Цели на администрацията за 2010 г.
Наименование на администрацията: Областна администрация Шумен
1
Цели за 2010 г.

1. Добро
административно
обслужване

2
Стратегически цели

СЦ1:Открита и
прозрачна Областна
администрация -по-близо
до хората , повишаване
удовлетвореността на
гражданите от
предлаганите
административни услуги.

3
Стратегически
документ
Стратегия за
модернизация на
държавната
администрация

4
Дейности

5
Срок
/месец през
2010 г.

6
Очакван резултат

7
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо състояние
целево състояние

1. Осъществяване на
текущ сроков контрол с
цел намаляване броя
на просрочените
преписки.

текущ

Ще се намали броя на
неприключените в
установения законов
срок преписки по вина
на администрацията.

Извършване на
сроков контрол на 3
месеца

Ежемесечно
извършване на
сроков контрол

2.Специализирано
обучение на
служителите, за
работа с ПП Архимед,

февруари

Повишаване на
ефективността и
ефикасността на
служителите .

няма

Провеждане на
обученията през
месец февруари

3.Обучение на
служител за
администриране на ПП
Архимед

февруари

Гарантиране на
постоянен работен
процес на
администрацията.

няма

Провеждане на
обучението през
месец февруари

4.Проучване
удовлетвореността на
потребителите от
предоставените
административни
услуги.

текущ

няма

Извършване на
проучването
месеците юни и
декември

5.Поставяне на
указателна табела

Февруари

Резултатите от
проучванията ще
позволят да се
подобрят процесите и
услугите по начин,
който удовлетворява
потребителите.
По-лесна ориентация
на гражданите

няма

6.Поставяне на
информационно табло

Февруари

няма

7.Поставяне на
интерактивна
автоматизирана точка
за достъп до
информация и обратна
връзка

Февруари

По-лесна ориентация
на гражданите за
попълване на
документи
По-добра
информираност на
гражданите за
различните видове
достъп до обществена
информация, услуги и
обратна връзка.
По-добра

Поставяне на
табела през м.
Февруари
Поставяне на
табелата през м.
февруари

8.Инсталиране на

няма

Поставяне през
месец февруари

няма

Инсталиране през

гласов портал

2. Укрепване капацитета
на служителите в
Областна
администрация и на
други потенциални
бенефициенти на
оперативните програми
- Програмата за
развитие на селските
райони и др., с цел
подготовка и
изпълнение на проекти

СЦ2: Повишаване
капацитета на
служителите в и извън
Областна
администрация –
общини, НПО, социално
икономически
партньори, за
привличане на
средствата от ЕС и от
национални програми и
фондове

Областна стратегия за
развитие на област
Шумен

9.Разработване на нов
интернет сайт,
отговарящ на
изискванията на
Инструкция №4 за
изискванията към
дизайна на интернет
страниците на
администрации
1. Провеждане на
информационна среща
по Програмата за
развитие на селските
райони

март

2. Провеждане на
информационна среща
по оперативните
програми

текущ

3. Провеждане
заседание на
Областния съвет за
развитие информация за
изпълнение на
проектите по ОП

март

4. Подготовка и
изпълнение на проекти
на Областна
администрация

5. Подпомагане
подготовката на
проекти на местни
партньори

информираност на
гражданите за
различните видове
услуги предлагани от
областна
администрация
По-добра
информираност на
гражданите

м. Февруари

Не ефективно
действащ, морално
остарял

Внедряване през
месец март на нов,
реновиран сайт

5 информационни
срещи и семинари
по ОП и ПРСР

7 информационни
срещи и семинари
по ОП и ПРСР

1 заседания на
ОСР, посветени на
ОП и ПРСР

2 заседания на
ОСР, посветени на
ОП и ПРСР

2 изпълнени
проекта (на Обл.
администрация като
водещ партньор
или партньор)

3 разработени
проекта
(на Обл.
администрация
като водещ
партньор или
партньор)

текущ

Подобрени знания и
4 подготвени
умения за подготовка и проекта
управление на проекти (на Областна
администрация като
водещ партньор
или партньор)

9подготвени
проекта
(на Областна
администрация
като водещ
партньор или
партньор)

текущ

Подпомогнати местни
партньори в
разработването и
управлението на
дейности по проекти
по Структурните
фондове

10 проекта на
местни партньори
подготвени със
съдействие на ОА

текущ

Повишена
осведоменост на
целевите групи за
възможностите за
привличане на
средства от ЕФ и други
източници.

2 проекта на местни
партньори
подготвени със
съдействие на ОА

3. Стимулиране на
икономическото
развитие в различни
сектори чрез
подобряване на
партньорството с
бизнеса и насърчаване
на инвеститорите

СЦ3: Подкрепа за
развитие на икономика,
базирана на знанието,
привличане на
инвестиции и
разкриване на нови
работни места

Областна стратегия за
развитие на област
Шумен

1. Подготовка и
изнасяне на
презентации за
икономическия
потенциал на областта
пред представители на
региони-партньори

ноември

2. Създаване на
декември
подробни устройствени
планове на НИАР
„Мадара”

4. Подкрепа на мерките
на правителството в
противодействие на
негативните последици
от икономическата
криза за недопускане на
масова и
продължителна
безработица и
осигуряване на
устойчива заетост

СЦ 4: Подкрепа за
развитие на икономика
базирана на знанието,
привличане на
инвестиции и
разкриване на нови
работни места

Областна стратегия за
развитие на област
Шумен

3. Съдействие за
разработване на
декември
проектно предложение
на туристическо
сдружение
декември
1. Наблюдение и
контрол по
изпълнението на
регионалните програми
за заетост и обучение,
включени в НПДЗ
2010г.
2. Наблюдение,
координация на
регионално ниво и
участие в
реализацията на
изпълняваните от
МТСП национални
програми през 2010 г.

декември

3. Разработване на
предложения за
регионални програми
за заетост и обучение
за включване в НПДЗ
2010

септември

Представени
възможности за
инвестиции в област
Шумен пред
чуждестранни
партньори

1 брой презентации
за икономическия
потенциал на
областта

3 броя презентации
за икономическия
потенциал на
областта

Подпомогнато
привличането на
инвестиции за
развитие на туризма в
област Шумен
Повишен капацитет за
усвояване на средства
по програми и проекти
в областта на туризма

0 подробен
устройствен план

1 ПУП или
специализирани
карти

0 подпомогнати
проекти на
туристически
сдружения

1 подпомогнат
проект на
туристическо
сдружение

Създадени условия за
намаляване на
безработицата в
област Шумен.

0 наблюдавани
регионални
програми

наблюдение на 4
регионални
програми

5 заседания на
Комисията по
заетост за 2009;

8 проведени
заседания на
Комисията по
заетост за 2010;

Подобрени качествени
характеристики на
безработните лица.

0 оценени
приоритети проекта
за 2010;

5 оценени за
съответствие с
регионалните
приоритети проекта
за 2010;

6 разработен
1 разработен
проекта по
проекта по
национална
национална
програма за
програма за заетост заетост

