На 20.08.2014г. между Министерство на финансите, като управляващ орган на ОП
„Административен капацитет” и Общинска администрация – гр.Роман бе подписан
договор с № М13-22-152/20.08.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по
ПРОЕКТ: „Община Роман – по-компетентни и мотивирани общински служители” по
бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14; приоритетна ос II „Управление на човешките
ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Основна цел на проекта: Изграждане на високоефективна общинска
администрация в община Роман.
Специфични цели:
- Повишаване капацитета на служителите в администрацията на община Роман
чрез повишаване на професионалните им умения и квалификации и развитие на
ключовите им компетенции.
- Повишаване на мотивацията на служители в община Роман чрез специализирани
обучения.
Целева група: Служители с ръководни, експертни и технически функции от
общинската администрация, кмет и заместник-кмет на общината, кметове на кметства и
кметски наместници от община Роман.
В рамките на проекта ще бъдат изпълнени следните основни дейности:
Дейност 1 – Организация и управление на проекта.
Дейност 2 – Специализирани обучения по теми от каталога на Института по
публична администрация (ИПА).
Дейност 3 – Обучение на тема: „Управление на риска”.
Дейност 4 – Обучение на тема: „ Адаптивност и прилагане на иновативни
решения”
Дейност 5 – Обучение на тема „Стратегическо лидерство”.
Дейност 6 – Обучение на тема: ”Повишаване на мотивацията на
служителите за изграждане на организационна принадлежност и идентификация”.
Дейност 7 – Изпълнение на мерките за информация и публичност
Очаквани резултати:
- Проведени обучения по теми от обучителния каталог на ИПА за 2014г.
- Проведени обучения в ключови компетентности.
- Обучени служители с ръководни, експертни и технически функции от
общинската администрация, кмет и заместник-кмет на общината, кметове на
кметства и кметски наместници от община Роман.
Максимална обща сума на проекта: 58 327,60 лева.
Продължителност на проекта:12 месеца
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд

