МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Приоритетни оси:


Приоритетна ос 1 - Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда,





насърчаващ включването
Приоритетно ос 4 - Подобряване достъпа до образование и обучение
Приоритетна ос 5 - Социално включване и насърчаване на социалната икономика
Приоритетна ос 6 - Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и
здравните услуги

Основни области на интервенция:
1.1. Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда
4.1. Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение
4.2. Децата и младежта в образованието и обществото
4.3. Развитие на системата за учене през целия живот
5.1. Подкрепа на социалната икономика
5.2. Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици
5.3. Работоспособност чрез по-добро здраве
6.1. Развитие и усъвършенстване на системата на пазара на труда

6.2. Укрепване на капацитета на институциите за социално включване и за предоставяне на
здравни услуги
ПОКАНА
представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти”, в качеството си на Договарящ орган на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”,
кани
община Бургас, община Видин, община Девня и община Дупница
в качеството им на конкретни бенефициенти да подадат проектни предложения съгласно
приложения пакет документи за кандидатстване по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ
Номер и име на процедурата: BG051PO001-1/4/5/6.0.01 „Интегра”
Цел на настоящата процедура: Да допринесе за повишаването качеството на живот и трайната
интеграция на най-маргинализираните общности чрез прилагане на интегриран подход в съответните
общини.

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
Община Бургас – до 1 750 000 лв.
Община Видин – до 1 750 000 лв.
Община Девня – до 1 750 000 лв.
Община Дупница – до 1 750 000 лв.
Териториален обхват. Място на изпълнение.
Дейностите се изпълняват на територията на Република България
Допустими дейности:
По настоящата процедура допустимите дейности са обособени в четири направления:
I. Направление „Достъп до заетост”;
II. Направление „Достъп до образование”;
III. Направление „Социално включване”;
IV. Направление „Мерки за трайна десегрегация”.

Проектното предложение се подава съгласно Изискванията на следния адрес:
Адрес за подаване на проектното предложение:
Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
УЛ. “ТРИАДИЦА” № 2,
СОФИЯ 1051, БЪЛГАРИЯ

Настоящата покана за подаване на проектно предложение е без краен срок.
Комисия ще оценява проектните предложения периодично съгласно индикативен
предварително обявен календарен график, както следва:
- І сесия – оценка на получените проектни предложения до 14 януари 2013 г.;
- ІІ сесия – оценка на получените проектни предложения до 15 февруари 2013 г.;
- III сесия – оценка на получените проектни предложения до 29 март 2013 г.
Дейностите, предвидени в проектното предложение следва да приключат не по-късно от
31.10.2015 г.
Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на следната интернет страницата на
Договарящия орган www.esf.bg и на Единния информационен портал на Структурните
фондове на ЕС и http://www.eufunds.bg/.
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