Пета работна среща на екипа по проекта се проведе на 16.02.2013г. в сградата на Областна
администрация Стара Загора. На срещата беше отчетено, че екипът по проекта вече е
приключил по-голяма част от подготовката, необходима за стартиране на основните
дейности по проекта. Създадена е организация за изпълнение на проекта - дефинирани са
начините за комуникация, извършени са промени в графика, подготвят се и се провеждат
тръжните процедури.
През следващите месеци предстои стартирането на голяма част от основните дейности по
проекта.
В Стара Загора предстои провеждането на партньорска среща. В срещата ще участват
екипът по проекта, експерти от областни администрации Стара Загора и Бургас и
представителите на испанските партньорски администрации от области Бадахос и Касерес.
Представители на българските партньори ще посетят Испания с цел запознаване на място
с добрите практики и опит в сферата на доброто управление. На работно посещение в
България, испанските партньори ще имат възможността да участват в смесени групи, да се
потопят в работната среда на партньорската администрация, да споделят ценен собствен
опит, да споделят знания, методи и подходи за формиране на ефективен и работещ
механизъм за добро управление. По време на посещението си в България испанските
партньори ще участват в дискусия на тема: „Възможности и участие в мрежи за
сътрудничество на регионални европейски власти”, към която българските
администрации проявяват значителен интерес. Дискусията ще бъде с продължителност 2
дни, за около 35 души от целевите групи – областните администрации, представители на
гражданското общество и бизнеса от Югоизточен район.
За постигане целите на проекта са предвидени и дейности, изпълнението на които завършва
с представянето на конкретни продукти: Наръчник с конкретни практики за добро
управление на областно ниво, Комуникационна стратегия и Ръководство за работа и
комуникация с гражданите и бизнеса.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
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