Гише за проекти

Необходимост от създаване на Гише за разработка и управление на проекти

Община Разград провежда целенасочена политика за развитие на партньорства с
частния сектор за реализиране на съвместни инициативи. Изграждането на
партньорства е изведено като Приоритет 4. „Развитие и укрепване на
институционалната среда и обществени партньорства" в Общинския план за развитие за
периода 2007-2013 г. Включените в този приоритет специфични цели са:
•
Укрепване на местния административен и управленски капацитет;
• Разширяване обхвата и подобряване качеството на административните услуги;
• Поддържане и разширяване участието на общината в местни, регионални, национални
и международни мрежи и партньорства.
Постигането на тези цели обуславя необходимостта от създаване на специализирано
звено в общинската администрация, което да информира и консултира
заинтересованите страни относно потенциални възможности за участие в партньорски
проекти.
Такова специализирано звено в структурата на общинската администрация е откритото
през м. септември 2007 г. Гише за разработка и управление на проекти, създадено по
съвместния проект ''Разград, биещо сърце!" (на община Асен/ Холандия/, община Познан
/Полша/, община Разград /България/ и консултантската организация „Актива"
/Холандия/) в рамките на Програма „Лого Ийст", финансирана от Министерството на
Външните работи на Кралство Холандия. Неговата основна функция е да предоставя на
гражданите, бизнес сектора и НПО (неправителствените организации) характерни
услуги и подкрепа за разработка и изпълнение на устойчиви съвместни проекти, които
да се финансират приоритетно от европейските фондове.

Дейности на Гишето за разработка и управление на проекти:

1. Търсене на възможности за финансиране на общински и частни инициативи; 2.
Поддържане на актуална база данни за протичащи и предстоящи програми и схеми, по
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които може да се кандидаства с проекти;
3. Информиране и консултиране на бенефициентите за потенциални възможности за
участие в партньорски проекти;
Характеристики:

• Гишето е обособено във Фронт офис №1, за да е достъпно максимално бързо за
инициативните граждани, посещаващи административната сграда;ю
• Ефективна и ефикасна комуникация на служителите на Гишето със структурните
звена на общинската администрация, ангажирани с проектна дейност;
•
Разширяване на обхвата и повишаване качеството на предлаганите услуги

Очаквани ефекти от функционирането на Гишето:

1. Провокиране на обществената активност за проектна дейност, финансирана от
европейските фондове и други донори;
2. Разширяването на възможностите за
предоставяне на информация за гражданите и привличането им при решаване на
конкретни проблеми;
3. Идентифициране,
разработване и изпълнение на устойчиви проекти в партньорство на местната власт с
бизнес сектора, НПО, браншови и съсловни организации с местна и регионална
значимост;
4.
Реализация на проекти с надграждащ ефект;
5. Изграждане и развитие на механизми в сферата на ПЧП;
6. Подобряване на местния капацитет за реализация и управление на проекти;
7. Стимулиране на местното икономическо развитие и подобряване качеството на живот
в общината и региона;
8. Споделяне на добри практики с други общини в страната.
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Работно време на Гишето: 8:15-17:30 ч.

За контакти и обмен на информация с Гишето за проекти:
Адрес: Гр.Разград 7200
Бул. "Бели Лом" 37 А
Фронт офис №1
тел. 084/ 618 303
E-mail: fo@razgrad.bg
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