ДОКЛАД
за напредъка по изпълнение на дейностите
по проект “Повишаване на административния капацитет на служителите в Областна
администрация Русе чрез надграждащи и целенасочени обучения ”
по приоритетна ос IІ „Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”,
бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 и
Договор № A 13-22-11/28.04.2014 г. за периода от 28.04.2014 г. до 31.05.2014 г. и
популяризиране помощта, предоставена от ЕС чрез ЕСФ.

Във връзка с реализацията на цитирания проект през месец май 2014 г. са извършени
следните дейности:

 Дейност 1 „Управление на проекта”
-

-

Издадена заповед № 6-95-00-320/21.05.2014 г. на Областния управител на област
Русе за определяне на екип по проекта;
Издадена заповед № 6-95-00-321/21.05.2014 г. на Областния управител на област
Русе относно упълномощаване на Айлян Карамехмедова – заместник областен
управител на област Русе за изпълнение функциите по ръководството и
управлението на проекта;
Сключени са четири броя граждански договори ведно функционални
характеристики с екипа на проекта;
Изготвена и одобрена Организационна структура на проекта;
Изготвени и одобрени Правила за управление и вътрешен мониторинг и контрол
на проекта;
Изготвен график за изпълнение на дейностите по проекта;
Изготвен график на планираните обществени поръчки по ЗОП, който е одобрен от
УО на ОПАК;
Изготвено е искане за промяна в бюджета на проекта и обученията в ИПА.

 Дейност 2 „Дейности по информираност и публичност”
-

Изготвена Публична покана с предмет на поръчка „Дейности по информираност и
публичност на целевите и заинтересовани групи” по проект „Повишаване на
административния капацитет на служителите в Областна администрация Русе
чрез надграждащи и целенасочени обучения”, BG051PO002/13/2.2-13, финансиран
по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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-

-

Публичната покана с уникален код 9029580 бе публично достъпна в Портала за
обществени поръчки в периода от 22.05.2014 г. 14:38 часа до 02.06.2014 г. 23:59
часа;
Проведена на 23.05.2014 г. в Зала „Свети Георги” на Областна администрация
Русе встъпителна пресконференция за представяне на проекта, която е отразена,
както на сайта на Областна администрация, така и в местни и електронни медии.



Дейност 3 „Обучения по програмите на Института по публична
администрация”
- Направено проучване сред служителите в Областна администрация – Русе с цел
актуализиране на списъка с обученията към ИПА.
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