ПОКАНА
Уважеми Колеги,
Заповядайте на стартиращата пресконференция по проект:
„Подобряване ефективността на общинските администрации Дългопол, Долни Чифлик и
Провадия за постигане на оптимизация и избягване на дублиращи функции“.
Проектът е финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК),
съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ, по Приоритетна ос: І. „Добро управление”, Подприоритет: 1.1.
„Ефективна структура на държавната администрация””, Бюджетна линия: BG051PO002/12/1.1-04.
Бенефициент е Община Дългопол в партньорство с Община Провадия и Община Долни Чифлик.
Това е единственият проект на община от Варненска област, одобрен за финансиране
по първата процедура за подбор на проекти за „оптимизиране на структурата на
общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на
дублиращи функции”, отворена през м.април 2012г.
Основната цел на проекта е „подобряването на управлението в общинските администрации
Дългопол, Долни Чифлик и Провадия чрез създаване на ефективни администрации и подобряване
на работните процеси“.
На пресконференцията ще бъде представен екипът на проекта, ще ви запознаем с целите
и очакваните резултати, ще можете да зададете Вашите въпроси, свързани с този проект.
Чрез споделянето на добри практики от самото начало целим въвеждането на принципите на
добро управление, подобряване на капацитета на служителите в администрацията и създаване на
ефективна, с „лице към хората” общинска администрация.
В заключителния етап на проекта е заложено провеждане на работен семинар за
представяне на „научените уроци” при извършването на функционалните анализи в трите
общински администрации и изпълнението на плановете за действие пред представители на
Областна администрация Варна и останалите 9 общини от областта.
Очакваме Ви!
Зала за пресконференции на Областен информационен център – Варна, пл. „Св. Св. Кирил и
Методий" № 2- под Козирката, на 14 март 2013 г., от 11:00 часа.
За повече информация:
Румяна Драйчева, тел.0882 565198, 0517 22185, факс 0517 22135, e-mail: rdray08@abv.bg

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.

