ДЕЛИНА КОНСУЛТ ЕООД
гр. София 1612,
ул. Найден Геров № 6, оф.6
Тел.: +359 2 851 1040
GSM: + 359 876 687 823
e-mail: projects@delina-consult.com

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
„ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА”
Индикативен срок на отваряне: Октомври - Декември 2016 г.

Бюджет на схемата:
Компонент 1 – 10 000 000 лв.
Компонент 2 – 40 000 000 лв.
Основна цел на схемата е да се повиши способността на заетите лица да посрещнат
настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като
глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. В отговор на
тези съвременни предизвикателства в рамките на операцията ще се предоставят обучения
за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се
повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се
повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчивата им
заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.
Допустими бенефициенти:

 Работодатели (микро, малки, средни и големи предприятия), сдружения от
работодатели (клъстери), социални партньори.
Допустими дейности:

 Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация на заетите лица;

 Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции за пазара на
труда, съгласно Европейската квалификационна рамка по: Ключова компетентност
2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална
компетентност”.

 Запазване на заетостта на обучените минимум 1 година след приключване на
обучението.
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Видове обучения:

 Професионална квалификация:
Вид обучение
I степен професионална квалификация
II степен професионална квалификация
III степен професионална квалификация
Част от професия по I квалификационна степен
Част от професия по II квалификационна степен
Част от професия по III квалификационна степен

Минимален
брой часове
300 учебни часа
660 учебни часа
960 учебни часа
200 учебни часа
300 учебни часа
600 учебни часа

 Ключови компетентности:
Вид обучение
Ключова компетентност 2 - чужди езици

Минимален
брой часове
300 учебни часа

Ключова компетентност 4, включваща:
45 учебни часа
 работа с основни текстообработващи програми;
 работа с електронни таблици;
 обучение за работа с бази данни, съхраняване и управление на
информация;
 търсене на информация в Интернет и сигурност на
информацията;
 етика на общуване с електронни средства;
 работа със специализиран софтуер и др.

Допустими разходи:

 Разходи за обучението;
 Разходи за материали и консумативи;
 Разходи за амортизация на оборудване и инструменти;
 Пътни разходи.
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Финансиране за един проект:
Максимален % на
съфинансиране по програмата

Категория
предприятие
Компонент 1

Компонент 2

Интензитет
(%)

Микро и малки

70%

Средни

60%

Големи

50%

Микро и малки

100%

Средни

80%

Големи

70%

Размер на
безвъзмездната
финансова помощ

Режим на
помощта

до 3 911 660 лв.

Държавна
помощ

до 391 166 лв.

Минимална
помощ

Категорията предприятие се определя съгласно чл.3 и чл.4 от ЗМСП, както следва:
Категория
предприятие

Средносписъчен
брой на персонала

Годишен оборот

Стойност на
активите

Средно предприятие < 250

< 97 500 000 лв.

< 84 000 000 лв.

Малко предприятие

< 50

< 19 500 000 лв.

< 19 500 000 лв.

Микропредприятие

< 10

<3 900 000 лв.

<3 900 000 лв.
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