Наръчник за управление на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Приложение 10.5.3
Списък на операциите

Вариант 5
Одобрен от: Ръководителя на УО
март 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M9OP001-2.056
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО
ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2

Наименование
на
бенефициента Наименование на
(Beneficiary
операцията
name)
(Operation name)

Кратко описание на проекта (Operation summary)

Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот,
социалното включване и намаляване на бедността, както и трайна
интеграция на представителите на уязвими групи чрез реализацията
на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход на
BG05M9OP001- територията на община Шумен.
2.056-0011Специфичните цели на проекта са:
2014BG05M2OP01 1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на уязвимите групи
1-C01
чрез активиране, мотивиране, предоставяне на посреднически услуги,
Община Шумен
"Социалнопсихологическо подпомагане и включване в заетост на целевите
икономическа групи;
интеграция на 2. Осигуряване на достъп до образование и обучение;
уязвими групи в 3. Подобряване достъпа до социално-здравни услуги чрез
Община Шумен" повишаване здравната култура на уязвимите групи;
4. Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи чрез провеждане на информационни срещи, фестивал на
етносите, създаване на координационен механизъм и др.

Начална
дата на
проекта
(Operation
start date)

5.8.2021

Общо
Процент на
Крайна
допустими
съдата на
разходи в лв. финансиране
проекта
(Total eligible от ЕС (Union
(Operation expenditures co-financing
end date)
in BGN)
rate)

30.6.2023

1 216 919,92
лв.
(от които 1
897 430,09 лв.
по ОП РЧР и
319 489,83 лв.
по ОП НОИР)

85%

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

гр. Шумен, с.
Друмево, с.
Мадара

Държава
(Country)

България

Дата на
последна
Категории на актуализация
интервенция (Last update of
(Category of
the list of
intervention)
operations)

110

10.8.2021

