Създадена е официална фейсбук страница на проекта „Съвместни действия за
превенция на наводненията в трансграничния регион” на община Ранковце
съвместно с община Бобов дол, финансиран по ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична
програма България – Македония
От месец май започна да функционира официалната страница на проект
№СВ006.1.12.042 „Съвместни действия за превенция на наводненията в
трансграничния регион”, с водещ партньор община Ранковце (Република Македония) и
проектен партньор община Бобов дол (Република България) в социалната платформа
Фейсбук. Името на страницата е “Common actions for flood prevention in the cross border
region”
и
може
да
бъде
открита
на
следния
линк:
https://www.facebook.com/Common-actions-for-flood-prevention-in-the-cross-border-region1944127822484204/.
Тя ще представя актуална информация за развитието на проекта и предстоящите
събития и ще предоставя възможност за обратна връзка със заинтересованите лица и
целеви групи, които да споделят мнения и да задават въпроси. Съгласно изискванията
за комуникация и видимост на финансиращата програмата публикациите ще бъдат
триезични – на английски, български и македонски – в зависимост от зададените
предпочитанията на потребителя.
Информация за проектните дейности ще бъде предоставяна и посредством
официалните сайтове на двете общини, публикации в регионални седмичници и в
медиите.
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Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично
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Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично
сътрудничество България-Бивша Югославска Република Мекдония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на
публикацията е отговорност единствено на община Бобов дол и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

An official Facebook page of the project
"Common actions for flood prevention in the cross-border region" of municipality of
Rankovce and municipality of Bobov dol - financed under Interreg-IPA "Bulgaria – the
former Yugoslav Republic of Macedonia" cross-border programme has been created
The official page of the project №СВ006.1.12.042 "Common actions for flood prevention in
the cross-border region" with with leading partner municipality of Rankovce municipality
(Republic of Macedonia) and project partner Bobov dol (Bulgaria) in the social platform
Facebook has begun functioning since the beginning of May. The name of the page is
“Common actions for flood prevention in the cross - border region” and is accessible at the
following address: https://www.facebook.com/Common-actions-for-flood-prevention-in-thecross-border-region-1944127822484204/.
The page will regularly update information on the project progress and the upcoming events
and will provide opportunity for receiving feedback from the project stakeholders and the
target groups who could share opinions and ask questions regarding the project activities.
According to the Communication and visibility guidelines of the funding program the
publications will be trilingual - English, Bulgarian and Macedonian – and depending on the
preset user preferences the contents could be viewed in the respective preferred language.
Information about the project activities will also be provided through the official websites of
the two municipalities, the regional newspapers and the media.
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