МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА
Програма ФАР 2004 – Икономическо и социално сближаване

11 760 000 евро за проекти по Програма ФАР 2004 - Икономическото и социално сближаване в МТСП
В началото на месец юли 2006 година в Министерство на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта бяха обявени покани за набиране на предложения по три схеми за
безвъзмездна помощ в рамките на Програма Фар – Икономическо и социално сближаване по Финансов меморандум за 2004 година между Република България и Европейския съюз:
BG 2004/016-711.11.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”
BG 2004/006-070.05.01 “Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи”
BG 2004/006-070.01.01 „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”
Общата сума, коята предстои да бъде разпределена е в размер на 11 760 000 евро, от които 75% са осигурени от ЕС, а 25% национално съ-финансиране.
В периода 25 – 27 юли 2006 година по трите схеми за безвъзмездна помощ ще бъде проведена информационна и разяснителна кампания в шестте планови региона на страната
съгласно обявения график. Подробна информация, относно условията за кандидатстване, може да се намери на следната интернет страница: http://ef.mlsp.government.bg . В случай на въпроси от
Ваша страна моля да се свържете с регионалните офиси на МТСП и АЗ във Вашия областен град. (моля вижте: http://ef.mlsp.government.bg/bg/regional.php)
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Приложение 1
6 534 000 Евро за Развитие на Човешките Ресурси и Насърчаване на Заетостта
На 4 юли 2006 г. стартира Покана за набиране на предложения в рамките Схема за безвъзмездна помощ
по Проект BG 2004/016-711.11.01 „Развитие на човешките ресурси и насърчаване на заетостта”.
Проектът се финансира по Програма Фар 2004 – Икономическо и социално сближаване. Общата
стойност на Схемата за безвъзмездна помощ е 6 534 000 Евро, от които 4 900 000 Евро са по програма
ФАР и 1 634 000 Евро са национално съ-финансиране.
Проектът се реализира на национално ниво.
Общата цел на проекта е:
• да се постигне напредък в процеса на трансформиране на пазара на труда в България и на
адаптирането на системата за заетост с оглед прилагането на Европейската стратегия по
заетостта и подготовката на страната за присъединяването към Европейския съюз.
Специфичните цели на проекта са:
• насърчаване създаването на нови работни места и подобряване на перспективите за заетост и
социално сближаване в отговор на потребностите и изискванията на местния пазар;
• насърчаване на предприемачеството сред хората в трудоспособна възраст.
Приоритети по Схемата за безвъзмездна помощ:
Компонент 1 – Създаване на заетост
Индикативната сума, предвидена за този компонент е 5 600 000 евро. За фирми и предприятия с опит
в бизнеса минималният размер на безвъзмездната помощ е 40 000 евро, а максималният е 100 000 евро.
За фирми и предприятия с опит в бизнеса до една година минималният размер на безвъзмездната
помощ е 10 000 евро, а максималният е 30 000 евро.
Компонент І от схемата за безвъзмездна помощ е предназначен за фирми, други публични или частни
юридически лица, включително и новосъздадени предприятия.
Компонент І от схемата за безвъзмездна помощ цели насърчаване създаването на нови работни места и
подобряване на перспективите за заетост и социално сближаване в отговор на потребностите и
изискванията на местния пазар. Допустимите дейности могат да бъдат насочени към стимулиране
създаването на устойчива заетост чрез:
•
•
•
•

обучение на безработни лица, които ще бъдат наети на работа от фирмата и/или
преквалификация на вече работещ във фирмата персонал;
бизнес-консултантски услуги за новосъздадени предприятия;
консултантски услуги за създаване на системи за ефективно управление и развитие на
човешките ресурси в предприятията;
инвестиционна подкрепа за създаване на заетост.

