Проект

Ref. No

Име на юридическото лице

Държава

Общата
стойност на
проекта (евро)

Институт по публична
администрация

България

1 486 420.01

Изграждане на капацитет на ипа за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски
практики в доброто управление договор N С13-22-1/16.04.2014
Дял на
участие
Роля в
Произход на
Начална и
Име на
на
Име на клиента
договора
финансиране
крайна дата
партньорите
кандидата
(%)
16.04.2014 /
ЕИПА – Маастрихт,
Бенефициент
100%
МФ
ОПАК
16.10.2015
ИПА - Дъблин

Подробно описание на проекта
Основна цел на проекта:

Повишаване капацитета на ИПА да провежда изследвания на добри практики, качествени и иновативни
обучения за утвърждаване на доброто управление и изпълнение на административните дейности
Специфични цели:

Подобряване на капацитета на ИПА за развитие на изследователската и издателската дейност, както и
трансфера на добри практики в дейността на администрацията;

Подобряване на капацитета на ИПА за качествено и ефективно предоставяне на обучения за всички нива на
администрацията;

Продължаване на координираното от ИПА обучение на служителите от държавната администрация в
реномирани европейски институти за овладяване на знания и умения за доброто управление и изпълнение;

Развитие на иновативни форми на обучение, базирани на електронните, уеб-базирани и дистанционни
обучения посредством система за управление на учебния процес;

Задълбочаване на сътрудничеството между българския ИПА и сходни институции в страни членки на ЕС.
Целевите групи по проекта:

Служители на Института по публична администрация;

Служители от централни, областни и общински администрации.
.

Резултати










.

.


Проведени са пет иновативни изследвания в
административната практика;
Разработена е Бяла книга „Доброто управление и
изпълнение
в
държавната
администрация:
постижения, проблеми, решения“;
Разработена е методика за оценка на иновативни
практики ;
Обучени са 137 лектори и обучаващи мениджъри
на ИПА ;
Обучени са 981 служители на държавната
администрация, в това число и ръководители на
централни, областни и общински администрации ;
Разработен е наръчник „Споделени добри
практики“;
Разработени
са
вътрешни
правила
за
организацията, методиката и реда на обучителния
процес в ИПА;
Създадено звено към ИПА за информация,
обучение и консултиране по модела CAF и
неговото
внедряване
в
публичната
администрация ;
Проучени са добри и иновативни практики на
Европейския институт по публична
администрация с оглед на възможностите за
тяхното прилагане в България;
Новоразработени/
актуализирани
са
5
обучителни програми на Европейския институт по
публична администрация ;
Европейският
институт
по
публична
администрация разработи и преведе 4 методики:
Методика за предварителна оценка на
въздействието на програми и нормативни
актове;
Методика за последваща оценка на
въздействието на нормативни актове и
програми;
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Методика за държавната помощ;
Методика за оценка на институционалното
изпълнение
Европейският
институт
по
публична
администрация обучи 80 лектори на ИПА по
новоразработени/актуализирани
обучителни
програми;
Обучени са 329 служители на държавната
администрация
по
новоразработени
и
актуализирани обучителни програми.;
Преработена и актуализирана е интернет
страницата на ИПА с електронна библиотека ;
Цялостно реконструирана и надградена е
интегрираната информационна система за онлайн
регистрация за обучения ;
Създаден е интерактивен е-портал за е-обучение
с електронна учебна среда с отворен код.
-
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Проект

Ref. No

Име на юридическото лице

Държава

Общата
стойност на
проекта (евро)

Институт по публична
администрация

България

4 921 620.5

Усъвършенстване на професионалните умения и квалификацията на служителите в българската
държавна администрация чрез обучение в обучителни институции на страните-членки на
Европейския съюз договор N K 11-22-1/ 19.04.2012
Дял на
участие
Роля в
Произход на
Начална и
Име на
на
Име на клиента
договора
финансиране
крайна дата
партньорите
кандидата
(%)
Сътрудничество с
обучителни
институции
19.04.2012/
Бенефициент
100%
МФ
ОПАК
страните-членки на
19.04.2013
ЕС, с които ИПА е
подписала
споразумения

Подробно описание на проекта

Резултати

Проектът е разработен по приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, подприоритет „Компетентна и
ефективна държавна администрация“ на Оперативна програма „Административен капацитет“ и съответства на
специфичната цел на подприоритета – „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в
администрацията за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията“.
Специфични цели на проекта:

Специализирано обучение на служителите в държавната администрация, съобразено с необходимостта от
развитие на специфични компетентности за прилагане на европейските принципи и добри практики на
административната дейност;

