идеите в действие

Програма/схема:
Програма за развитие на селските региони (2007-2013 г.)
мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение
на научни знания"

Цели:
Обучение

Краен срок:
17 часа на 31 октомври 2008 г.

Какво се финансира?
Курсове
Дългосрочни - с продължителност от 150 часа
Краткосрочни - с продължителност от 30 часа.
Информационни дейности
Семинари
Информационни сесии
Работни срещи

Кой може да кандидатства? Изисквания?
За обучение чрез курсове и информационни дейности се финансират обучаващи
организации, които са:
1.институции в системата на професионалното образование и обучение по смисъла
на чл.18, т.1, 2, 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение, които
провеждат обучение по една или повече от специалностите, съгласно Приложение
№2 на Наредба №23 от 14.07.2008 г. за реда и условията за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално обучение,
информационни дейности и разпространение на научни знания”
2. висши училища, които провеждат обучение по една или повече от
специалностите, съгласно Приложение №3 на Наредба №23 от 14.07.2008 г. за реда
и условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка
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„Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни
знания”
Право на финансова помощ за обучение само чрез информационни дейности
се предоставя на:
1. лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в целите
на устава (предмета на дейност) на които е включено повишаване на
квалификацията, консултации или информационна дейност в областта на селското
стопанство или горското стопанство или управлението на земите или околната
среда.
2. на научни институти, които осъществяват научни, приложни и обслужващи
дейности в областта на селското стопанство или горското стопанство или
управлението на земите или околната среда.
Кандидатите за подпомагане трябва да имат осигурена собствена или наета
материална база за периода на провеждане на теоретичното и практическото
обучение за съответния курс или информационна дейност.

Изисквания към проектите:
Курсове:
Във всеки курс трябва да бъде предвиденa най-малко една учебна група, с
минимален брой от седем обучаеми и максимален брой от тридесет обучаеми, които
се обучават по едно и също време и място по учебна програма на даден курс..
Във всеки курс трябва да бъде предвидено провеждане на практическо обучение
от най-малко 10 % от общия брой на часовете.
За всеки курс се обосновава тема и се представя подробна учебна програма
Информационни дейности:
Информационните дейности трябва да са с продължителност от 6 до 18 часа, при
следните определения за видовете информационни дейности:
1. Семинари - в програмата е предвидено само обучение в зала или комбинация от
обучение в зала и демонстрация на място на нова технология, нова техника или друг
вид иновация в земеделието;
2. Информационни сесии - поредица от семинари по една и съща тема в различен
регион за всеки семинар;
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3. Работни срещи - отговарят на определението за семинари, но в програмата е
предвидено и участие на обучаемите, чрез представяне на добри производствени
практики от собствените им стопанства;
Във всяка информационна дейност трябва да бъде предвиден минимален брой от
десет обучаеми и максимален брой от шестдесет обучаеми, които се обучават по
едно и също време и място по учебна програма на дадена информационна дейност.
Информационните дейности могат да се допълват с изготвяне и разпространение на
брошури.
За всяка информационна дейност се обосновава тема и се представя подробна
учебна програма

Не се предоставя финансова помощ за курсове за инструкция или обучение, които:
- са част от редовни програми или системи за обучение по земеделие и горско
стопанство за средни или висши училища
- не са свързани със земеделието и горите.

Безвъзмездно финансиране:
Финансовата помощ е в размер на 100 % от общите допустими разходи
Максимално допустимата помощ за обучението на едно лице е:
1. левовата равностойност на 1750 евро за обучение чрез курсове от 150 часа;
2. левовата равностойност на 350 евро за обучение чрез курсове от 30 часа;
3. левовата равностойност на 210 евро за обучение чрез информационни дейности

Съфинансиране от страна на бенефициента:
Не

Плащания:
междинни и окончателно.

Източник на информация:
www.dfz.bg
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