Проектно предложение с Рег. № A08-12-39/30.07.2008 г. “Постигане на по-добро
управление чрез повишаване на публичността и прозрачността в работата на
областните администрации от СЗР” на Областна администрация Враца
Размер на исканата
кандидатстване)

Обща стойност на
проекта

524 081,40 лева

безвъзмездна

помощ

(от

одобрения

Формуляр

за

Съфинансиране по ОПАК/Размер на исканата безвъзмездна
помощ
Стойност в лева

Дял в процентно изражение от
общата стойност на проекта

524 081,40 лева

100%

Резюме на проекта (от одобрения Формуляр за кандидатстване)
Период за изпълнение

12 месеца

Партньор(и)

Областна администрация Монтана

Място на изпълнение

Република България – Северозападен район за планиране
(СЗР съгласно промените в Закона за регионалното развитие),
Области Враца, Монтана, Видин, Плевен и Ловеч, 2 държави
членки на ЕС

Обща цел

Цели на
проекта
Специфични
цели

Целева(и) група(и)

Добро управление чрез повишаване на публичността и
прозрачността, по-добра отчетност и достъпност на
областните администрации на територията на СЗР
1. Осигуряване на ясна, достъпна и разбираема
информация за гражданите и бизнеса относно
процесите в държавните администрации в СЗР.
2. Гарантиране на прозрачност за дейността на
администрацията пред гражданите и бизнеса.
3. Постигане на максимална ефективност на създадените
антикорупционни
механизми
в
областните
администрации и повишаване на общественото
доверие.
1. Областна
администрация
Видин,
Областна
администрация Ловеч, Областна администрация
Плевен, Областна администрация Враца и Областна
администрация Монтана
2. Гражданите и бизнеса на територията на СЗР
1. Повишена информираност на гражданите и бизнеса
относно процесите в държавните администрации в СЗР.

Очаквани резултати

2. Осигурена прозрачност за дейността на администрацията
пред гражданите и бизнеса.
3. Постигната по-добра ефективност на антикорупционните
механизми в областните администрации
4. Повишено обществено доверие в работата на държавната

администрация на регионално ниво.
5. Разработена и внедрена интегрирана информационна
система “РЕГИОН СЕВЕРОЗАПАД” като мярка за
подобряване на достъпа до обществена информация.
1. Управление на проекта
2. Проучване на състоянието и съществуващите практики
относно предоставянето на информация, отчетността и
антикорупционните
механизми
прилагани
от
администрацията, както и механизмите за получаване на
обратна връзка от гражданите и представителите на
бизнеса. Оценка на нуждите за оптимизиране на
взаимодействието между администрацията и гражданите
3. Проучване на опит и успешни практики в страни членки
от ЕС и в административните структури в целевия район
4. Разработване
и
внедряване
на
интегрирана
информационна система “РЕГИОН СЕВЕРОЗАПАД”,
предназначена да повиши публичността, прозрачността,
отчетността
и
достъпността
на
държавните
административни структури в СЗР
5. Предоставяне на информация за гражданите и бизнеса
относно ролята и функциите на различните държавни
структури на регионално ниво
Основни дейности

6. Семинар по антикорупционни практики: “За гражданска
активност и нулева толерантност към корупционни
практики” и обучение по ЗДОИ
7. Провеждане
на
обществен
дискусионен
форум.
Възприемане и утвърждаване на форума като механизъм
за обратна връзка
8. Провеждане на изследване на територията на областите целеви групи по проекта на тема: “Ролята на местния
обществен посредник – предпоставка за прозрачност и
отчетност на държавната администрация”. Организиране
на кръгла маса между гражданите, представителите на
бизнеса, структурите на централната и местна власт
9. Разработване
на
комуникационна
стратегия
за
подобряване на публичността и прозрачността в дейността
на областните администрации от СЗР. План за действие за
областните администрации в областите - целеви групи по
проекта
10. Прилагане на мерки за информираност и публичност
11. Одит на проекта

Информация за друго финансиране (от Формуляра за кандидатстване)

Безвъзмездни помощи и заеми от други финансови инструменти, получавани през
последните 3 години в сферата на настоящото проектно предложение
Наименование на
съответния финансов
инструмент или програма

Бюджетна
линия

Сума (лева)

Година на
получаване

Основни
дейности
по
проекта

няма

Безвъзмездни помощи от други източници, за които кандидатстват в момента, в
сферата на настоящото проектно предложение
Наименование
на съответния
финансов
инструмент или
програма
няма

Бюджетна
линия

Наименование на
проекта

Искана сума
(лева)

Основни
дейности
по проекта