Компонент І стартира с цел насърчаване създаването на нови устойчиви работни места за хора на пазара
на труда като краткосрочно и дългосрочно безработни младежи на възраст до 29 години, регистрирани в
дирекции “Бюро по труда” (ДБТ) на Агенцията по заетостта и други групи сред безработните лица в
неравностойно положение, регистрирани в ДБТ (дългосрочно безработни лица, безработни лица на
възраст над 50 години, хора с увреждания). Новосъздадените работни места ще бъдат запазени от
работодателите поне през следващите 12 месеца след приключването на проекта.
Компонент І “Създаване на заетост” е планиран за създаване на приблизително 800 нови работни места.
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Компонент ІІ – Насърчаване на предприемачеството
Индикативната сума, предвидена за този компонент е 934 000 евро. Минималният размер на
безвъзмездната помощ е 25 000 евро, а максималният е 40 000 евро.
Компонент ІІ от схемата за безвъзмездна помощ е предназначен за организации, провеждащи обучение
в сферата на предприемачество като висши училища, институции в системата на професионалното
образование и обучение в България; организации, предоставящи консултантски услуги и други.
Компонент ІІ от схемата за безвъзмездна помощ цели насърчаване на предприемачеството сред хората в
трудоспособна възраст, което отговаря на основния приоритет в националната политика по заетостта.
Допустимите дейности следва да акцентират върху предоставяне на подходящо обучение за използване
на средства с цел стартиране на самостоятелен бизнес от безработни лица, както и оказване на подкрепа
и предоставяне на възможност за обучение на същите за създаване у тях на предприемачески и
управленски умения. Крайните бенефициентите са безработни лица, които имат желание да започнат
свой собствен бизнес, които са регистрирани в Дирекции “Бюра по труда” на Агенцията по заетостта.
Компонент ІІ “Насърчаване на предприемачеството” цели приблизително 700 потенциални
предприемачи да бъдат обучени в умения за стартиране и управление на собствен бизнес.

