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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.017
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА”
Общо
Начална дата Крайна дата на
допустими
Процент на съМясто на
Наименование на Наименование на
на проекта
проекта
разходи в лв. финансиране
изпълнение
Държава
бенефициента
операцията (Operation
Кратко описание на проекта (Operation summary)
(Operation (Operation end (Total eligible от ЕС (Union co(Location of
(Country)
(Beneficiary name) name)
start date)
date)
expenditures in financing rate)
operation)
BGN)
СДРУЖЕНИЕ
BG05M2OP001-3.017Проектът ще се изпълнява отСДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ЗА
19.4.2021
30.9.2023
486 246,60
85%
гр. Велико Търново, България
"ЦЕНТЪР ЗА
0037-С01 „Заедно за
МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ДИАЛОГ И ТОЛЕРАНТНОСТ
с. Малорад, гр.
МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ успеха на всеки ученик: "АМАЛИПЕ" в партньорство с ВТУ „ Св. Св. Кирил и
Ябланица, гр.
ДИАЛОГ И
повишаване на
Методий“ и 17 училища с преобладаващ брой на
Стражица, гр.
ТОЛЕРАНТНОСТ
капацитета на
ученици, чийто майчин език не е българския.Насочен е
Павликени, с.
"АМАЛИПЕ"
педагогическите
към 510 педагогически специалисти и 20
Джулюница, гр.
специалисти за работа в образователни медиатори от основни, обединени,
Върбица, с.
мултикултурна среда" средни и професионални гимназии, в различни
Червенци, гр.
области на страната.
Суворово, гр.
Основната цел е повишаване на професионалните
Генерал Тошево, с.
компетентности на педагогическите специалисти за
Сотиря, гр. Сливен,
работа в мултикултурна среда за прилагане на ИКО с
с. Самуилово, с.
цел превенция на отпадането, формиране на
Гавраилово, гр.
толерантност сред всички ученици, както и запазване
Ямбол, гр. Самоков,
на културната идентичност на учениците от
с. Градец
етническите малцинства.
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Категории на
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