идеите в действие

Програма/схема:
Оперативна програма „ Административен капацитет” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO002/10/1.3-04: „Ефективна координация и партньорство при разработване
и провеждане на политики”

Цел:
· Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство
и координация с всички заинтересовани страни;
· Осигуряване на условия за прилагане на качествени, съгласувани и ефективни
политики на областно и общинско ниво.

Краен срок:
12.11.2010 г. (петък), 17:30 часа

Какви проекти/дейности се финансират?
· разработване на анализи, провеждане на проучвания, изследвания, необходими
за
разработването/актуализирането
на
областните
стратегии
за
развитие/общинските планове за развитие (например анализи на икономическото
и социалното състояние на съответната област/ община, SWOT анализи, анализи
разходи-ползи, и др., включително проучвания с цел събирането на
необходимите статистически данни за изготвянето на анализите);
· провеждане на оценка на изпълняваните областни стратегии за
развитие/общинските планове за развитие;
· дейности за консултиране на политики, провеждани от областните и
общинските администрации (граждански панели, обществени обсъждания,
провеждане на дискусии със заинтересованите страни, онлайн дискусионни
форуми, фокус групи, проучвания чрез въпросници, конференции, кръгли маси,
семинари и др.);
· мерки за информиране относно политиките, провеждани от областните и
общинските администрации (например електронни информационни бюлетини,
организиране на разяснителни кампании и др.);
· разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг и контрол при
изпълнението
на
конкретни
политики
от
областните
и
общинските
администрации;
· разработване и усъвършенстване на методологии, вътрешни правила и
процедури, на инструкции и наръчници, указания за работа (свързани с
изпълнението
на
конкретни
политики
от
областните
и
общинските
администрации);
· провеждане на съпътстващи обучения (например обучения за развиване на
умения за стратегическо планиране, за оценка на въздействието, за използване
на методи за събиране на данни, проучвания и анализи). Разходите за тях трябва
са до 10% от общата стойност на проекта;
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· дейности за стимулиране на междуобщинското сътрудничество за изпълнение
на конкретни дейности на територията на партниращите си общини;
· дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и
резултати на проекта;
· специализиран софтуер във връзка с постигане на целите на проекта,
включително за информационни системи

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Областни и общински администрации

Изисквания към проектите:
Резултатите от финансираните по настоящата процедура проекти следва да бъдат
приложени при последващото разработване на областните стратегии за развитие/
общинските планове за развитие за следващия планов период.
При провеждане на оценки на въздействието следва да се ползват резултатите от
проект „За по-добро обществено управление: институционализиране на процеса по
оценка на въздействието в държавната администрация”, реализиран от
Администрацията на Министерския съвет
Насърчава се иновативността, взаимстването и реализацията на конкретни добри
практики, вече приложени и успешно работещи в други администрации в България.
В тези случаи във Формуляра за кандидатстване следва да се опише от къде и защо
е взаимствана съответната добра практика и в какво конкретно се състои нейната
реализация.
Допустими са дейности, които имат за цел да продължават, надграждат или
мултиплицират резултати, постигнати с финансиране от други проекти или програми.
В случаите, в които за целите на проекта е необходимо използването на опит от
други държави членки, допустими дейности по настоящата процедура по
подприоритет 1.3. са:
· проучване на опита на държави членки на ЕС (включително посещения с тази цел);
· въвеждане на добри практики от държави членки;
· наемане на лектори от други държави членки.
Те трябва да бъдат обосновани и да са обвързани с останалите заложени дейности
по проекта. Разходите за тях трябва да са до 5% от общата стойност на проекта. Те
ще се следят по време на изпълнението на проекта. Всеки такъв разход, който
надхвърли посоченото ограничение от 5% от стойността на проекта, няма да бъде
признат и ще остане за сметка на бенефициента

Партньорство:
Допустими партньори по настоящата схема са областни и общински администрации
на територията на страната.

Продължителност на проектите:
до 18 месеца
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Бюджет:
4 500 000 лева

Безвъзмездно финансиране:
•
•

минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 250 000 лв.
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: няма

Интензитет на помощта
По настоящата процедура не се изисква съфинансиране на проекта от страна на
кандидата

Източник на информация:
www.opac.government.bg.
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