Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” (2007-2013)

Агенция по заетостта
ПРИОРИТЕТНА ОС 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И
РАЗВИТИЕ НА ПАЗАР НА ТРУДА НАСЪРЧАВАЩ ВКЛЮЧВАНЕТО – КОМПОНЕНТ 1
ОБЛАСТ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ 1.2: „ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО”
ОПЕРАЦИЯ: BG051PO001-1.2 .01. „НАСЪРЧАВАНЕ СТАРТИРАНЕТО
НА ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ –
КОМПОНЕНТ 1“

ПОКАНА
ЗА ЗАЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА
ПОМОЩ
На основание т. 2.2.1 от Вътрешните правила за реда на провеждане на
процедура

по

директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

по

приоритетна ос 1: „Насърчаване създаването на нови работни места и развитие на
пазара на труда” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез Дирекция „Европейски фондове и
международни програми, кани
Главна дирекция „Услуги по заетостта”, звено към Агенция по заетостта, в
качеството на конкретен бенефициент, да заяви интерес за участие и да подаде
проектно предложение съгласно приложения пакет документи за кандидатстване, в
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема
№. BG051PO001-1.2 .01. „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на
самостоятелна стопанска дейност – Компонент - 1“, Приоритетна ос 1 „Насърчаване
на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването” .
Целта на Компонент I по настоящата процедура е :
Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска
дейност и подпомагане на безработни лица с ясна идея за започване на стопанска
дейност, чрез ползването на специализирани обучения и услуги. По Компонент I от
настоящата процедура ще се подкрепят безработни лица, които имат ясна идея за
започване на стопанска дейност, но им липсва начален финансов капитал за стартиране
на собствен бизнес и подходяща професионална подготовка и умения за управлението

му. Те ще придобият умения както по предмета на дейност, предвидена в бизнеспроекта, така и по управлението на малко предприятие.
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ за Компонент I по
настоящата процедура е в размер на 20 000 000 лева.
Териториален обхват и място на изпълнение.
Проектът ще се реализира на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат финансова подкрепа по Компонент I включват:
Провеждане на проучване за установяване на нагласата сред безработните за
стартиране на собствен бизнес по региони и възлагане по нормативно определения ред
на дейности на консултантски фирми, образователни и обучаващи институции и
организации, които притежават достатъчно опит при предоставяне на съответните
услуги, който следва да бъде доказан съобразно изискванията, поставени в
техническото задание, и следва да:
¾ предоставят

професионална

квалификация

по

предприемачество

и

мениджмънт; малък и среден бизнес ;
¾ обучават и съдействат при разработване на бизнес план;
¾ оценяват и подпомагат окончателното оформяне на разработен бизнес
план;
¾ подпомагат безработните лица при подготовката на проектни предложения,
с оглед включването им в Компонент II
¾ подпомагат регистрирането на самостоятелно предприятие
¾ популяризират услугите, предлагани по настоящата схема.
Писмото за заявяване на интерес от Ваша страна следва да бъде подадено не покъсно от пет работни дни, считано от датата на получаване на настоящата покана.
Проектното предложение изготвено съгласно изискванията, формулярът за
кандидатстване и всички приложения към тях се подават в Дирекция „Европейски
фондове и международни програми” към Агенция по заетостта на следния адрес:
Агенция по заетостта
София 1000
бул. «Княз Александър Дондуков»№3
Дирекция „Европейски фондове и международни проекти”
Крайният срок за подаване на проектното предложение е до два месеца от
отправянето на покана към конкретния бенефициент за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ. Крайният срок за получаване на проектното предложение е
15.05.2009 г.
Пакетът документи за кандидатстване може да Ви се предостави от Дирекция
„Европейски фондове и международни програми”, също така е публикуван на интернет
адреса на Агенция по заетостта - www. az.government.bg.

