ЗАГЛАВИЕ НА ПРОЕКТА

ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ГРАД БОЛИНТИН-ВАЛЕ И КМЕТСТВО
ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ –
РЕДИЦА ОТ МОСТОВЕ И ВРАТИ (ROBG) / CROSSBORDER PARTNERSHIP BETWEEN
BOLINTIN VALE MUNICIPALITY AND STRAZHITSA MUNICIPALITY IN ORDER TO IMPROVE
DECISION-MAKING SYSTEM - ROWS OF BRIDGES AND GATES (ROBG)
БЕНЕФИЦИЕНТ – Партньорството между град Болин-Вале и град Стражица
Лидер – град Болитин Виле, окръг Гюргево, Румъния
Партньор – град Стражица, регион Велико Търново, България
Проектът се финансира от Програма INTERREG V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ
Приоритетна ос 5 - Ефективен регион
Специфичен цел 5.1. Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на
публичните институции в контекста на трансграничното сътрудничество
Идентификационен номер на проекта / договор за финансиране: 16.5.2.032/ 71475/
26.05.2017/ 71474/26.05.2017
Общата стойност на проекта е 299.325,66 EUR, от които 254.426,81 EUR от EFDR (85%),
38.912,34 EUR национално съфинансиране (13%), и 5.986,51 EUR представляващи
съфинансирането на двамата партньори (2%)
Целта на проекта е устойчивото подобрение на капацитета на местното управление и
сътрудничество в Дунавския регион чрез онлайн платформа, която ще функционира като
механизъм за комуникация и сътрудничество.

Продължителност на изпълнението на проекта: 16 месеца
Пряката целева група е персоналът на двете общини партньори
Непреките бенефициенти на този проект ще бъдат членове на двете общности,
участващи в проекта, Болинтин-Vale и Стражица.

Основните дейности са:
- Информация и публичност на проекта
- Организиране и провеждане на работни срещи в областта на публичната
администрация и европейските фондове
- Придобиване на ИТ оборудване, необходимо за оптималното развитие на проекта
- Разработване на платформа за сътрудничество с 4 функционални модули (вътрешното
управление, трансгранична комуникация, комуникация между частни лица, автоматичен
превод)

На кратко, проект “ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ГРАД БОЛИНТИН-ВАЛЕ И
КМЕТСТВО ОБЩИНА СТРАЖИЦА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ВЗЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ – РЕДИЦА ОТ МОСТОВЕ И ВРАТИ (ROBG)“ цели:
-

-

-

Създаване на онлайн платформа за подпомагане на изграждането на
административния капацитет на двете общини партньори и за улесняване на подобро трансгранично сътрудничество и комуникация,
Да предостави на персонала на двете общини, участващи в проекта, възможност
да се научат и развият нови умения в областта на публичната администрация и
европейските фондове, за да допринесат за усъвършенстване и опростяване на
административния акт,
Да се развие административният капацитет на двете общини, като се оборудват
с необходимото оборудване за оптимално развитие на обществените услуги, за
които отговарят.

Очакваните ползи от проекта:
-

По-лесна и по-ефективна административна система за двете общности,
По-добра комуникация между гражданите и публичните администрации в
трансграничния контекст,
Изградена комуникационна платформа,
Успешно трансдунавско партньорство.