Обучение на компетентни служители от държавната администрация, способни да се адаптират към
нововъведенията и да подобряват ефективността на своята работа;

Обучение на служителите в държавната администрация, което да съответства на общите цели на държавното
управление, на нуждата от постоянно усъвършенстване на предоставяните услуги и на индивидуалния
потенциал за развитие на всеки служител;

Задълбочаване на сътрудничеството между българския Институт по публична администрация и сходните
институции в страните-членки на ЕС.
Основните дейности на проекта са:

Специализирано обучение на групи служители на експертна длъжност от държавната администрация по
въпросите на публичната администрация в обучителните институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА
има сключени споразумения за сътрудничество;

Специализирано обучение на групи служители на експертна длъжност от държавната администрация за
приложение на европейските принципи за добро управление и добри практики в административната дейност в
обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА има сключени споразумения за
сътрудничество;

Индивидуално и групово обучение на служители на висока експертна длъжност в държавната администрация
за приложение на европейските принципи за доброто управление и добри практики в административната
дейност в избрани курсове от каталозите на обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА
има сключени споразумения за сътрудничество;

Обучение на групи служители на експертни и ръководни длъжности в държавната администрация за
придобиване на специализирани чуждоезикови умения в обучителни институции на страните-членки на ЕС, с
които ИПА има сключени споразумения за сътрудничество;

Проведени са специализирани обучения на 1734
служители в българската държавна администрация:

по въпросите на публичната администрация;

за приложение на европейските принципи и добри
практики в административната дейност;

за придобиване на специализирани чуждоезикови
умения;
Обученията по проекта са организирани и
проведени съвместно с обучителни институции на
страни-членки на ЕС, с които има споразумения за
сътрудничество, а именно: Институтът по публична
администрация(IPA)Дъблин,
Ирландия,
Интербалканският
институт
по
публична
администрация – Солун, Гърция, както и Европейския
институт по публична администрация (EIPA) Маастрихт, Холандия.

въз основа на анализи на проведени по-рано
обучения отИПА и проучвания на актуалните
потребности от обучение на някои целеви групи,
са избрани 34 различни теми за обучения от
каталозите на партньорските институти;

направена е оценка на обученията
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Обучение на групи ръководни служители от държавната администрация за усъвършенстване на ръководните
им умения и на индивидуалния им потенциал за развитие в обучителни институции на страните-членки на ЕС,
с които ИПА има сключени споразумения за сътрудничество;
Обучение на групи ръководни служители от държавната администрация за усъвършенстване на ръководните
им умения и на индивидуалния им потенциал за развитие в обучителни институции на страните членки на ЕС,
с които ИПА има сключени споразумения за сътрудничество;
Обучение на групи ръководни служители от държавната администрация за усъвършенстване на ръководните
им умения в обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА има сключени споразумения за
сътрудничество;
Индивидуално и групово обучение на висши ръководни служители на високи експертни длъжности от
държавната администрация за усъвършенстване на ръководните им умения в избрани курсове от каталозите
на обучителни институции на страните-членки на ЕС, с които ИПА има сключени споразумения за
сътрудничество.
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Проект

Ref. No

Име на юридическото лице

Държава

Общата
стойност на
проекта (евро)

Институт по публична
администрация

България

1 655 023.49
60763.21 (ИПА
като партньор)

Гео Промотиране (присъединителна рамка за предоставянето на стандартизирани услуги за
Геотехнически инженери за е-обучение на природните рискове - за гражданска защита и за
насърчаване на достъпа до пазара на труда) договор N 8327/1 ST CALL
Дял на
участие
Роля в
Произход на
Начална и
Име на
на
Име на клиента
договора
финансиране
крайна дата
партньорите
кандидата
(%)
Камара на
геотехниците в
УО на
Оперативна
Гърция,
Оперативна
програма за
Интербалкански
програма за
европейско
институт по
европейско
териториално
25.09.2012/
публична
Партньор
3.7%
териториално
сътрудничество
17.05.2013
аминистрация,
сътрудничество
между „Гърция
Балкански център
между „Гърция и
и България
по околната среда,
България 20072007-2013”
Региона на
2013”
Централна
Македония

Подробно описание на проекта
Специфични цели на проекта са:

да се надгради нивото на квалификация на геотехниците на двете страни в областта на защитата и
управлението при сблъсъка с природни бедствия, като се използват традиционните методи на обучение, както
и иновативни инструменти като електронно обучение и уеб-технологии. ;

