ИНВЕСТИРАНЕ В БЪДЕЩЕТО ВИ

Първо редовно заседание на
Комитета за наблюдение на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г.

Гранд хотел България, “Овален” салон, гр. София

Информация за заседанието

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОП
РЧР 2007-2013 г. беше проведено на 20.11.2007 г. в Гранд хотел
България, “Овален” салон, гр. София.
В ролята на наблюдатели със съвещателен глас присъстваха
представители на Европейската комисия и Одитиращия орган,
както и гости от неправителствените организации.
Комитетът за наблюдение на ОП РЧР следваше одобрения дневен
ред за заседанието.

Дневен ред на заседанието
1.
2.
3.
4.

Уводни думи на председателя на КН на ОП РЧР г-н Димитър
Димитров
Одобрение на проекта на дневен ред
Дискусия и одобрение на Вътрешен правилник на Комитета за
наблюдение
Дискусия и одобрение на Примерна методология за

техническа и финансова оценка на проектно предложение

5.
6.
7.

8.

9.

Дискусия и одобрение на критерии за избор на операции
Дискусия и одобрение на Комуникационен план на ОП РЧР
Дискусия и одобрение на работна група, която да разработи

механизъм
за
включване
на
наблюдатели
от
неправителствените организации
Дискусия и одобрение на индикативна дата и дневен ред за
следващо заседание
Други въпроси

Решения от първото редовно заседание на КН на ОП
РЧР

Комитетът за наблюдение одобри Вътрешен правилник за
работата си, Примерна методология за техническа и
финансова
оценка
на
проектно
предложение,
Комуникационен план на ОП РЧР, състав на работна група,
която да разработи механизъм за включване на наблюдатели
от НПО в КН, както и критерии за избор на операции.
Индикативната дата на следващото заседание е 29.04.2008г.
Одобрените операции са на стойност малко над 530 млн. лева.
Те са, както следва:

Приоритетна ос 1:
Осигуряване на условия за активен трудов живот
за хора над 50 годишна възраст и на продължително
безработни лица
 Подпомагане
и насърчаване на заетостта в
браншове с недостиг на работна ръка
 Повишаване
заетостта на младежите чрез
трайното им включване на пазара на труда в
България


Приоритетна ос 2:
Квалификационни
услуги
и
обучения за заети лица
 Квалификационни
услуги
и
обучения за заети лица – фаза 2
 Превенция за безопасност и здраве
при работа


Приоритетна ос 3:
ИКТ в образованието
 Разработване на механизми за училищни и студентски
практики
 Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени
 Подпомагане въвеждането на делегирани бюджети
 Разработване на система за оценка качеството на
средното образование и рейтингова система за висшите
училища в република България
 Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени – фаза 2
 Разработване на училищни и студентски практики –
фаза 2
 Повишаване на квалификацията и създаване на условия
за кариерно развитие на учителите, преподавателите във
ву и директорите


Приоритетна ос 4:
Създаване на благоприятна мултикултурна среда за
практическо прилагане на интеркултурно образование и
възпитание
 Да
направим училището привлекателно за младите
хора
 Студентски стипендии за равен достъп до образование и
повишаване мотивацията за по-добри резултати
 Образователни услуги за ученици, изоставащи от
учебния материал и деца с изявени дарби
 Да
направим училището привлекателно за младите
хора – фаза 2
 Студентски стипендии за равен достъп до образование и
повишаване мотивацията за по-добри резултати – фаза 2


Приоритетна ос 5:
Усъвършенстване и подобряване на услугата «Личен
асистент» за хора с различни видове увреждания и
самотноживеещи хора
 Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот
на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи
хора - дейности «Социален асистент» и «Домашен
помощник»
 За по-добро бъдеще на децата
 Национална
кампания за ранна диагностика на
онкологични заболявания
 Подобряване на общественото здраве,
утвърждаване
здравословния начин и качество на живот чрез физическа
активност – спорт
 Здравни информационни кампании


Приоритетна ос 6:
Модернизиране на системата за предоставяне на услуги
 Специализирано изследване и анализ на възможностите за интервенции
върху уязвимите групи на труда,
труда, неактивните и обезкуражените лица
 Укрепване капацитета на агенция по заетостта за провеждане на
ефективна активна политика на пазара на труда чрез изграждане на
съвременна система за телекомуникационен и информационен пренос на
данни и вътрешна мрежа за консултации
 Разработване и внедряване на информационни системи и базибази-данни,
данни,
обслужващи системата за социално подпомагане,
подпомагане, предоставяне на социални
услуги и социално включване
 Подобряване ефективността и ефикасността на инструментариума,
инструментариума, чрез
който се реализират политиките за социално включване
 Въвеждане
на система за управление на човешките ресурси в
министерството на труда и социалната политика и структурните му звена
 Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП
 Подкрепа за акредитацията
акредитацията на лечебните заведения,
заведения, специализацията и
продължителното надграждащо обучение на медицинския персонал
 Повишаване професионалната квалификация чрез въвеждане на добри
клинични практики в системата на спешната медицинска помощ


Приоритетна ос 8:
Област на интервенция 8.1
 Област на интервенция 8.2
 Област на интервенция 8.3


Главна дирекция “Европейски фондове,
международни програми и проекти”,
Министерство на труда и социалната политика
Управляващ орган
на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
ресурси” 20072007-2013 г.

http://ef.mlsp.government.bg

