ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА
ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 2008 ГОДИНА
Фондация за развитие на регион Сливен е учредена на 13.06.2002 г. с учредителен акт от
СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
Постоянен адрес:област СЛИВЕН,община СЛИВЕН,
Фондацията има за своя МИСИЯ да предлага информация, консултации и подкрепа,
фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в
местното самоуправление, да действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа
от вътрешни и международни партньорства .

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

2008 година
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ПРОЕКТА:
ФИНАНСИРАЩА
ОРГАНИЗАЦИЯ :

Да представим България достойно чрез нейната култура и
изкуство през "Седмицата на Европейските региони и градове
2008" в Брюксел
Министерство на външните работи
Комуникационна стратегия на България за Европейския съюз
РАБОТНА ПРОГРАМА 2008

ЦЕЛ Утвърждаване на българската културна и езикова
идентичност и популяризиране на приноса на България в
европейското културно многообразие
ДЕЙНОСТИ И
1. Организиране Дни на България по време на "Седмица на
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
Европейските региони и градове 2008" /OPEN DAYS 2008ОТ ПРОЕКТА:
European Week of Regions and Cities/ * в офисите на РАО
Тракия и град Бургас. Ще бъдат организирани и представени:
• презентации на тема културно – историческо наследство
• традиционна българска кухня и дегустация на български
вина
• виртуални изложби и експозиции;
• културно - информационни щандове в офисите на РАО
Тракия,град Бургас и Европарламента.
2. Представяне на България чрез местни и регионални
власти от ЮПР - участие на 12 представители от местни и
регионални институции и организации от Югоизточен планов
регион на България в програмата на "Седмица на
Европейските региони и градове 2008":
• откриване на събитието;
• работни срещи и семинари включени в програмата на
събитието;
СПЕЦИФИЧНА
НА ПРОЕКТА:

• работни срещи с представители на институции, организации
и бизнес от други
страни на ЕС организирани в Инвестор кафе;
• закриване на събитието;
3. Посещение в официални институции намиращи се в
Брюксел– Европарламент, Европейска комисия и Комитета
на регионите, както и среща с български представители
работещи в тях .
Виж Приложения

* Официална страница на OPEN DAYS 2008-European
Week of Regions and Citie

ОЧАКВАНИ
РЕЗУЛТАТИ

РОЛЯ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА:
ПАРТНЬОРИ

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2008/index.cfm
1.Утвърждаването на българската култура и езикова
идентичност като част от общото европейско културно
пространство посредством провеждането паралелно Дни на
България в 2 български представителства в столицата на ЕС,
представяне на 3 виртуални изложби, 3 презентации и
разпространението на над 1000 пакета със информационни
материали на български културни институции и организации
/2000 брошури, албуми, СД и др./ - читалища, музеи, постоянни
изложби, музикални групи и състави, и др. от ЮПР и България,
2000 ДВД с реклама на ЮПР, 10 000 флаера и 1000 плаката с
информация за ЮПР и България.
2. Представяне на България и утвърждаване на
положителния и облик чрез представянето на културата,
изкуството и културното наследство на един от нейните райони
на планиране посредством организирани Дни на България по
време на "Седмица на Европейските региони и градове 2008" в
офисите на РАО Тракия и град Бургас. Ще бъдат изпратени
покани до 200 официални лица от европейските институции и
партньори за посещение на събитието в българските
представителства.
3. Достойно представяне на България чрез местни и
регионални власти от ЮПР чрез участието им в над 10
семинара и 4 работни срещи, както и организирането на 3
културно информационни щанда по време на "Седмица на
Европейските региони и градове 2008" в град Брюксел.
Водещ партньор
Общините : Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол

УЧАСТИЕ НА ФОНДАЦИЯТА КАТО ПАРТНЬОР В ПРОЕКТИ
2008
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

Мониторинг и оценка на възможностите за
подобряване прозрачността на общинските
администрации

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ :

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПАК, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СОЦИАЛЕН ФОНД

ВОДЕЩ
ПАРТНЬОР

Фондация “Международни градски
сътрудници”
ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Фондацията подържа сайта Инфо Европа Сливен, както и Евротелефон в Дом на Европа
Сливен.
През отчетния период са издадени над 10 000 брошури и плакати, 2 издания за информация
към бизнеса и селското стопанство – наръчници за възможностите на ЕС.
Започнато е създаването на интернет сайт на фондацията.
Всеки проект е отразен в местните медии и интернет.
Членове на фондация вземаха дейно участие в регионални, национални и международни
семинари и конференции.
Най престижното ни участие бе в Брюксел на Дните на градовете и регионите 2008.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Фондацията предоставя консултации и обучения свързани с подготовката на проекти по
програми на ЕС – ФАР, ИСПА и САПАРД.
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
Няма

Изготвил
Стоян Марков
Председател на УС
19 май 2009 г.
гр. Сливен

