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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
(Beneficiary
name)

Наименование на
операцията
(Operation name)

Кратко описание на проекта (Operation summary)

Община
Петрич

BG05M9OP001-2.05600082014BG05M2OP011C01
"Социалноикономическа
интеграция на
уязвими групи и
мерки за
подобряване
достъпа до
образование в
община Петрич"

Проектът има за цел да повиши качеството на живот,
социалното включване, намаляването на бедността и
трайната интеграция на представителите на уязвими
груп.
Чрез взаимосвързаните и надграждащи се дейности
по проекта ще бъдат придобити нови знания и
умения при прилагане на комплексни мерки и
интегриран подход за предоставяне на социални и
здравни услуги, подобряване на достъпа до заетост,
образование и обучение на уязвимите групи в
икономическия и социален живот на общината.

Община
Хасково

Проектът има за цел да създаде ефективен и
иновативен модел за устойчива социалноикономическа интеграция на хора от уязвимите групи
BG05M9OP001-2.056на територията на Община Хасково.
0014Проектът включва редица дейности за трайна
2014BG05M2OP011- интеграция на пазара на труда, включващи мерки за
C01
активиране, мотивационно и професионално
"Успяваме заедно"
обучение, като и широк кръг от допълнителни
занимания с ученици, застрашени от отпадане и
подобряване на образователната среда в техните
училища и детски градини.

Начална дата
на проекта
(Operation
start date)

23.9.2021

1.10.2021

Крайна дата на
проекта
(Operation end
date)

Общо
допустими
разходи в лв.
(Total eligible
expenditures in
BGN)

Процент на съфинансиране от
ЕС (Union cofinancing rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)

Дата на
последна
актуализация
(Last update of
the list of
operations)

30.6.2023

1 543 878,34 лв.
(от които 1 154
340,00 лв. по ОП
РЧР и 389 538,34
лв. по ОП НОИР)

85%

Петрич

България

110

30.9.2021

30.6.2023

1 589 860,38 лв.
(от които 1 199
895,92 лв. по ОП
РЧР и 389 964,46
лв. по ОП НОИР)

85%

Хасково

България

110

30.9.2021
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