Крайният срок за подаване на предложенията е 4 септември 2006 година, 15 часа.
Подробна информация, относно условията за кандидатстване, може да се намери на следната интернет
страница: http://ef.mlsp.government.bg
Информационна кампания по Схемата за безвъзмездна помощ ще бъде проведена в шестте планови
региона на страната според приложения график.
В случай на въпроси от Ваша страна по информационната кампания, моля да се свържете със
съответния регионален офис на МТСП (моля вижте: http://ef.mlsp.government.bg/bg/regional.php)
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Приложение 2
2 926 000 Евро за Интеграция на пазара на труда на етническите малцинствени групи
Министерство на труда и социалната политика приема предложения за кандидатстване по
проекта на програма ФАР BG 2004/006-070.05.01 “Интеграция на пазара на труда на
етническите малцинствени групи”. По проекта е предвидена схема за безвъзмездно
финансиране в размер на 2 926 000 евро, от които 2 200 000 евро са осигурени по програма
ФАР, а 726 000 евро от държавния бюджет. Грантовата схема се състои от два компонента.
Допустимите кандидати са неправителствени организации, работещи в сферата на етническите
малцинствени групи или обучителни институции, в това число лицензирани Центрове за
професионално образование и обучение, професионални училища, гимназии и колежи.
По първи компонент – Изграждане на Центрове за Подкрепа на Земеделието, ще се
финансират дейности за обучение по предприемачество, обучение на стартиращи и работещи
земеделски стопани, професионално обучение за общи земеделски умения, насочени към
специфични практики за растениевъдство, обучение за култивиране на билки и т.н. Допустими
дейности са още съвети и консултации, маркетингови услуги, обновяване на съществуващи
сгради в целевите региони, доставка на подходящо оборудване, разработване на учебни
програми, подготвени по такъв начин, че да отговарят най-добре на нивото на образование на
целевата група. Размерът на безвъзмездната помощ по този компонент е между 50 000 и
150 000 евро, като гранта не трябва да превишава 75% о общите допустими разходи.
Останалите 25% трябва да бъдат осигурени от бенефициента.
По втори компонент - Изграждане на Центрове за Подкрепа на Занаятите, ще се
финансират дейности за обучение по предприемачество, обучение на стартиращи и работещи
занаятчии, професионално обучение по занаяти и т.н. Допустими дейности са още съвети и
консултации, обновяване на съществуващи сгради в целевите региони, доставка на подходящо
оборудване, разработване на учебни програми, подготвени по такъв начин, че да отговарят найдобре на нивото на образование на целевата група. Размерът на безвъзмездната помощ по този
компонент е между 50 000 и 150 000 евро, като гранта не трябва да превишава 75 % о общите
допустими разходи. Останалите 25 % трябва да бъдат осигурени от бенефициента.
Гореспоменатите дейности ще се изпълняват в следните области с най-голяма концентрация на
ромско население – Монтана, Сливен, Добрич, Шумен, Пазарджик, Стара Загора, Хасково,
София, Враца, Бургас, Пловдив, Русе и Благоевград.
Крайният срок за кандидатстване по проекта е 19 септември 2006, 15:00 часа.
Подробна информация, относно условията за кандидатстване, може да се намери на следната
интернет страница: http://ef.mlsp.government.bg
Информационна кампания по Схемата за безвъзмездна помощ ще бъде проведена в шестте
планови региона на страната през месец юли според приложения График.
В случай на въпроси от Ваша страна по информационната кампания, моля да се свържете със
съответния регионален офис на МТСП (моля вижте: http://ef.mlsp.government.bg/bg/regional.php)
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Приложение 3
2 300 000 Евро за Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни
На 10 юли 2006 г. стартира Покана за набиране на предложения в рамките Схема за безвъзмездна
помощ по Проект BG 2004/006-070.01.01 „Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни”.
Проектът се финансира със средства на Програма Фар на Европейския съюз и българско национално съфинансиране в рамките на Финансов меморандум 2004 година. Общата стойност на Схемата за
безвъзмездна помощ е 2 300 000 Евро, .
Проектът се реализира на национално ниво.
Общата цел на проекта е:
•

Подобряване на пригодността за заетост и адаптивността на работната сила и превенция на
социалната изолация

Конкретна цел на проекта е :
•

Създаване на система за професионално обучение на възрастни, която съответства на нуждите на
динамичната пазарна икономика

Приоритети по Схемата за безвъзмездна помощ
Схемата за безвъзмездна помощ е отворена за образователни институции като висши училища, центрове
за професионално обучение, професионални училища, професионални колежи и други.
Допустимите дейностите по проекта включват създаване на нови центрове за обучение на възрастни,
развитие на съществуващи центрове за обучение на възрастни, осигуряване на професионално обучение
на заети и безработни лица и разработване на програми за обучение по нови професии/специалности. В
резултат изпълнението на Схемата за безвъзмездна помощ ще допринесе за подобряване качеството на
професионалната квалификация на възрастните лица и за по-голямото съответствието между придобитата
квалификация и изискванията на пазара на труда. По такъв начин ще се популяризира и Европейската
концепция за Учене през целия живот.
Целта на Схемата за безвъзмездна помощ е да подкрепи създаването и/или развитието на най-малко 7
(седем) центъра за обучение на възрастни, както и да подкрепи осигуряването на професионално обучение
на най-малко 500 безработни и заети лица.
Крайният срок за кандидатстване по проекта е 19 септември 2006 година, 15 часа.
Подробна информация, относно условията за кандидатстване, може да се намери на следната интернет
страница: http://ef.mlsp.government.bg
Информационна кампания по Схемата за безвъзмездна помощ ще бъде проведена в шестте планови
региона на страната през месец юли според приложения График.
В случай на въпроси от Ваша страна по информационната кампания, моля да се свържете със съответния
регионален офис на МТСП (моля вижте: http://ef.mlsp.government.bg/bg/regional.php)
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