МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
ПРИОРИТЕТНА ОС:
3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите
на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието
ОСНОВНА ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ:

3.1. Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението

ПОКАНА
за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ

Министерство на образованието, младежта и науката в качеството си на Договарящ орган на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
кани
Национална агенция за професионално образование и обучение, в качеството й на конкретен
бенефициент да подаде проектно предложение съгласно приложения пакет документи за
кандидатстване по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

Номер и име на процедурата: BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на
професионалното обучение”
Цел на настоящата процедура:
Операцията е насочена към подобряване качеството на услугите по професионално обучение на
възрастни.
Специфични цели:
• Разработване и внедряване в практиката на центровете за професионално обучение (ЦПО)
на специализирани наръчници, насочени към усъвършенстване на методологическата и
методическа база за провеждане на обучение.
• Обучение на служители и обучаващи от ЦПО за прилагане на разработените в наръчниците
методи.

Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия
програмен период е в размер на 2 500 000 лв.
Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Република България
Допустими дейности:
1. Анализ на актуалното състояние и идентифициране на потребностите от развитие на
компетентностите на персонала на ЦПО във връзка с осигуряването на качество и
ефективност на професионалното обучение на възрастни, от гледна точка на изискванията
на пазара на труда и съвременните тенденции в теорията и практиката.
2. Разработване на специализирани наръчници за управленския и обучаващия състав в ЦПО,
насочени към подобряване на методологическата и методическа база за планиране,
организация и провеждане на професионалното обучение за различните целеви групи.
3. Провеждане на работни срещи и заседания на фокус-групи с представители на
управленския и обучаващия състав в ЦПО за обсъждане на разработеното съдържание на
наръчниците и окончателно оформяне на съдържанието на наръчниците, съобразно
резултатите от проведените обсъждания.
4. Издаване и разпространение на наръчниците.
5. Подготовка, организиране и провеждане на обучения на управленския и обучаващия състав
в ЦПО в подкрепа на внедряването на включените в наръчниците подходи, методи,
инструменти и техники в практиката на центровете.
Проектното предложение се подава съгласно Изискванията, чрез Информационната система за
управление и наблюдение на структурните фондове в Република България:
Крайният срок за подаване на проектно предложение е 20 декември 2012 г.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет страница на Договарящия
орган – http://sf.mon.bg/ секция Актуално-Отворени програми, както и на адреси
www.eufunds.bg, www.esf.bg и https://eumis.government.bg/
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ САМО ПО ЕЛЕКТРОНЕН
ПЪТ В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ
(ИСУН).
Проектното предложение се подава на следния интернет адрес:
https://eumis.government.bg
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