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СЪОБЩЕНИЕ

На 12.11.2013 г. между Министерство на финансите, като управляващ орган на ОП
„Административен капацитет” и Община Пордим бе подписан договор с № 13-13-
165/12.11.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРОЕКТ:
„Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и
координация със заинтересованите страни в община Пордим“ по Бюджетна линия:
BG051PO002/13/1.3-07; Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики” Приоритетна ос І „Добро управление” ОПАК

Основна цел на проекта:
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в партньорство и
координация със заинтересованите страни в община Пордим.

Специфични цели:

 Подпомагане на процеса на стратегическо планиране и разработване на
политики във връзка с новия програмен период 2014 – 2020 г. в община
Пордим.

 Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг, контрол и последваща
оценка при изпълнението на общинските политики в община Пордим.

 Насърчаване на участието на представители на гражданското общество в
процеса на планиране, разработване, прилагане и контрол на изпълнението на
общинските политики в община Пордим.

 Повишаване на капацитета на община Пордим за стратегическо планиране,
разработване на политики, мониторинг и контрол на изпълнението на общински
политики.

Дейности, планирани в проекта:
1. Организация и управление на проекта;

2. Подготовка и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители;

3. Разработване на общински план за развитие на община Пордим за периода 2014-
2020г.;

4. Разработване на Стратегия за развитие на туризма в община Пордим;

5. Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг и контрол на
изпълнението на Стратегия за развитие на туризма в община Пордим;

6. Организиране и провеждане на съпътстващо обучение във връзка с въведените
правила и методика за мониторинг и контрол;

7. Дейности за информация и публичност.

Финансов принос на Общността:
Обща стойност на проекта – 72 235.88 лв.
Сума на безвъзмездната финансова помощ - 72235.88 лв.
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Продължителност на проекта:
Продължителността на проекта е 9 месеца като се очаква да завърши не по-късно от
12.08.2014 г.

Oчаквани резултати :

 Разработен Общински план за развитие на община Пордим за периода 2014-2020г.;

 Разработена стратегия за развитие на туризма в община Пордим;

 Разработени и въведени правила и методика за мониторинг и контрол на
изпълнението на Стратегията за развитие на туризма в община Пордим;

 Провеждане обучение на служители от администрацията на община Пордим за
оценка на изпълнението на план за развитие на община Пордим;

 Провеждане на Кръгла маса, Дискусионен форум и пресконференции;

 Проведени дейности за информация и публичност на проекта.


