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Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти, с 
определен срок за кандидатстване 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„Развитие на човешките ресурси” 
           

Агенция по заетостта, в качеството си на Междинно звено по ОП „РЧР”, кани 
желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1. „Насърчаване на 
икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”. 
Основна област  на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, 
посредством схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота 
си в свои ръце”. 
 
 ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА: 

• идентифициране  и  мотивиране   на  обезкуражените и неактивни лица; 
• професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетенции; 
• предоставяне на посреднически услуги за осигуряване на възможност за 

стажуване при работодател; 
• включване    в    стажуване    на   успешно    завършилите обучение. 
 
СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СЕ РЕАЛИЗИРА С 

ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД. 
Проектите ще се изпълняват на територията на  Република България. 

 
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ: 

 
1. Идентифициране от НПО на обезкуражените лица сред маргинализираните 

общности (особено в районите с компактно ромско население); 
2. Мотивационно обучение за обезкуражените лица за регистрация  в Дирекции 

„Бюро по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост; 
3. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми; 
4. Предоставяне на обучение: 

 за придобиване или повишаване на професионалната квалификация 
съгласно Списъка на професиите до не по-висока от втора степен на 
професионална квалификация; 

 за придобиване на ключови компетенции. 
5. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца 

на успешно приключилите курса на обучение; 
6. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, 

преминали мотивационно обучение. 
 

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет 
адреси: http://www.az.government.bg/, http://ophrd.government.bg  
 

Краен срок за представяне на предложенията е 16:30 ч. на 05.08.2011 г. в ДБТ в 
областните градове по планирано място на изпълнение на проекта. 


