ЗАГЛАВИЕ
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Е‐ПОДЕМ – европейски проекти, общински дейности и електронен
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НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА, СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И
СТОЙНОСТ НА БФП
Проект №:

0118-НСОРБ-1.10; BG161PO002-1.10.01-0001

Наименование:

„Е-ПОДЕМ – европейски проекти, общински
дейности и електронен мениджмънт”

Бенефициент:

Национално сдружение на общините в
Република България

Срок:

30 месеца (1.02.2013 г. – 31.07.2015 г.)

Стойност:

11 052 667,36 лв.
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ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/
 Разработване на електронна система за подготовка
управление на общински проекти, финансирани от СКФ;

и

 Цялостно или частично внедряване на системата в минимум 200
общини;
Осигуряване на необходимата техника и хардуер за ефективната
работа на системата в минимум 200 общини в България;
 Минимум 350 общински служители, обучени за работа с
електронната система;
 Изграждане и ефективна дейност на Общински ресурсно‐
координационен център;
 Създаване на 8 нови работни места (6 ‐ в Ресурсно‐
координационния център и 2 в рамките на екипа по управление);
 Предоставени минимум 500 консултации от служителите на
Ресурсно‐координационния център (до края на проекта).
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ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/
Обучение в чужбина на 800 общински евроексперти по пет
ключови теми:
‐ Подготовка и изпълнение на европейски проекти;
‐ Финансово управление на европейски проекти;
‐ Европейски проекти за опазване на околната среда;
‐ Административен капацитет за изпълнение на европейски
проекти;
‐ Процедури по обществени поръчки;
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ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ /количествено измерими/
Разработена електронна система за подготовка и управление на
общински проекти, финансирани от СКФ;
 Цялостно или частично внедряване на системата в 251 общини;
Осигурена техника и хардуер за ефективната работа на системата
в 251 общини в България;
 502 общински служители, обучени за работа с електронната
система;
 Изграден и функциониращ Общински ресурсно‐координационен
център;
 Създадени 8 нови работни места (6 ‐ в Ресурсно‐
координационния център и 2 в рамките на екипа по управление);
 870 общински експерти, участвали в обучения в чужбина по
ключови теми за подготовка и управление на проекти,
финансирани от СКФ.
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УСТОЙЧИВОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
Реализирането на проекта оказва положително въздействие върху
общинския капацитет за подготовка и управление на европейски
проекти, което се изразява в:
 Създадени условия за електронизация на дейностите по
управление на проекти – осигурено софтуерно решение, офис‐
техника и хардуер, обучение за ползвателите на системата;
 Разширен кадрови капацитет на общинските експерти, пряко
ангажирани в подготовката и изпълнението на европейски
проекти;
 Изградена
целева
структура
(Общински
ресурсно‐
координационен център), която да подпомага общините при
реализацията на европейски проекти;
 Създадени предпоставки за подобрена отчетност и
информиране на гражданите за изпълняваните от общината
европейски проекти – целеви модул на информационната систе,
осигурени устройства за предоставяне на информация
(видеоекрани и киоск‐терминали).
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СХЕМИ
Дейност 1: Техническо и кадрово осигуряване дейността на общините
по подготовка, реализация и отчитане на проекти, съфинансирани от СКФ

Разработване
на електронна
система

Доставка на
необходимата
офис-техника и
хардуер
за общините

Внедряване на
електронната
система
в 251 общини
и обучение на
502 експерти

Обучение в чужбина
на 870 общински
експерти

Дейност 2: Изграждане и ефективна дейност на Общински ресурсно-координационен
център за подкрепа
на общините при подготовка и изпълнение на европейски проекти

Изграждане на
Общински ресурсно координационен
център към НСОРБ

Създаване и
развитие на
бази от ресурсни
материали за
общините

Осигуряване на
безплатна
експертна и
консултантска
подкрепа за общините
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Развитие
капацитета на НСОРБ
за осигуряване на
ефективна комуникация
между общините и УО

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО
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