да задоволи изискванията на свободния пазар и да доведе до по-добре координирани услуги, свързани с
гражданската защита в трансграничния регион чрез засилване на конкурентоспособността на човешките
ресурси (в частност геотехниците) и чрез подпомагане на мобилността на професионалистите от
геотехническата сфера от трансграничния регион чрез предоставянето на съвместни, стандартизирани
обучения и услуги за електронно обучение и за улесняване на достъпа на професионалистите до пазара на
труда.
Методи:
1) обща рамка за предоставянето на персонализирани услуги, обучение, за геотехниците от двете страни ;
2) дизайн на съвместни услуги за обучение на целевата група (геотехници, държавни служители от Гърция и
България, хора на свободни професии, безработни геотехници);
3) предоставяне на обучителни материали с най-честите природни бедствия в Гърция и България (пожари,
опустошаване, замърсяване на водите, наводнения), съобразени с темата и целевата група ;
4) обучителни сесии ;
5) развитие на уеб-телевизия включена в платформата за електронното обучение и уеб-офис за кариерни
услуги .

Резултати





Създаване на мрежа за сътрудничество;
повишаване на конкурентоспособността на
човешките ресурси ;
повишаване
на
мобилността
на
професионалистите-геотехници ;
предвижда се да бъдат проведени 30 семинара за
най-ефективна защита и управление при сблъсък
с природни бедствия в трансграничния регион и
да бъдат обучени около 700 геотехнициспециалисти..
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Проект

Ref. No

Име на юридическото лице

Държава

Общата
стойност на
проекта (евро)

Институт по публична
администрация

България

453 237.5 (ИПА
като партньор
63469.70)

Повишаване на знанията и информираността на служителите в държавната администрация за работа
с европейското законодателство договор N K 08-22-3
Дял на
участие
Роля в
Произход на
Начална и
Име на
на
Име на клиента
договора
финансиране
крайна дата
партньорите
кандидата
(%)
Партньор

14.07%

МДААР

Подробно описание на проекта

ОПАК

09.07.2008/
09.07.2009

-

Резултати

Основна цел на проекта е създаване и укрепване на условията за функционирането на Център за преводи и
редакции като терминологичен център с цел структуриране и обновяване на терминологичната база данни в областта
на достиженията на правото на ЕС (acquis) на български език и организиране на обучения за повишаване на уменията
на служителите в централната, областните и общинските администрации за работа с актовете от европейското
законодателство в процеса на неговото прилагане.








Проучване опита и добрите практики в държави-членки на Европейския съюз по отношение популяризиране и
осигуряване на равен достъп до информация на всички потребители на терминологичната база данни
2.Анализ и оценка на потребностите на служителите от структурите на централната, областните и общинските
администрации от обучения по теми и въпроси, свързани с работата с актовете от европейското
законодателство, терминологични бази данни в областта
Обучение на ротационен принцип на служителите от ЦПР в съответните терминологични звена на
европейските институции (Европейска комисия, Европейски парламент, Европейска сметна палата, Център за
преводи към органите на ЕС и др.)
Надграждане и разработване на софтуерен продукт, на базата на съществуващи лицензи, за работа с
програмата за компютърно подпомаган превод на текстове TRADOS 8 и обучение на служителите на ЦПР за
работа с тази програма
Създаване на многоезична терминологична база данни, включваща термини от всичките 20 области на acquis,
осигуряване на свободен достъп до нея и обновяване на Интернет страницата на ЦПР
Разработване на многоезичен речник, включващ термини от всичките 20 области на acquis на хартиен
носител, и организиране на неговото разпространение
Разработване на обучителни модули въз основа на придобития опит и направените анализ и оценка на
потребностите на служителите от структурите на централната, областните и общинските администрации, както
и предоставяне на съответно обучение
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Проект

Ref. No

Име на юридическото лице

Държава

Общата
стойност на
проекта (евро)

Институт по публична
администрация

България

4 339 850 (ИПА
като партньор
224 820)

Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с
институциите на ЕС (договор № К07-22-1)
Дял на
участие
Роля в
Произход на
Начална и
Име на
на
Име на клиента
договора
финансиране
крайна дата
партньорите
кандидата
(%)
Партньор

5.2%

Подробно описание на проекта




МДААР

ОПАК

27.12.2007 /
27.03.2009

-

Резултати

Провеждане на обучение за водене на преговори в процеса на вземане на решения в ЕС
Провеждане на обучение за актуалното състояние на институционалната система на ЕС
Специализирано обучение по английски език за работа с институциите на ЕС
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