идеите в действие

Програма/схема:

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
схема за безвъзмездна финансова помощ
“Осигуряване на условия за активен трудов живот за хора над 50-годишна възраст и
продължително безработни”
BG051PO001-1.1.02

Цели:

1. Предоставяне на квалификация и преквалификация, и последващо стажуване за
безработни над 50-годишна възраст и на продължително безработни (с непрекъсната
регистрация в бюрото по труда повече от 12 месеца), включително отпадащи от
социално подпомагане, с цел повишаване пригодността за заетост и създаване на
условия за устойчива заетост;
2. Повишаване на конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за
подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници,
удължаване на активната им трудова дейност и създаване на условия за трайна
заетост.

Краен срок:

Не по- късно от 30.10.2009г.

Какво се финансира?

Обучение за придобиване на професия, част от професия или квалификационна
степен за безрабтни над 50 годишна възраст или дългосрочно безработни,
последващ стаж и заетост

Кой може да кандидатства? Изисквания?

• Обучаващи/Образователни институции/организации (центрове за професионално
обучение, професионални училища, професионални колежи, институции, имащи
право и капацитет да предоставят обучения) – посредством предвидени дейности,
пряко обвързани с постигането на заложените цели. Посочените институции следва
да получават актуална информация относно нуждите от обучения на безработните
лица и да предоставят обучения за придобиване и/или повишаване на
професионална квалификация.
• Работодатели – посредством обученията на лица от целевата група и осигуряване
на стажуване, ще се повиши икономическата активност и интеграция на уязвимите
групи и неактивните лица на пазара на труда;
• Социално-икономически партньори – в качеството им на Работодател.

Изисквания към проектите:

• Проектите да са свързани с предоставяне на квалификационни обучения на лица
от целевите групи
• Курсът да води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е
по част от професия, удостоверени чрез съответен документ;
• Продължителността на обучението за всеки представител на целевата група зависи
от това дали се придобива част от професия или професия. Ще се спазват
изискванията съобразно Закона за професионалното образование и обучение;
• При по-голям брой лица, включени в обучение, лицата следва да бъдат
разпределени по групи в зависимост от вида обучение за постигане на максимална
ефективност;
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• Осигуряване на стажуване при работодател след обучението на 100% от успешно
завършилите за срок от 3 месеца;
• Осигуряване на последваща заетост на минимум 30% от стажувалите лица за девет
месеца.
Изисквания относно целевата група:
• безработните над 50-годишна възраст да са регистрирани в бюрата по труда в
областите Благоевград, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, Перник,
Плевен, Русе, Смолян;
• продължително
безработните,
включително
отпадащите
от
социално
подпомагане, да са регистрирани в бюрата по труда в областите Бургас, Видин,
Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Силистра, Търговище,
Шумен и Ямбол.

Бюджет:

50 000 000 лева

Безвъзмездно финансиране:

максималната стойност на един проект, както и размерът на предоставяната
безвъзмездна финансова помощ, не могат да надхвърлят 100 000 лева.
(максимално допустимата средна цена за един обучаем (краен бенефициент) не
може да надхвърля – 925 лева;)
Средната стойност на обучението за един обучаем се формира на база общия размер
на преките и непреки допустими разходи (с изключение на разходите за стипендии
на обучаващите се в размер на 5 лева за всеки присъствен учебен ден при шест
учебни часа, разходите в реални размери за транспорт от и до населеното място на
обучаемия, когато същият не живее на територията на града, в който се провежда
обучението), извършени за всички обучения от всички включени в проектното
предложение видове, разделени на общия брой обучаеми, включени в тях.

Съфинансиране от страна на бенефициента:

По настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ не се
допуска собствено участие (съфинансиране) от страна на кандидата.

Плащания:

Авансово плащане по сключен договор е допустимо при подаване на искане за
авансово плащане. Междинни плащания са допустими само за проектни
предложения със срок на изпълнение над 3 месеца. За проектни предложения със
срок, по-голям от 3 месеца, междинни плащания се допускат само за извършените
вече разходи, като искания за плащане могат да се подават за всеки изминали три
месеца. За всяко подадено искане за междинно плащане

Източник на информация:
http://www.az.government.bg
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