PREZENTARE GENERALĂ PROIECT

Titlu Proiect

Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale și de planificare
strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman

Cod M y SMIS

126118

Cod SIPOCA

530

Beneficiar:

Judeţul Teleorman

Scop:

Crearea cadrului strategic privind dezvoltarea judeţului, astfel
încât banii publici să fie cheltuiţi în mod raţional, transparent,
corect, în interesul tuturor membrilor societăţii si in
concordanta cu nevoile acestora.

Obiectiv general

Imbunătăţirea capacităţii instituţionale şi de planificare
strategică a administraţiei publice din judeţul Teleorman, în
vederea creşterii calităţii deciziilor şi a dezvoltării
mecanismelor de fundamentare a iniţiativelor de politici
publice la nivel judeţean. Prin implementarea proiectului se
va atinge obiectivul general care va contribui la crearea unei
administraţii publice judeţene mai eficiente şi mai eficace în
beneficiul socio-economic al cetatenilor.

Obiective specifice:

- Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabilă a judeţului
Teleorman pentru perioada 2021-2030
- Actualizarea Planului de Amenajare Teritorială a Judeţului
Teleorman
- Instruirea personalului
managementului strategic

Rezultate aşteptate:

CJ

Teleorman

în

domeniul

1.Rezultat program 1: Mecanisme şi proceduri standard
implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor şi
planificarea strategică pe termen lung, atins prin rezultatul de
proiect 1: 2 studii de planificare strategica (Strategia de
dezvoltare durabila a judeţului Teleorman pentru perioada
2021-2030 si Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Judetean Teleorman)

www.poca.ro

2.
Rezultat program 5: Cunoştinţe şi abilităţi ale
personalului din autorităţile şi instituţiile publice locale
îmbunătăţite, în vederea sprijinirii măsurilor/acţiunilor vizate
de acest obiectiv specific, atins prin rezultatul de proiect 2: 40
persoane instruite in domeniul managementului strategic
Data de începere:

13.12.2018

Perioada si durata
de implementare:

13.12.2018 – 12.10.2020

Valoarea totala a
proiectului, din
care:

22 luni
956.789,12

lei, din care:

937.653,34
lei
reprezentand
asistență
financiară
nerambursabilă - 98% din valoarea eligibilă (Fondul Social
European si Bugetul National)
19.135,78 lei reprezentand contribuție locală - 2% din
valoarea eligibilă (Bugetul Consiliului Judetean Teleorman).

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020!

www.poca.ro

