ОБЩИНА КАРНОБАТ

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПРОЕКТ:
"ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ОБЩИНА
КАРНОБАТ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ"
АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР С № ОТ ИСУН - BG16RFOP001-8.003-0005-C01, №
РД-02-37-136 ОТ 26.09.2016 ГОД. ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 20142020,
ПРОЦЕДУРА
ЗА
ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ
BG16RFOP001-8.003
„БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 28-ОБЩИНИ НА МАЛКИ ГРАДОВЕ ОТ 4-ТО НИВО,
СЪГЛАСНО НКПР”
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТ: "Подобряване на административния капацитет на Община
Карнобат за успешно изпълнение на проектни предложения за енергийна ефективност"
БЕНЕФИЦИЕНТ: Община Карнобат
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТ: 57 430,38 лв., в това число европейско съфинансиране 48 815,82
лв., национално съфинансиране 8 614,56 лв.
ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ: Европейския фонд за регионално развитие и
националния бюджет по Оперативна програма "Региони в растеж" (2014-2020).
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 12 месеца – от 26.09.2016 год. до 26.09.2017 год.
ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:
Основна цел на проектното предложение: Подобряване на административния капацитет на
Община Карнобат, иманентною присъщо условие за успешното изпълнение на проектни
предложения по Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г., чрез участие в
програми за обмен на опит и добри практики.
КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Община Карнобат е ключова институция за реализацията на Приоритетна ос 2 "Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" на Оперативна програма
“Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-8.003-0005 "Подобряване на
административния капацитет на Община Карнобат за успешно изпълнение на проектни предложения
за енергийна ефективност", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие”. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община
Карнобат и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

ОБЩИНА КАРНОБАТ

"Региони в растеж" 2014-2020 г. Освен, че е основен бенефициент, тя осъществява връзката
между етажните собственици и финансиращия орган. Осъществява технически надзор, контрол
за качеството и администриране на целия процес. Това важно място в реализацията на
Приоритетната ос предполага добре обучени, знаещи и можещи служители на общинската
администрация, имащи конкретно и пряко отношение към администрирането и реализацията.
Ето защо настоящото проектно предложение включва обмен на опит и добри практики, които
по същество представляват участия в обучения, семинари, работни групи и др. в Германия,
Чехия и България. Тези форуми ще имат важно значение за ефективното и рационално
използване на публичните средства и постигане на желания ефект. Повишаването на
административния капацитет се явява присъща дейност, предхождаща и съпътстваща
осъществяването на проектите по енергийна ефективност.
В тази връзка се предвижда да се организират различни обучителни мероприятия в страни, в
които типът строителство и опита на местните общности в санирането и подобряването на
енергийната ефективност е продължителен и успешен процес. Предвиждат се още и различни
други проявни форми на обучение, свързани пряко с реализацията на енергийната ефективност
и в България.
Темите ще са конкретно свързани с изпълнението на проекти по процедурата: "Енергийна
ефективност в периферните райони" и няма да дублират общи обучения, провеждани по линия
на други програми/проекти.
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