"Кохезионна политика в ЕС и Област Стара Загора"

Издава:
Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора
Информационен център Европа Директно - Стара Загора
Предпечат и оформление: АЛФА ВИЗИЯ
2020

"Кохезионна политика в ЕС и Област Стара Загора"

УВОД
Почти 15 години България е пълноправен член на Европейския
съюз. Почти 15 години терминът „Кохезионна политика“
присъства в медийното пространство. Почти 15 години
Европейски информационен център Европа Директно – Стара
Загора се стреми да направи европейските дела близки до
гражданите в регион Стара Загора.
Това издание на Европейски информационен център Европа
Директно – Стара Загора се фокусира върху въздействието,
което оказва Европейския съюз върху развитието на регионите.
Търсеният баланс между структурата на Кохезионната политика
и конкретни проекти – реализирани или в процес на изпълнение
– във всички общини на Област Стара Загора има за цел да
покаже как големите приоритети на Европейския съюз намират
реално отражение в отделните общности и как променят към
по-добро ежедневието на всички граждани.
Това издание е реализирано с подкрепата на Европейската
комисия и се стреми да хвърли светлина върху Политиката на
сближаване (Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР),
Кохезионният фонд (КФ) и Европейският социален фонд (ЕСФ)),
която присъства в ежедневието на европейските граждани вече
повече от 30 години. Тази политика е най-близо до гражданите,
тъй като в момента подкрепя с една трета от бюджета на Съюза
програми в 11 тематични цели. Въпреки това, хората не са наясно
с добавената стойност на политиката на сближаване в техния
регион. Ето защо, освен официална статистическа информация,
акцентът се поставя върху конкретни проекти в различните части
от региона.
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ИСТОРИЯ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА
1957 - 1987 г.
• 1957 г. - регионалната политика води началото си от
Договора от Рим за създаване на Европейската икономическа
общност.
• 1968 г. - създаване на Генерална дирекция “Регионална
политика”.
• 1987 г. - създаване на Европейския фонд за регионално
развитие.
1988 - 1992 г.
• 1988 г. - с цел адаптиране към присъединяването 		
на Гърция (1981 г.) и Испания и Португалия (1986 г.) 			
структурните фондове се интегрират в обща политика на 		
сближаване (известна още като “кохезионна политика”), с която
се въвеждат следните основни принципи:
		
◊ съсредоточаване върху най-бедните и най-слабо
		
развитите региони
		
◊ многогодишно програмиране
		
◊ стратегическо ориентиране на инвестициите
		
◊ участие на регионални и местни партньори.
• Бюджет: 64 млрд. екю.
1994 - 1999 г.
• 1993 г. - с Договора от Маастрихт се въвеждат три
новости:
		
