ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

Наименование
на
бенефициента

Място на
изпълнение
на проекта

Наименование
на проекта

Процент на
общата
Стойност на
стойност на
безвъзмездната проекта, която
финансова
се
помощ по
съфинансира
ОПРР (лв.)
от БФП по
ОПРР

Индикатори

Основни дейности

Продължителност
на проекта в
месеци

Приоритетна ос 5/ Операция 5.3/ Схема BG161PO001/5-01/2008
„Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП
“Регионално развитие” 2007-2013 г.”

Сключен на 24.08.2012 г.
Агенция за
социално
подпомагане

1000 София, Подкрепа на
ул. Триадица АСП за
2
управление на
Средносрочна
рамкова
инвестиционна
програма,
финансирана по
Оперативна
програма
регионално
развитие /ОПРР/

299 410,99

100%

1. Администриране процеса по
управление, изпълнение и контрол на
СРИП

Проведено обучение на екипа за

2. Специализирани обучения и обмен
на опит в чужбина за екипа на СРИП
3. Доставка на техника и оборудване
за изпълнение на СРИП
4. Провеждане на координационни
срещи и публичност на ниво СРИП
5. Дейности за информация и
публичност на проекта
6. Одит на проекта

 Брой обучени лица в страна-членка

управление на СРИП в страначленка на ЕС
на ЕС

Организирани срещи на екипа за
управление на СРИП

 Брой участници в национални срещи
с представителите на медиите

 Брой изплатени възнаграждения на
екипа за управление на СРИП

 Брой материално стимулирани

24

членове на екипа на СРИП

 Проведени прес-конференции (общо
Техническа помощ и СРИП: 2 и 8)

 Реализирани медийни отразявания
 Брой Национални срещи с минимум
от 50 представители на медиите и
екипите на проектите в СРИП

 Мултифункционална машина
 Преносими компютри
 Подготвени и реализирани постери
1

«ПРЕДИ и СЛЕД»

 Подготвени и реализирани брошури
 Брой популяризиращи ноут-падове
 Подготвени и реализирани
информационни банери

 Подготвени и реализирани проектни
папки
Сключен на 11.09.2012 г.
Министерство
на вътрешните
работи - Главна
дирекция
„Пожарна
безопасност и
защита на
населението”

1309 София
ул. Пиротска
171А

Укрепване на
капацитета на
МВР за
управление на
проекти по ОПРР

200 018,55

100%

Проведени обучения:
- по управление на проекти по ОПРР
- обмяна на опит
2. Организиране и провеждане на
специализирани обучения в страната и - за работа със специализиран софтуер
за управление на проекти
обмен на опит
1. Организация и управление на
проекта

3. Осигуряване на техническа
обезпеченост на екипа за управление
на проекта
4. Изпълнение на мерки за
информация и публичност на проекта
и СРИП
5. Провеждане на процедури по ЗОП
6. Одит

 Проведени публични събития за
популяризиране на СРИП

Обучени служители на

10

бенефициента:
- по управление на проекти по ОПРР
- обмяна на опит

 Брой доставено оборудване
 Доставен софтуер

Сключен на 12.11.2012 г.
Министерство
на
образованието,
младежта и
науката

1000 София
бул. „Княз
Дондуков”
2А

Укрепване на
капацитета на
Министерство на
образованието,
младежта и
науката като
конкретен
бенефициент по
ОПРР

391 152,00

100%

1. Управление и наблюдение на
проекта

 Брой материално стимулирани
служители, включен в екипа по
СРИП

2. Провеждане на процедури за избор
на изпълнители
 Брой направени обучения на екипа
по СРИП
3. Мерки по публичност и
информация
 Програмен продукт за управление и
отчитане на строителство
4. Извършване на одит по проекта
5. Въвеждане на ефективна система за Софтуер за управление на проекти
материално стимулиране за екипа,
Провеждане на пресконференции
включен в СРИП
Изработка на банер
6. Обучение на служителите - екипа на
СРИП по специализирани програми за Изработка и разпространение на
информационни брошури
управление на проекти в чужбина
7. Закупуване, обучение и поддръжка
Публикации в пресата

16

2

на софтуер за управление на проекти
Провеждане на координационни
срещи
8. Провеждане на координационни
срещи на ниво СРИП
Подготовка на инвестиционни
9. Подготовка на инвестиционни
проекти за следващия програмен
проекти във фаза технически проект,
период
обследвания за енергийна
Закупена техника
ефективност, оценки за съответствие и -фотоапарат
получаване на разрешение за строеж, -лаптоп
свързани с подготовка на документи
-Мултифункционална машина
за следващия програмен период
10. Закупуване на информационна и
комуникационна техника в подкрепа
управлението и изпълнението на
СРИП

3

