
Дата на 
обявяване 
на схемата

Краен срок за 
подаване на 
проектни 
предложения

Минимален и 
максимален размер 
на проекта

(месец/годин
а) (месец/година)  в  лева

1.

СЪЗДАВАНЕ НА 
ЗАЕТОСТ НА 
МЛАДЕЖИТЕ ЧРЕЗ 
ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА 
СТАЖ

Повишаване конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за 
стажуване по специалността, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и 
едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит, необходим 
за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.

Трето 
тримесечие 
на 2010 Септември 2010 г. Агенция по заетостта 17 895 215.84 35 000 000 85% 100% Неприложимо 2013 г.

1.Образователни институции; 2. Обучаващи 
институции/организации; 3. Работодатели; 4. Центрове за 
професионално ориентиране; 5. НПО

Минимален размер 
на БФП 50 000; 
Максимален размер 
на БФП 200 000

 НАСЪРЧАВАНЕ 
СТРАРТИРАНЕТО НА 
ПРОЕКТИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА 
САМОСТОЯТЕЛНА 
СТПОПАНСКА 
ДЕЙНОСТ

Подпомагана на безработни лица за започване на самостоятелна стопанска дейност, чрез 
ползване на специализирани обучения и услуги.

Компонент III

Ще се предоставят услуги на лицата, стартирали проекти no Компонент II. от консултантски 
фирми и бизнес центрове, които имат достатъчно и доказуем опит при предоставяне на 
съответните услуги. Целта е да се подпомогне успешното стартиране на самостоятелна 
стопанска дейност.

Трето 
тримесечие 
на 2010

Не по-малко от 60 
дни от датата на 
обявяване на 
процедурата Агенция no заетостта 2 556 459.40 5 000 000 85% 100% неприложимо 2013 г.

Максимален размер 
на БФП 20 000 лева85% 100% 2013 г.

100% 2013 г.

3. 

Компонент II
На предприятията, регистрирани от лицата, успешно завършили обучението и/или ползвали 
услуги по Компонент 1, ще им бъда предоставяни малки грантове за стартиране на проектите.

Трето 
тримесечие 
на 2010

Процедура без 
краен срок на 
кандидатстване

Предприятия, регистрирани от лицата, успешно 
завършили обучението и/или ползвали услуга по 
Компонент I 23 008 134.65 50 000 000

Процедура без 
краен срок на 
кандидатстване 5 624 210.69 11 000 000 85%2.

ВЗЕМИ ЖИВОТА СИ В 
СВОЙ РЪЦЕ

Операцията е насочена към най-рисковата и уязвима група сред безработните – обезкуражените 
и неактивните лица. Целта на операцията е да обедини усилията на заинтересованите страни на 
местно равнище, включително на структурите на гражданското общество за мотивация и 
подкрепа на лицата от целевата група..

Трето 
тримесечие 
на 2010

ПРИОРИТЕТНА ОС 1 Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването

Номер 
на 
схемата

Наименование на 
схемата Цел на схемата Допустими бенифициенти

Срок на 
изпълнение 
на  схемата

Общ размер на схемата 
в евро

Общ размер на схемата 
в  лева

Дял на 
съфинансирането от 
ЕС в %

Максимален % на 
публичното 
съфинансиране

Актуализирана индикативна годишна програма за 2010 г. за предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ 
по приоритетна ос 1 и 2  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013


