ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ОБУЧЕНИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ
НА ГД „ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”
ЗА ПЕРИОДА (01.01.2009 - 31.12.2015)
по проект BG161PO001/5-01/2008/023 „Обезпечаване на служебни пътувания в чужбина
на служителите на УО на ОПРР, пряко свързани с изпълнение на основните им
задължения”,
финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, операция 5.1 „Програмиране,
управление, мониторинг, оценка и контрол”,
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/5-01/2008
„Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация,
контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП
“Регионално развитие” 2007-2013 г.”, бюджетна линия BG161PO001/5-01/2008
В периода 2009 г. – 2015 г. общо 499 служители на Управляващия орган на ОП “Регионално
развитие” 2007-2013 г. са преминали обучения в чужбина.
Обученията са организирани от Европейския институт по публична администрация
(Барселона, Маастрихт, Хърватия, Холандия), Европейската академия за данъци, икономика и
право (Берлин), ETCP (Мюнхен), Европейския център за обучение в Париж (Париж),
Издателство за юридическа литература „LEXXION“ (Брюксел) по съответните теми:
Период на
обученията

12.05.2009г.
–
31.12.2009г.

Брой
служители,
преминали
обучения в
чужбина
31

Теми на обученията

- Финансов контрол 2007 – 2013: Нови предизвикателства и
как да се справим с тях”
- Финансово управление на структурните фондове на ЕС
- Европейски правила за обществени поръчки, политика и
практика
- Управление, мониторинг и финансов контрол – ЕФРР
- Ефективна защита на финансовите интереси на
Общността при усвояване на европейските фондове
- Управление на Структурните фондове: опита на Франция
- Анализ разходи – ползи на съ-финансирани от ЕС
проекти за програмен период 2007-2013г.
- Оценка на Структурните фондове на ЕС
- Управление и мониторинг на оперативни програми,
финансирани от ЕС
- Подобряване изискванията за финансов контрол на
средствата от ЕС - Одит на системите, проверки на място,
одит на дейностите
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01.01.2010г.
–
31.12.2010г.

180

- Изисквания за засилен финансов контрол на фондовете на
ЕС - опростено изчисляване на разходите, системен одит
и одит на операции
- Анализ разходи-ползи на проекти, финансирани от ЕС
- Усъвършенстване процеса на верификация на исканията
за плащане
- Правила за държавни помощи във връзка с национално
финансиране и фондовете на Европейския съюз
- Финансов контрол върху проверки на място
- Обществени поръчки за проекти финансирани от ЕС
- Мониторинг и оценка на проекти финансирани чрез
фондовете на ЕС
- Политики, Регламенти и Управление на Европейските
фондове
- Държавни помощи: процедури, приложение и система
SANI
- Финансов контрол на Европейските фондове
- Изменения в изискванията за финансов контрол на
средствата от ЕС – проверки на място и системни одити
- Управление на проектите финансирани от Европейския
съюз - Европейски изисквания и финансово управление
- Управление на риска

01.01.2011г.
31.12.2011г.

26

- Анализ разходи-ползи за проекти финансирани от ЕС
- Европейски симпозиум: Европейски фондове 2011
- Верификация на структурните фондове: подобряване на
предпазните мерки, откриване и коригиране на грешките
- Изчисляване на разходите за проекти, генериращи
приходи

01.01.2012г.
31.12.2012г.

73

- Усъвършенстване процеса на верификация на исканията
за плащане
- Правила за провеждане на обществените поръчки,
политика и практика
- Анализ разходи-ползи на проекти, финансирани от ЕС
- Европейски обществени поръчки, публично-частно
партньорство и концесии
- Финансово управление на Структурните фондове на ЕС
- Прилагане на Чл.13 от Регламент 1828/2006 на
Европейската комисия
- Как да създадем Инструмент за финансов инженеринг
(ИФИ) със средства на ЕС
- Изчисляване на разходите при проекти, генериращи
приходи
- Държавни помощи при проекти, финансирани от ЕС
- Укрепване на интегрираните териториални инициативи
- Вътрешен и външен одит на програмите и проектите,
финансирани от ЕС

01.01.2013г.
31.12.2013г.

82

- Ефикасно програмиране и подбор на операции
- Европейските правила за обществените поръчки,
политика и практика
- Засилени мерки за финансов контрол на ЕФ – проверки на
2

място, системен одит
- Регулиране на държавната дейност: Обществени поръчки,
Концесии и Публично-частни партньорства
- Ориентирано към резултатите управление и наблюдение
- Разбиране, владеене и управление на процеса на вземане
на решения в ЕС и неговата специфична правна
терминология на английски език
- Европейски правила за възлагане на обществени
поръчки, политики и практики
- Финансово управление и приключване на програмите на
структурните фондове на ЕС: Преминаване от 2007-2013
към 2014-2020
- Инструменти за лесна и сигурна верификация
- Управление на риска
- Основи на управлението на фондове, финансирани от ЕС
- Обществени поръчки, концесии, публично-частно
партньорство
- Нови инструменти в новата кохезионна политика -20142020
- Инструменти за лесна и сигурна верификация
- Изчисляване на разходите за проекти генериращи
приходи
- Финансово счетоводство на проекти, финансирани от ЕФ
- Ефективно програмиране и избор на операции
- Управление на проект: Техническо ръководство
- Ориентирано към резултатите управление и наблюдение
- Изисквания за засилен финансов контрол на средствата от
ЕС
01.01.2014г.
31.12.2014г.

86

- Успешна верификация на проекти, финансирани от ЕС за
новия програмен период 2014 -2020
- Държавни помощи за инфраструктурни проекти
- Европейско законодателство за неюристи
- Верификация през 2014: средства за постигане на поопростена и сигурна верификация
- Прилагане на новите регламенти за структурните и
инвестиционните фондове. Сравнение между 2014-2020 г.
и 2007-2013 г.
- Девети годишен симпозиум на Европейските фондове
2014г.
- Анализ Разходи – ползи
- Програмиране и подбор – как да ги направим поефективни и по-ефикасни
- Анализ на разходите и ползите на проекти, финансирани
от Европейския съюз - курс за напреднали
- Финансово
управление
на
Структурните
и
Инвестиционните фондове на ЕС
- Мерки за енергийна ефективност през програмния период
2014-2020 г.
- Управление на проектния цикъл: Техническо ръководство
- Опростяване: гарантиране на по-добро усвояване на
средствата от европейските фондове и приключване на
3

програми
- Работа с оценка на въздействието в ЕС
- Индикатори:
Практичният
инструментариум
за
подобряване на определението и използването на целите
- Методологии за провеждане на предварителна оценка за фин.
инструменти в програмен период 2014-2020

- Новости
при
Европейското
законодателство
за
обществени поръчки и съдебна практика
- Изпълнение на оперативните програми, осигурявайки подобър фокус върху резултатите
- Финансов мениджмънт и първо ниво на контрол по
европейските структурни и инвестиционни фондове 20142020”
01.01.2015г.
31.12.2015г.

21

- Финансово управление, контрол и проверка на ЕСИ
фондове за периода 2014-2020 г.
- Резултат, базиран на мениджърски концепции за
публична администрация и европейски структурни
инвестиционни фондове 2014 - 2020 г.
- Устойчиво градско развитие в периода 2014-2020
- Правила за държавни помощи 2014-2020
- Приключване на програмен период 2007-2013
- Резултати и индикатори: Как да направим по-удобни за
използване индикаторите на програмно и проектно ниво
- Организационни и договорни структури за градски
транспорт
- Мрежа за градско развитие
- Финансови
инструменти
създаване
и
усъвършенстването на вашите инструменти

4

