Текущи проекти
Община

Проект/ Име

№
Община
Силистра

„Функциониране на
областен информационен
център ‐ Силистра”

Оперативна програма, вкл. Финансова
ОП ТГС/ източници на стойност (евро/
съфинансиране
лева)
Оперативна програма „Добро
управление” 2014 – 2020
100% финансиране

315 000,00 лв.

Начало/
Край на
проекта
13.12.2015г.‐
31.12.2018г.

1

Очаквани резултати

Осигуряване ефективното функциониране на
Областен информационен център - Силистра.
Повишаване обществената информираност
относно политиката на сближаване на ЕС и
нейното въздействие в страната и региона чрез
популяризиране на добрите практики и
възможностите за финансиране по
оперативните програми посредством
Европейските структурни и инвестиционни
фондове в България през програмния период
2014-2020 г.
Осигуряване на публичност и прозрачност при
изпълнение и управление на СП и ОП с оглед
повишаване на общественото доверие и
активното участие на заинересованите страни в
процеса на инвестиране на европейските
средства.
Осъществяване на успешна комуникация с
всички социални, етнически и възрастови групи
чрез осигуряване на широк набор от
възможности за равен, пълен и лесен достъп до
информация, свързана с реализиране на
проектни идеи чрез финансовите инструменти
на Кохезионната политика на ЕС, както и за
повишаване на техния капацитет.

31.03.2016
• Обезпечен екип за
г./31.12.2023 г. инвестиционната програма;

2

Община
Силистра

3 Община
Силистра

4 Община
Силистра

"Техническа помощ за
Община Силистра"

Оперативна програма "Региони
96 204,00 лв.
в растеж" 2014‐2020

"Основен ремонт и
Оперативна програма
5 420 321,61 лева 08.12.2016 г. цялостно обновяване в ОУ "Региони в растеж" 2014-2020
08.06.2019 г.
"Св. св. Кирил и
Методий" и ДЯ "Здравец",
гр. Силистра"
"Реконструкция и
Оперативна програма
2 264 013,22 лева 04.01.2017 г. рехабилитация на пл.
"Региони в растеж" 2014-2020
04.10.2018 г.
"Албена" - гр. Силистра"

изпълнение

на

•
Наети
външни
оценители/помощникоценители за осигуряване на експертна
обезпеченост на оценителните комисии;
• Осигурени възнаграждения на експертите от
междинното
звено
и
външните
оценители/помощник- оценители;
• Участие в програми за обмен на опит и добри
практики.
Основен ремонт и внедрени мерки за енергийна
ефективност в 1 основно училище и 1 детска
ясла; Благоустроени и озеленени дворове;
Осигурена достъпна архитектурна среда;
Доставено оборудване и обзавеждане в
Реконструиран и рехабилитиран площад
„Албена“ с положена нова асфалтова настилка,
нови тротоарни настилки, изградени нови
кътове за отдих и детска площадка, изградена
велоалея; подмени елементи от градския
дизайн; изградена напоителна система и
видеонаблюдение; въведено енергоспестяващо
осветление; създадена достъпна архитектурна
среда;

5 Община
Силистра

,,EasyGuide – interactive ТГС Румъния - България
mobile application for
promoting the historical
and cultural heritage in
the region of Calarasi and
Silistra – интерактивно
мобилно приложение за
популяризиране на
културното и историческо
наследство в районна на
Кълъраш и Силистра”

1 814 604,35
27.06.2017 г. - 1. Изготвяне на анализ на обектите в двата
лева,
26.03.2019 г. района – дефиниране на културно исторически
съфинансиране обекти, дефиниране на тяхната структура и
30 027,53 лева
генериране на необходимите данни; 2.
Разработване на мобилно приложение с
информация за анализираните културно
исторически обекти; 3. Доставка и инсталиране
на 20 бр. дигитални инфо дисплеи

6 Община
Силистра

Обществена трапезария фонд "Социална закрила"

432 300,00 лв. 01.10.2016 г. - Осигурен топъл обяд за 200 лица за 796 дни
01.01.2019 г. Домашен социален патронаж 280 места

7 Община
Силистра

"Реконструкция и
рехабилитация на ул.
"Симеон Велики" - гр.
Силистра"

Оперативна програма
3 155 839,34
28.12.2017 г. - Реконструирана и рехабилитирана ул. „Симеон
"Региони в растеж" 2014-2020 лева,
28.06.2020 г. Велики“ с положена нова асфалтова настилка,
съфинансиране нови тротоарни настилки, изградени нови
50 558,21 лева
кътове за отдих, изградена велоалея, подмени
елементи от градския дизайн, въведено
енергоспестяващо осветление, създадена
достъпна архитектурна среда;

8 Община
Оперативна програма
1 300 000,00 лева 08.12.2016 г. - 430 бр. капацитет подпомогната
"Предоставяне на
Силистра - с. качествено образование "Региони в растеж" 2014-2020
08.06.2019 г. инфраструктура, предназначена за децата или
Айдемир
образования;
чрез модернизиране на
20 бр. представители на маргинализирани
ПГЗ "Добруджа", гр.
групи;
Силистра"
3 бр. модернизирани образователни
институции;
9 Община
Силистра Областно
ниво
"Приеми ме - 2015"
СилистраКайнарджа и
Дулово

Оперативна програма
„Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 г.

01.11.2016 г.
до
29.02.2018 г.

27 бр. приемни семейства

