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Схеми и проекти, финансирани с
техническа помощ по ОПРР 2007-2013
Проект: Специфично обучение по
операции за бенефициенти и
консултиране по разработване и
изпълнение на проекти по ОПРР

Анализи

Проект: Изготвяне на планове
за действие за укрепване на
административния капацитет
на бенефициентите на ОПРР

Капацитет
Програми за
обучения

Проекти на
конкретните бенефициенти
Проекти за подобряване на капацитета на
бенефициентите-държавни институции за
изпълнение на СРИП:
Одобрени са 9 проекта на обща стойност 12,7
млн.лв., (АПИ, МЗ, МК, МОН, АСП, АЗ, МВР,
МИЕТ, МРРБ – Дирекции «Жилищна
политика»);

Планове
за действие

Зрялост за
следващия програмен период
•Схема: ИПГВР на 36 града от 1во до 3то
ниво
•Схема: ИПГВР на 31 града от 3то и 4то
ниво
•Схема "В подкрепа за следващия
програмен период“

Проект „Изготвяне на планове за действие за
укрепване на административния капацитет на
бенефициентите на ОПРР”
Договор за консултантски услуги на стойност 84 400 лева, приключил
08.12.2012 г.
Резултати:
 Изготвени доклади за всеки бенефициент с анализи на капацитета с
изводи и области за подобрение
 Изготвени планове за действие за всеки бенефициент с отправени
препоръки, набелязани мерки, отговорни институции, срокове за
изпълнение

Обобщени доклади с препоръки относно:
 подобряване на процеса на кандидатстване
 дейностите за изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на операциите
 програмен период 2014-2020;

Предприети стъпки и действия за укрепване на
капацитета на бенефициентите по ОПРР за
следващия програмен период 2014 – 2020 г.
По отношение на 36 града и конкретни бенефициенти от
предишния програмен период:
 Изпратени са одобрените планове за действие
бенефициентите с писмо за проследяване напредъка

на

 Отчитане на напредъка
По отношение на 31 града и нови конкретни бенефициенти:
 Въпросник, разработван от Национален фонд
 Разпращане на въпросника и проследяване на резултатите
 Отчитане на напредъка
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