
 

  

   

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ 

ПО ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-4.001 

 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ” 

НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на 

ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ 

орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за 

кандидатстване (УК).  

ДАТА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ 

30.01.2017 г. 

9:30-12:00 ч. 

гр. Пловдив 

Империал Пловдив Хотел&Спа, зала „Бална“ 

ул. Лев Толстой № 6/ул. Арх. Камен Петков 1А 

31.01.2017 г. 

9:30-12:00 ч. 

гр. София 

Интер Експо Център, зала „Витоша“ 

бул.„Цариградско шосе” № 147 

03.02.2017 г. 

9:30-12:00 ч. 

гр. Бургас 

Хотел България , зала „Компас“ 

ул. Александровска № 21 

07.02.2017 г. 

9:30-12:00 ч. 

гр. Варна 

Интерхотел Черно море, Конферентна зала 1 

бул. “Сливница“ № 33 

09.02.2017 г. 

9:30-12:00 ч. 

гр. Велико Търново 

Интерхотел „Велико Търново”, зала „Преслав” 

ул. „Александър Пенчев” № 2 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ВСИЧКИ СЪБИТИЯ 

  9:30 – 10:00 ч. Регистрация на участниците 

10:00 – 11:30 ч.   Представяне на документацията по процедура „Транснационални и дунавски 

партньорства за заетост и растеж” – условия за кандидатстване и 

приложенията към тях 

11:30 – 12:00 ч.   Дискусия, въпроси и отговори 

 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

Не се изисква предварителна регистрация за участие. 

Разходите за командироване на участниците - транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от 

организаторите.  



 

  
 

 

ПРОЦЕДУРА „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ” 

КОМПОНЕНТ 1 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ“ 

КОМПОНЕНТ 2 „ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ“ 

 

Цели на процедурата за безвъзмездна финансова помощ: 

Целта на настоящата процедура е подобряване междурегионалното и транснационалното 
сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални 
иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, 
изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните области: 

 пазар на труда и качество на работните места; 

 социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и 
недискриминация, условия на труд; 

 изграждане на административен капацитет в горните две области. 

 

Допустими кандидати и български партньори:  

Всички кандидати/партньори, допустими по 11-те инвестиционни приоритета (ИП) на ОПРЧР 2014-
2020. 

Допустими чуждестранни партньори:  

Организации със самостоятелна правосубектност и са учредени и регистрирани съгласно 
действащото законодателство в страни-членки на ЕС и осигуряват самостоятелно средствата за 
участие в проекта. 

Допустими дейности: 

 Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на 
иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане 
на разработени иновативни подходи и модели;  

 Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение 
разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни 
подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване 
обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между 
партньорите и другите заинтересованите страни; 

 Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на 
неговите иновативни елементи; 

 Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), 
различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация; 

 Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки; 

 Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване). 

 

Размер на БФП на проект: мин. 50 000 лв.; макс. 200 000 лв. 


