Приоритетна област 2: Развитие на човешките ресурси посредством
насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и техните
администрации в сферата на административните и публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги
подкрепят
Одобрени проекти от Комитета за наблюдение на ФМ на ЕИП
№
1

Регистрационен
№
2

Кандидат

Проектно предложение

3

4
Основен списък
Създаване и въвеждане на географска информационна
система за Община Любимец
Укрепване на устойчивото развитие на територията на
Община Белица чрез развитие и подобряване на кадастъра
и регулационните планове

Оценка
(точки)
5

1 71/25.04.2008 г.

Община Любимец

2 87/25.04.2008 г.

Община Белица

3 104/25.04.2008 г.

Български икономически
форум

Укрепване на капацитета на местните органи на
Северозападния район за планиране на България за
привличане на чуждестранни инвеститори,
институционалната подкрепа за инвестиции и ИТ решения
за административни услуги

97.4

4 17/24.04.2008 г.

Община Добрич

90

5 19/24.04.2008 г.

Община Антоново

План „Бъдеще” - Подобряване на капацитета на човешките
ресурси в Община Добрич за по-добро градско
управление, планиране и развитие
„ИТ технологии, предпоставка за разширяването на
Европейското икономическо пространство - Община
Антоново

101.2
101

88.2

6 81/25.04.2008 г.

Община Лясковец

Укрепване на капацитета на Община Лясковец за модерно,
ефикасно и прозрачно местно самоуправление

88

7 11/23.04.2008 г.

Община Ябланица

Завършване и оборудване на административна сграда, за
укрепване на административния капацитет за
предоставяне на социални услуги в Община Ябланица

88

8 143/25.04.2008 г.

Община Русе

87.2

9 123/25.04.2008 г.

Община Ямбол

1
2
10 132/25.04.2008 г.
11 230/25.04.2008 г.

3
Агенция по геодезия,
картография и кадастър
Община Асеновград

Разработване на дигитална карта и географска
информационна база данни за подземната публичната
инфраструктура на гр. Русе
Разработване и прилагане на интегриранa общинска
географска информационна система – администрация на
Община Ямбол
Резервен списък
4
Пространствена информационна инфраструктура

12 99/25.04.2008 г.

Община Крумовград

85.4

5
84

Въвеждане на оперативната модел за предоставяне на 5
интегрирани административни услуги на гражданите и
бизнеса с ИКТ чрез мрежа от 4 общини

81.8

Подобряване на административните услуги в Община
Крумовград

80.8

