационен център, от 8:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на приемния
период – до 20.05.2022 г.

