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Програма/схема:
Оперативна програма „ Административен капацитет” 2007-2013
Схема за безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO002/10/1.6-02: „Транснационално и междурегионално сътрудничество”

Цел:
· Подобряване капацитета на държавната администрация на централно, областно и
общинско ниво чрез използване на опит и добри практики от други държави членки
на ЕС в областта на доброто управление
· Създаване на партньорство и сътрудничество между българската държавна
администрация и администрации от държави членки на ЕС за реализиране на
съвместни инициативи в областта на доброто управление

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

Какви проекти/дейности се финансират?
· съвместно разработване на анализи, провеждане на проучвания (включително
проучвания на място както в България, така и в държавата/ите партньор/и),
изследвания, оценки (например свързани с: въвеждането на модерни техники за
организационно развитие в конкретни административни структури заедно с
партньора/ите;
подобряване на методите за обратна връзка с гражданите и информационно
осигуряване на дейностите на администрациите; механизми за прозрачност,
отчетност и контрол; публично-частно партньорство, и др.);
· идентифициране и трансфер на конкретни добри практики от други държави
членки, свързани с доброто управление на държавната администрация
(съвместни
инициативи
в
областта
на:
организационното
развитие;
прозрачността и отчетността пред гражданите, контрола върху дейността на
администрацията; мерки за превенция на корупционни практики и конфликти на
интереси; провеждане на политики, които са последователни и съгласувани,
които са разработени с участието на заинтересованите страни и се представят по
ясен и разбираем начин пред гражданите; ефективно разходване на публични
средства, включително чрез публично-частно партньорство, аутсорсинг и др.);
· съвместни консултации в областта на доброто управление;
· съпътстващи обучения в областта на доброто управление. Съпътстващи
обучения са тези, които подкрепят изпълнението на останалите дейности в
проектното предложение и са свързани с прилагането на конкретни аспекти от
процеса на добро управление; разходите за тях трябва да са до 10% от общата
стойност на проекта. Обученията включват смесени групи от представители на
кандидата и партньора/ите;
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· обмен на експерти (провеждане на работни посещения на служители от
българската администрация в държави членки на ЕС; провеждане на работни
посещения на чужди експерти в България в областта на доброто управление в
държавната администрация);
· провеждане на стажове с продължителност до 5 месеца по конкретни теми,
свързани с практическото прилагане на принципите на добро управление
(изпращане на стажанти в администрацията на държавата/ите партньор/и;
приемане на стажанти в конкретната администрация от държавата/ите
партньор/и);
· общо и координирано разработване/усъвършенстване, тестване и утвърждаване
на методологии, вътрешни правила и процедури, на инструкции и наръчници,
указания за работа, планове за действие (свързани с конкретни аспекти от
политиката на добро управление, т.е. в областта на организационно развитие на
конкретна администрация, действия, предприемани от администрациите за
осигуряване на откритост и прозрачност, отчетност и контрол, които позволяват
на гражданите да вземат участие в управлението, обработка на жалби и
препоръки на гражданите, достъп до обществена информация, ПЧП и аутсорсинг,
и др.);
· съвместно разработване на практически наръчници и ръководства, съдържащи
конкретни практики за отделни аспекти от процеса на добро управление;
· провеждане на съвместни информационни и комуникационни кампании в
администрациите-партньори, за въвличането на гражданите и заинтересованите
групи в процеса на управление, повишаване информираността им за такова
участие, както и разясняване на прилаганите механизми за осъществяване на
принципите на добро управление;
· създаване на съвместни транснационални партньорски мрежи от експерти,
работещи за развитието на доброто управление;
· създаване на Информационни центрове за обмен на информация между
партньорите в областта на доброто управление, Консултативни центрове и
платформи съвместно с държавата/ите партньор/и с цел последващи
сътрудничество между партньорските администрации;
· публикации, провеждане на конференции, работни групи, кръгли маси,
семинари, дискусии в България и в държави членки на ЕС за обмен на опит в
областта на доброто управление (например работни групи, които да работят по
съвместни проблеми, които администрациите срещат по отношение на
прилагането на принципите на доброто управление; работни групи,
конференции, срещи и др., целящи развитието на конкретни аспекти на
политиката по добро управление на централно и местно ниво, и др.);
· дейности за информация и публичност относно конкретните цели, дейности и
резултати на проекта.

Кой може да кандидатства? Изисквания?
Централните, областните и общинските администрации.
От централната администрация
администрациите на:
· Министерския съвет;
· министерствата;
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· държавните агенции;
· държавните комисии;
· изпълнителните агенции;
· административните структури, създадени с нормативен акт, които имат функции
във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.
От териториалната администрация на изпълнителната власт са допустими:
· областните администрации;
· общинските администрации;
· специализирани териториални администрации, създадени като юридически лица
с нормативен акт.
Допустими кандидати по настоящата процедура са и:
· Националната здравноосигурителна каса;
· Националният осигурителен институт;
· администрацията на Народното събрание на Република България;
· администрацията на Президента на Република България;
· администрацията на Сметната палата.
Кандидати могат да бъдат само самостоятелни юридически лица.
Допустимо е отделни звена от структурата на бенефициента да кандидатстват
чрез него (включително отделни райони в една община да кандидатстват чрез
нея) и да получат финансиране за различни проекти и дейности.
Отделни звена от структурата на един и същ допустим бенефициент могат да
подготвят проектно предложение за финансиране на една и съща дейност
. Единствено в тези случаи един и същ бенефициент може да получи повече от
една безвъзмездна финансова помощ за една и съща дейност.
Кандидати – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити трябва да са
получили писмо за подкрепа от първостепенния разпоредител с бюджетни
кредити

Изисквания към проектите:
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.

Партньорство:
Поради спецификата на настоящата процедура, в конкретния случай на подбор на
проекти кандидатът задължително следва да реализира своето проектно
предложение в партньорство с администрация/и от минимум една държава членка на
ЕС
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Продължителност на проектите:
до 18 месеца

Бюджет:
4 500 000 лева

Безвъзмездно финансиране:
•
•

минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 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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