УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН

Министерство на труда и социалната политика е Управляващ орган на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”
(ОП РЧР).
ОП РЧР е стратегически документ, който
е рамка за усвояване на финансови средства
в размер на 1 213 869 575 евро, съфинансирани
от Европейския социален фонд на ЕС и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 – 2013 г. и обхваща територията
на цялата страна под цел “Сближаване”. Тя е
съставна част от Националната стратегическа референтна рамка.
Стратегията на ОП РЧР се основава на целите, които си поставя ЕС за програмния период 2007 – 2013 г. в Стратегическите насоки
за сближаване на Общността. Повишаването
на икономическата активност и на заетостта, и намаляването на безработицата са от
съществено значение за устойчивия икономически растеж, насърчаване на социалната интеграция и борбата с бедността.
Стратегическата цел на Оперативната
програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на
човешкия капитал, постигане на високи нива
на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и
учене през целия живот, и засилване на социалното включване.

Министерство на труда
и социалната политика
Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти”
1051 София
ул. „Триадица” № 2
Тел: +359 2 811 96 00
Факс: +359 2 981 69 78
E-mail: efipp@mlsp.government.bg
http://еf.mlsp.government.bg/
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Дирекция „Структурни фондове и
международни образователни програми”
1113 София
бул. “Цариградско шосе” № 125, бл. 5, ет.
1
Тел: +359 2 872 07 04
Факс: +359 2 873 99 74
E-mail: infosf@mon.bg
http://sf.mon.bg/
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Агенция за социално подпомагане
1051 София
ул. „Триадица” № 2
Тел: +359 2 935 05 65
Факс: +359 2 986 11 98
E-mail: asppr@asp.government.bg
http://www.asp.government.bg/
Агенция по заетостта
1000 София
бул. „Княз Александър Дондуков” № 3
Тел: +359 2 980 87 19
Факс: +359 2 987 78 02
E-mail: efip@az.government.bg
http://www.az.government.bg/

http://ef.mlsp.government.bg

ОП РЧР е оперативната програма, обхващаща възможно най-широк кръг от потенциални
бенефициенти, включително социално-икономическите партньори, общините, НПО, държавни институции, социални предприятия,
общностни центрове, представители на различни общности, образователни, обучителни и
научни институции, научни организации, работодатели, браншови и секторни организации,
и др. ОП РЧР е също така програмата, чието
изпълнение предполага най-голяма гъвкавост по
отношение на обхвата и продължителността
на финансираните проекти, на броя и степента на ангажиране на различните заинтересовани страни и т.н.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

В качеството
си на Управляващ
орган, Министерство на труда и
социалната политика носи цялата
отговорност за
изпълнението на
ОП РЧР и е Договарящ орган по приоритетни оси 6, 7 и 8 от
програмата:

Министерст
во на образование
то и науката чрез
дирекция
“Ст
руктурни фондо
ве и международ
ни образователни
програми” е Меж
динно звено по
ОП РЧР и Договарящ орган по приоритетни
оси 3 и 4 от програмата:

Докато основната част от останалите
оперативни програми в страната са насочени
към инвестиции в подобряването на средата
за живот и работа на хората, ОП РЧР инвестира в самите хора – във всички български граждани.

Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и
здравни услуги
Транснационално и междурегионално сътрудничество
Техническа помощ

Подобряване на качеството на образованието и обучението в съответствие с изискванията на пазара на труда за изграждане
на икономика, основана на знанието
Подобряване достъпа до образование и
обучение

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ

ОП РЧР инвестира преимуществено в така
наречените “меки мерки”, т.е. в обучение, квалификация, предоставяне на услуги за хората.
Значителна част от бюджета на програмата
ще бъдат разходвани за подобряване на качеството и достъпа до образование, което е инвестиция в бъдещето на нацията. Изпълнението
на програмата в голяма степен ще подпомогне
решаването на съществуващите пред бизнеса
проблеми, свързани с наличието на квалифицирана работна ръка, производителността на
труда и развитието на човешкия капитал.
Това е и програмата, която ще помогне в найголяма степен за по-нататъшното развитие
на гражданското общество в страната чрез
осигуряване на подкрепа за различни местни и
общностни инциативи.

Агенция по заетостта е Междинно звено по ОП
РЧР и е Договарящ
орган по приоритетни оси 1 и 2
от програмата:
Насърчаване
на устойчивата
заетост и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването
Повишаване на производителността и
адаптивността на заетите

Агенция за социално подпомагане е Междинно
звено по ОП РЧР
и е Договарящ
прган по приоритетна ос 5 от
програмата:
Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика

