ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ




Д О К Л АД Н А  З А П И С К А

от Йордан Йорданов
Кмет на Община град Добрич
 

Относно: Предоставяне на временен безлихвен  заем  за допустими възстановими разходи  по Проект „OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища, на ДГ №20 „Радост“, град Добрич, Договор № 2017-1 E S01-KA219-037817_3




УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Детска градина № 20 „ Радост“ гр. Добрич работи по Проект „OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ от Програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища,  Добрич. Той се финансира от ЦРЧР – гр. София и е с период на изпълнение 01.09.2017 г. – 01.09.2019 г.
Основните  цели на проекта са свързани със:
1.Създаване на условия за мултикултурно многообразие и на климат на солидарност между всички деца и ученици, както и отхвърляне на нетолерантно расистко и ксенофобско поведение;
2.Предоставяне на децата възможности да развият своите умения, като творческо мислене, комуникации и сътрудничество;
3.Насърчаване на учителите от всяка институция да споделят идеи, да се подкрепят помежду си при придобиването на нови методологии и подходи за учене и да бъдат по-възприемчиви към изучаването на практиките на другите училища в Европа;
4.Създаване на модел на мултикултурно училище/ДГ, в които учителите са компетентни, отговорни, критични и полезни един към друг.
Дейностите по проекта са:
	Транснационални мобилности във всяка една от страните партньори.
	Обучение на педагогически специалисти.
	Дейности с децата и учениците: 

	Изработване на туристическа брошура и на лапбук за всяко едно от партньорските училища; 
	Изработване на фотоалбум и създаване на разкази на страните партньори;
	Изработване на онлайн фотоалбум и на фотоалбум със забележителните дати на всяка една от страните;
	Създаване на фотографски доклад за дейностите, провеждани в партньорските училища по проекта;
	Създаване на документален филм;
	Обобщение и разпространение на изработените по проекта материали;
	Презентации за образователните системи на различните страни, на училищата партньори, бита и културата на различните страни, методи на преподаване.

Стойността на проекта е 19 850 евро, като по договор за стартиране на дейностите, предвидени в него, са преведени  15 880 евро, в левовата равностойност 31 058 лв. Разликата от 3 970 евро, което е 7 784,20 лв.,  ще бъде преведена след отчитане на проекта, като средствата ще бъдат възстановени след верифицирането му. Превода може да бъде извършен и след приключване на календарната година. Предвид възможностите на бюджета на детската градина за тази година, при положение, че в момента се използват бюджетни средства, съществува реална опасност, ДГ №20 „Радост“ да не може да изпълнява основните си дейности, свързани с образованието, възпитанието и социализирането на децата на Добрич. 
За да приключим проекта успешно е необходимо да извършим всички дейности с децата и предвидените мобилности с учителите, за което са ни необходими средствата от 7784,20 лв.
За авансово финансиране на плащанията по Проекта може да бъде отпуснат  временен безлихвен заем от общинския бюджет, при наличност от свободни средства, съгласно чл. 104, ал. 1 т. 5 от Закона за публичните финанси.
Предвид  гореизложеното предлагам Общински Съвет да вземе следните:


ПРОЕКТ!


РЕШЕНИЯ: 
На основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 104, ал. 1, т. 5, ал. 2 и ал. 4 от Закона за публичните финанси, Общински съвет град Добрич:
  1.Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем на стойност 7 784,20 лв. от бюджета на Община град Добрич по Проект „OPEN EUROPE, OPEN HEARTS“ от Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 2: „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, проекти само между училища, на ДГ №20 „Радост“, град Добрич 
              2.Срокът за възстановяване на заема по т. 1 е след верифицирането на искането за окончателно плащане и получаването на средствата от Управляващия орган на проекта.  
3.Възлага на кмета да извърши последващи действия по изпълнение на Решението.




ВНОСИТЕЛ: 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич



