ДОГОВОРИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 8 – „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ” НА ОП „РЧР”, СКЛЮЧЕНИ
ОТ ГД „ЕФМПП” – МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Номер на
договор/запо
вед

BG051PO
001-8.1.01

Наименование и
седалище на
бенефициентита

Министерство на
образованието и
науката
Адрес:
Област:
София
град
Oбщина:
Столична
1000
София Бул. "Княз
Дондуков" № 2А

Място на
изпълнение на
проектите

Република
България и
Страни-членки на
Европейския съюз

Наименование на
проектите, за които е
отпусната
безвъзмездната
финансова помощ
Подкрепа на Дирекция
" Структурни фондове
и международни
образователни
програми" в
Министерството на
образованието и
науката за успешна
управление на
приоритетни оси 3 и 4
на ОП РЧР

Общия
бюджет и
размера на
предоставенат
а
безвъзмездна
финансова
помощ по
всеки от
проектите(лв.)
17 932 359,56

Основните дейности

Индикатори

І. Дейности, свързани с участието в обучения, стажове,
работни срещи и посещения.
ІІ.
Дейности, свързани с осигуряването на
консултантска и експертна помощ за успешното
осъществяване на делегираните функции по управление
и изпълнение на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР.
ІІІ. Дейности, свързани с повишаване на мотивацията на
служители за работа с европейските фондове и
подобряване на работната среда за качествено
изпълнение на делегираните дейности.
ІV. Дейности, свързани с утвърждаването
професионалния авторитет на дирекция СФМОП.

на

V. Дейности, свързани с материално-техническото
обезпечаване на работата на дирекция СФМОП.
VІ. Дейности за осигуряване на информация и
публичност на дейността на дирекция СФМОП по
изпълнение на приоритети 3 и 4 на ОП РЧР.
VІІ. Дейности, свързани с управлението и успешната
реализация на проекта.

Дейност 1
Брой служители, взели участие в едно или
повече обучителни мероприятия /обучения,
стажове, работните групи и посещения/: 100 (за
целия период на проекта)
Дейност 2
•Брой правни консултанти (на година);
•Брой финансови и счетоводни консултанти (на
година);
•Експерти по мониторинг(на година);
•Брой изготвени анализи на риска на ниво
проект; оценка на ОП
•Външни експерти – оценители в оценителни
комисии (за целия период на проекта);
•Брой стажанти, подпомагащи техническата
работа на Дирекцията (за целия период на
проекта);
•Брой завършени проучвания, анализи и
изследвания – 19 (за целия период на проекта);
Дейност 3
Брой служители, постигнали резултати по
отношение на кариерно развитие – 40 (за целия
период на проекта);
Дейност 4
брой публикувани материали на електронната
страница на дирекцията – във връзка с
финансовото
и
техническо
отчитане,
измененията в нормативната база, мониторинга
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Основните дейности

Индикатори

на проектите, често задавани въпроси,
инструкции за бенефициентите и др. – 130 (за
целия период на проекта).;
Дейност 5
- Брой/количество, закупено материалнотехническо оборудване, реално използвано от
Бенефициента по настоящия проект (по описи).
- Брой/количество оборудване на лизинг, реално
използвано от Бенефициента по настоящия
проект: 3 автомобила

BG051PO
001-8.1.02

Агенцията
по
заетостта
Адрес:
Област:
София
град
Oбщина:
Столична
1000
София гр.София
1000,бул.Княз
Дондуков 3

Република
България и
Страни-членки на
Европейския съюз

Подкрепа на
Агенцията по
заетостта за
управлението на
приоритетни оси 1 и 2
на ОП РЧР

15 650 935,74

Дейност 1 – Подобряване на материално-техническата
база на Агенцията по заетостта, чрез възлагане на
обществена поръчка по Закона за обществените поръчки
и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
Поддейност 1.1 – Закупуване и доставка на хардуер и
софтуер, необходим на Агенцията по заетостта в
качеството й на Междинно звено при изпълнението на
дейностите по ОП „РЧР”;
Поддейност 1.2 – Закупуване на служебни автомобили за
поделенията на Агенция по заетостта, извършващи
мониторинг на проектите, финансирани по ОП „РЧР”;
Дейност 2 – Провеждане на специализирани обучения
(за писане на нови схеми, подготвяне на проектна
документация, насоки за кандидатстване, наръчници,
процедури, оценка на вече постъпили проекти, одит на
изпълнение на проектите, презентационни и
комуникационни умения и др.), свързани с повишаване
на капацитета на служителите, отговарящи за
приоритетни оси 1 и 2 в Агенция по заетостта и
териториалните й поделения Дирекции „Регионална
служба по заетост” и Дирекции „Бюро по труда”;

-Индикатор изходни данни – този индикатор ще
измерва изходните информационни и
необходими материали за подобряване работата
на Агенцията по заетостта като Междинно звено
по Оперативна програма „РЧР”, приоритетни
оси 1 и 2.
-Индикатор за резултат – този индикатор
показва реално постигнатите по проектните
дейности резултати и тяхното отчитане с
междинни доклади и отчетни документи;
-Индикатор за въздействие – този индикатор ще
изследва директните и индиректни последствия
от реализацията на конкретните дейности по
проекта като нагласа, отношение към
изпълнението на приоритетните оси 1 и 2 и
реални резултати.
-Индикатор за резултати – този индикатор
показва в пълна степен постигането на
заложените резултати в разписаните подробно
по т. 5.1. от Настоящия формуляр за
кандидатстване дейности, а именно:
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Основните дейности

Дейност 3 – Участие на служители от Агенция по
заетостта и териториалните й поделения Дирекции
„Регионална служба по заетостта” и Дирекции „Бюро по
труда” в обучения, работни групи, конференции и
семинари, свързани с управление на средства от ЕСФ.
Дейност 4 – Доразвиване и надграждане на уеб-сайта на
Агенция по заетостта за приоритетни оси 1 и 2 на
“Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”.
Дейност 5 – Разработване на справочник и учебни
помагала, съдържащи основните нормативни документи
и правила за прилагането им, касаещи дейността на
Агенцията по заетостта по управление на приоритетни
оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”;
Дейност 6 – Разработване на Наръчници за
бенефициента по отделните процедури по Приоритетна
оси 1 и 2 на ОП „РЧР” и за нуждите на Агенция по
заетостта.
Дейност 7 – Провеждане на изследвания и анализи за
ефективното управление на приоритетни оси 1 и 2 на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейност 8 – Подготовка и участие на отговорни по
приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР” служители от
Агенцията по заетостта и териториалните й поделения в
семинари, конференции в други държави от Европейския
съюз.
Дейност 9 - Дейности свързани с подготовката на
тръжни процедури, оценки на дейността на МЗ,
подпомагане на функциите по управление и контрол
върху изпълняваните дейности – използване на
техническа помощ;
Дейност 10 – Наемане на външни и вътрешни експерти

Индикатори

-Подобрена материално техническа база, чрез
закупен и осигурен софтуер и хардуер за
нуждите на бенефициента.
За измерване напредъка по изпълнение в
посочените проектни дейности ще се следят
индикаторите, заложени в ОП РЧР:
-Брой служители на Агенция по заетостта
участвали в обучение;
-Брой изследвания и проучвания.
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Основните дейности

Индикатори

за подпомагане реализацията на дейностите по
приоритетни оси 1 и 2 на ОП „РЧР” и за участие в
Оценителни комисии;
Дейност 11 – Дейности, свързани с цялостно управление,
наблюдение и отчитане на постигнатите резултати по
проекта и командировки в страната за осъществяване на
мониторингови посещения;
Дейност 12 – Одит

BG051PO
001-8.1.03

Агенция за
социално
подпомагане
Адрес: София
град Oбщина:
Столична 1051
София ул.
"Триадица" 2

Република
България и
Страни-членки на
Европейския съюз

Подкрепа на Агенция
за социално
подпомагане за
управлението на
приоритетна ос 5 на
ОП РЧР

6 711 301,09

1.Подготвителна фаза на изпълнение на проекта, вкл.
сформиране на екип за управление на проекта,
привличане на външна експертиза в помощ на
управлението и изпълнението на конкретни дейности по
проекта, изготвяне на план за възлагане на обществени
поръчки за изпълнение на проектните дейности.

•
•

2.Провеждане на изследвания и проучвания: Проучване
и анализ на съществуващата организационна структура,
кадрови и административен потенциал за изпълнение на
функциите на междинно звено по ОП РЧР и
идентифициране на слабите страни и рисковете;
проучване на нуждите от обучение на служителите;
проучване на общественото мнение сред настоящите и
потенциалните бенефициенти относно качеството,
достъпността и бързината на извършваните дейности;

•

3.Администриране процеса по управление, изпълнение и
контрол на делегираните функции, включително
организиране и провеждане на процедури за подбор на
проекти, привличане на експертни и технически
сътрудници за оптимизиране на процеса и неговото
техническо обезпечаване, контрол по изпълнението на
одобрените проекти, мониторинг и оценка на одобрени
проекти и др.;

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formatted: Bullets and
Подобрени знания и умения на служителите;
Numbering
Срок за организиране на процедурите
за
подбор на проекти;
# и вид задавани въпроси от бенефициентите
по процедури за подбор на проекти;
Положителни становища от одитиращи и
контролиращи органи;
% успешно приключили проекти на по
приоритетна ос 5 на ОП РЧР;
Качеството на програмни документи
разработени от АСП;
Повишаване
на
доверието
на
бенефициентите;
Степен на усвояване на средствата по
приоритетна ос 5 на ОП РЧР;
Степен на постигане на заложените в ОП
РЧР индикатори;
Степен на познаваемост на проекта и
приноса на ЕСФ за изпълнението на проекта;
# проведени срещи на екипа;
Изработен подробен план за действие;
Проведена поръчка за възлагане на
обществена поръчка;
# проведени проучвания и анализи;
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Основните дейности

Индикатори

4.Повишаване на административния капацитет на
служителите на Агенция за социално подпомагане и
представители на останалите целеви групи чрез участие
в обучения, стажове, работни посещения;

•
•
•
•

5.Мониторинг и оценка на изпълнението на програмата:
осъществяване на оперативен мониторинг по операции
при изпълнение на Оперативната програма;

•

6.Подобряване на материално-техническата база за
нуждите на изпълнението на делегираните функции по
ОП РЧР;
7.Дейности по информация и публичност: планиране и
провеждане на информационни кампании във връзка с
дейностите и резултатите от проекта;
8.Управление на проекта: осъществяване на текущ
контрол върху всички изпълнители на дейности по
проекта, верификация на направените разходи,
подготовка на финансови и технически отчети, съгласно
изискванията на ОП РЧР, мониторинг и оценка на
проекта.
9.Одит

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

# доклади на консултанта;
Изработен план за обучения на служителите;
#подадени проектни предложения;
#потенциални
бенефициенти
посетили
информационните събития;
#зададени
въпроси
от
потенциални
бенефициенти;
#променени процедури, методики и др.;
# внедрени нови процедури, методики,
наръчници;
#методически документи промени или
създадени;
# обучени лица от целевите групи;
продължителност на обученията за всеки
служител;
# проведени обучения;
# проведени и вид обучителни събития –
учебни посещения, семинари и др.;
Текучество на персонала;
# проведени посещения на място;
# установени нарушения;
Видове мерки препоръчани;
# корективни мерки препоръчани;
# проведени оценки на изпълнението на ОП
„РЧР”;
Препоръки от проведените оценки;
# и вид доставено оборудване;
Изпълнени ремонтни дейности;
# публикации в медиите;
# предавания;
# запитвания за проекта;
# проведени срещи между АСП и
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Индикатори

•

BG051PO
001-8.1.04

Министерство на
труда и
социалната
политика Адрес:
Област: София
град Oбщина:
Столична 1051
София ул.
"Триадица" 2

Република
България и
Страни-членки на
Европейския съюз

Подкрепа на Главна
дирекция "Европейски
фондове,
международни
програми и проекти"
на МТСП за
управлението на ОП
РЧР

1.Подготовка, управление, наблюдение, публичност и
контрол на оперативната програма;
15 296 581,67

2.Повишаване и укрепване на административния
капацитет за изпълнение на дейности, свързани с
подготовка,
управление,
наблюдение,
оценка,
публичност и контрол на оперативната програма;

консултантите;
# становища от служители на АСП, по
отношение на изработени документи;

1.Служители на УО и МЗ и членове на КН,
участвали в обучение
2.Брой оценки, изследвания и проучвания
3. Сертифицирани средства по ОП „РЧР”

3.Извършване на оценки, изследвания и проучвания;
4.Материално-техническо обезпечаване за целите на
подготовката, управлението, наблюдението, оценката,
публичността и контрола на оперативната програма.

BG051PO
001-8.2.01

Министерство на
труда и
социалната
политика Адрес:
Област: София
град Oбщина:
Столична 1051
София ул.
"Триадица" 2

Република
България и
Страни-членки на
Европейския съюз

Подкрепа за
информационното
осигуряване на
Оперативна програма
„Развитие на
човешките ресурси”

15 646 639,79

1. Създаване на обща визия на ОП РЧР
2. Популяризиране чрез телевизията, радиото, печата и
електронните медии на ЕСФ и възможностите, които
предоставя ОП на всеки етап от нейното изпълнение
3. Комуникация с медиите
4. Организиране и провеждане на социологически
проучвания
5. Информационни събития посветени на ОП РЧР
6.Поддръжка на интернет страницата на ОП РЧР
7. Разработване и разпространение на печатни
информационни материали

1.Брой излъчени рекламни спотове по
телевизията
2.Брой излъчени рекламни спотове по
радиостанциите
3.Брой публикувани рекламни карета в печата
4.Брой публикувани рекламни банери в
електронните медии
5.Брой продуцирани и излъчени документални
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8.Разработване и разпространение на рекламни
материали
9.Външна реклама
10. Организиране и провеждане на социологически
проучвания
11. Провеждане на оценки на мерките за комуникация и
публичност

Индикатори

филми, посветени на ОП
6.Брой реализирани прессъобщения
7.Брой организирани пресконференции
8.Брой дадени интервюта по темата
9.Брой публикации по темата
10.Брой организирани конференции
11.Брой проведени семинари и обучения
12.Брой проведени срещи – дискусии с
представители на целевите групи
13.Брой ежегодни прояви за популяризиране на
ОП
14.Брой публикувани материали на интернет
страницата на ОП
15.Брой публикувани списъци със спечелили
проекти
16.Брой отпечатани и разпространени брошури
и други информационни материнали
17.Брой поставени билбордове, транспаранти и
информационни табла
18.Брой организирани пресконференции

19.Брой публикувани добри практики
20.Брой разпространени сувенири с логото
на ОП
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Индикатори

21.Брой отпечатани и разпространени
плакати
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