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АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Обява за открита процедура за подбор на проекти
с определен срок за кандидатстване
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на човешките ресурси”
Агенцията по заетостта, в качеството си на договарящ орган, кани желаещите да
представят проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Повишаване
производителността и адаптивността на заетите”; Основна област на интервенция
2.3 „Подобряване условията на труд на работното място”, посредством схемата за
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд”, чрез открита
процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване в
рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:
• Схемата цели подобряване на условията на труд в предприятията при спазване
на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
• Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при
регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови
стандарти;
• Повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия

СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С
ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СОЦИАЛЕН ФОНД.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
• Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо
или на отделни елементи от нея;
• Mодернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти,
технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на
труд, както и закупуване на колективни средства за защита;
• Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
• Разработване (внедряване) и сертифициране на стандарт за безопасни условия на труд;
• Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване,
технологии и обучение във връзка с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни
условия на труд.
По настоящата схема за предоставяне на БФП, кандидатите могат да избират между два
начина за подаване на проектните си предложения:
1. Документите за кандидатстване се подават на ръка на хартиен носител в ДБТ в областните
градове;
или
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2. Документите за кандидатстване се попълват изцяло в електронен формат и се регистрират
в Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на
Европейския съюз в България (ИСУН) – на интернет адрес: https://eumis.government.bg.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани на
интернет страницата на Агенцията по заетостта по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси”: http://www.az.government.bg/OPHR, както и на следните интернет
адреси:
http://esf.bg/
http://www.eufunds.bg/.
Краен срок за подаване/регистриране на проектните предложения е 26 ноември 2012 г.,
16.30 ч.

