ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Община Белене, в партньорство с Окръжен съвет - Телеорман (Румъния),
спечели проект „Европейски персонал за публична администрация” референтен № 2(3i)-3.3-15, MIS-ETC code 244, финансиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2007-2013,
Приоритетна ос 3, Ключова област на интервенция 3.
Общата стойност на договора е 161 844,00 евро (316 539,35 лева), от които
за Община Белене 36 698,00 евро (71 775,05 лева).
Общата цел на проекта е да се установят връзки между местните власти от
двете страни на река Дунав и хората за устойчиво развитие на граничния район
чрез целенасочена и обща подкрепа на предложеното развитие на избираемата
област, както в Румъния, така и в България. Идеята е да се създаде „мост”
между двете страни, да се подпомогнат граничните региони в решаването на
сходни проблеми на развитието, чрез насърчаване на сътрудничеството и
общите решения.
Конкретната цел на проекта е подобряване на устойчивия капацитет на
публичната администрация в граничните райони, подобряване обучението на
персонала и обмен на опит за постигане на значителни подобрения в структурата
и управлението на процесите на цикъла на обществената политика цикъл в
Окръг Телеорман и Община Белене.
Предвижда се изпълнението на следните дейности:
1. Организиране екипа за управление на проекта;
2. Организиране на среща за стартиране на проекта в Александрия;
3. Обществени поръчки за доставки;
4. Услуги за вътрешен дизайн на конферентна зала в Александрия;
5. Изработване на общ уеб сайт;
6. Възлагане на услуга за превод на документи на английски език;
7. Обществена поръчка за закупуване на оборудване и стоки;
8. Възлагане на услуга за обучение по "Управление на проекти";
9. Възлагане на услуга за обучение - "Двуезичен курс";
10. Възлагане на преводачески услуги за курса по "Управление на проекти" на
български език;
11. Провеждане на обучителните курсове;
12. Възлагане на услуга за одит на проекта;
13. Информация и публичност;
14. Организиране на среща за представяне на резултатите от проекта в Белене.

Очакваните резултати са:
- 7 души от Окръжен съвет-Телеорман и 4 от Община Белене обучени в
"Управление на проекти";
- 7 души от Окръжен съвет-Телеорман и 4 от Община Белене обучени в "
Двуезичен курс";
- Портфолио с проектни предложения; 3 заявления за финансиране,
идентифицирани като приоритетни за партньорите от Румъния и България;
- Увеличен капацитет на публичната администрация за достъп до структурните
фондове и кохезионния фонд в процеса на обучение на държавните служители;
- Изграждане на комуникационна мрежа - постоянен уеб сайт за представяне
дейността на двамата партньори;
- Оборудвана конферентна зала с оборудване
преводаческа кабина в град Александрия;
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- Закупуване на оборудване и продукти за Община Белене;
- Организиране две срещи между партньорите (за стартиране и приключване на
проекта);
- Материали за информация и публичност.
Целеви групи по проекта са публичните администрации в двата региона,
заинтересованите други публични институции, НПО, както и хора, интересуващи
се от съдържанието на бъдещия сайт.
Период на изпълнение: 12 месеца.
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