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Този документ е създаден по проект BG161PO003-2.2.01-0019-C0001 
“Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” 

Бенефициент: Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” 
 

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския  съюз  чрез „Европейски фонд за регионално развитие”. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна” 

и при никакви обстоятелства не може да се приема, че  този документ отразява  официалното  становище на ЕС и ДО.” 
 

В изпълнение на дейности по проект “Разширяване на Бизнес Инкубатор-Варна към РАПИВ” 
финансиран по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, 

 

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ – ВАРНА  
ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ В  

 
ДНИ НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В БИЗНЕС ИНКУБАТОР - ВАРНА  

 
Програма: 
 

13ти март 2013 в Областен информационен център – град Варна: 
 
10.00 ч. Пресконференция – Представяне на проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на 
Бизнес Инкубатор – Варна към РАПИВ”. Кампания  за набиране кандидатури за прием на фирми и 
физически лица с бизнес идеи в БИ-Варна – процедура за кандидатстване и предоставяни услуги. 
 
16.00 ч. Представяне пред участниците на услугите, които БИ - Варна предоставя както и 
процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна към РАПИВ. Осъществяване на срещи 
и консултации с потенциални кандидати. 
 
14ти март 2013 в сградата на Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна, 
кв. Аспарухово: 
 
14.00 ч. Събитието е част от информационната кампания за набиране кандидатури за прием на 
фирми и физически лица с бизнес идеи в Бизнес инкубатор – Варна (БИ-Варна) към Регионална 
агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) . Ще бъдат представени услугите, 
които БИ - Варна предоставя както и процедурата за кандидатстване за инкубиране в БИ- Варна. 
Осъществяване на срещи и консултации с потенциални кандидати.  
 
Информация за проекта: 
Бизнес Инкубатор – Варна е създаден по проект № BG161PO003-2.2.01-0019 „Разширяване на 
Бизнес Инкубатор – Варна към  РАПИВ”, изпълняван по Договор за безвъзмездна финансова 
помощ № БИ-02-3/02.02.2012г. между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и 
сдружение „Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна”. Проектът се изпълнява 
по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, Приоритетна 
ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда”, 
съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.  
 

За контакти и допълнителна информация: 
Бизнес инкубатор – Варна 
Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ) 
кв. Аспарухово, м-ст Малка чайка, п.к. 87 
гр. Варна 9003 
тел: 052/ 383 700; 0888 880 311 
www.biv.rapiv.org; e-mail: office@rapiv.org 