◊ Кохезионният фонд
		
◊ Комитетът на регионите
		
◊ принципът на субсидиарност
• 1993 г. - създаване на Финансовия инструмент за 		
ориентиране на рибарството
• 1994 - 1999 г. - ресурсите за структурните фондове и за
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Кохезионния фонд се удвояват, с което техният размер достига
една трета от бюджета на ЕС.
• 1995 г. - добавя се специална цел за подкрепа на слабо
населените региони във Финландия и Швеция.
• Бюджет: 168 млрд. екю.
2000-2006 г.
• 2000 г. - с Лисабонската стратегия приоритетите на ЕС
се пренасочват към растеж, работни места и иновации, което
води и до съответна промяна в приоритетите на политиката на
сближаване.
• 2000 - 2004 г. - чрез предприсъединителни инструменти
на страните, очакващи да се присъединят към ЕС, се предоставят
средства и ноу-хау.
• 2004 г. - десет нови страни се присъединяват към ЕС
(населението на ЕС нараства с 20%, но БВП - само с 5%).
• Бюджет: 213 млрд. евро за 15-те дотогавашни държавичленки; 22 млрд. евро за новите страни членки (2004 - 2006 г.)
2007-2013 г.
• 2007 г.: България и Румъния се присъединяват към ЕС
• 2013 г. - Хърватия се присъединява към Европейския
съюз
• Опростени правила и структури
• Основните елементи на реформата са акцент върху
прозрачността и комуникацията и още по-силна насоченост към
растеж и заетост
• Основни инвестиционни области (25 % от бюджета
са заделени за научни изследвания и иновации, а 30 % за
екологична инфраструктура и мерки за борба с изменението на
климата)
• Бюджет: 347 милиарда евро
• Постижения
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2014 - 2020 г.
• Инвестиции за постигане на целите на Стратегия
Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в
Европейския съюз
• Основни приоритети
• Хармонизирани правила
• По-голям акцент върху социалното приобщаване и 		
справяне с младежката безработица
• Цели и резултати
• Бюджет: 351 милиарда евро
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ЗА КОГО СА ПОЛЗИТЕ ОТ
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА?
Политиката на сближаване облагодетелства всички региони на
ЕС. Нивото на инвестициите отразява нуждите от развитие на
държавите членки. Според техния брутен вътрешен продукт
(БВП) регионите се категоризират като по-силно развити, региони
в преход или по-слабо развити. В зависимост от това фондовете
могат да осигурят между 50 и 85% от общото финансиране на
проектите. Останалото финансиране може да бъде от публични
(национални или регионални) или частни източници. Основната
цел на политиката е да направи регионите и градовете на Европа
по-конкурентоспособни, да насърчи растежа и да способства за
създаването на работни места.
Кой може да кандидатства?
Кръгът на потенциалните бенефициенти обхваща публични
органи, предприятия (особено МСП), университети, асоциации,
неправителствени организации и доброволчески организации.
Заявленията за финансиране се подават до националния или
регионалния орган, който управлява съответната програма.
Европейско териториално сътрудничество
Политиката на сближаване насърчава регионите и градовете
от различни държави, членки на ЕС, да работят заедно и да се
учат едни от други чрез съвместни програми, проекти и мрежи
с конкретни въздействия върху всеки аспект от икономическия
живот, в това число иновации, достъпност, образование, бизнес,
заетост и околна среда. Трансграничните, транснационалните
и междурегионалните програми получават финансиране чрез
ЕФРР. Предимства има и за хората, които живеят извън границите
на ЕС, като те се реализират чрез програмите за трансгранично
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сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна
помощ.
Международно сътрудничество може да се осъществява и
чрез „макрорегионална стратегия“ – интегрирана рамка, която
решава общи предизвикателства, пред които се изправят
държави членки и трети държави в определени географски
райони.
Подкрепа при кризи
Политиката на сближаване реагира бързо и ефективно на кризата,
осигурявайки жизнено важна гъвкавост – финансирането беше
пренасочено в областите, където то е най-необходимо, и бяха
направени инвестиции в ключови сектори, за да се генерират
растеж и работни места. Също така целевото намаляване на
националните изисквания за съфинансиране и авансовото
изплащане на отпуснати финансови средства на държавите
членки в криза осигури така необходимата ликвидност във
време на бюджетни ограничения.
В случай на голямо природно бедствие държавите членки могат
също да кандидатстват за помощ и чрез Фонд „Солидарност“
на Европейския съюз (ФСЕС), като максималната обща годишна
сума, която може да бъде мобилизирана от фонда, възлиза на
500 млн. EUR.
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ОСНОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА
ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014-2020 Г. - БЪЛГАРИЯ
Интелигентна Европа
Значителни ресурси на ЕФРР са разпределени за засилване на
научните изследвания, технологичното развитие и иновациите,
за подобряване на достъпа до цифровата икономика и ИТ
услугите, и за повишаване на конкурентоспособността на МСП.
По-долу са представени подбрани ключови показатели за
инвестиции.

Устойчива Европа
Инвестициите за подкрепа на прехода към нисковъглеродна
икономика във всички сектори, за опазване и защита на
околната среда, за повишаване на ефективността на ресурсите
и за насърчаване на приспособяването към изменението
на климата, за предотвратяване и управление на риска са в
основата на инвестициите по линия на ЕФРР и КФ за създаване
на по-екологосъобразна Европа. По-долу са представени
подбрани ключови показатели за инвестиции.
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Приобщаваща Европа
Насърчаването на устойчива и качествена заетост, социално
приобщаване, борба с бедността и дискриминацията, и
инвестирането в образование, обучение и професионално
обучение за умения представляват основните социални
стълбове на ЕСФ и ЕФРР през периода 2014—2020 г. По-долу са
представени подбрани ключови показатели за инвестиции.
8

"Кохезионна политика в ЕС и Област Стара Загора"

Нова политика на сближаване
За следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021-2027 г.
Комисията предлага да се модернизира политиката на
сближаване — основната инвестиционна политика на ЕС и един
от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза.
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ФОКУС ВЪРХУ ПЕТ ИНВЕСТИЦИОННИ
ПРИОРИТЕТА — В ОБЛАСТИ, В КОИТО EC МОЖЕ
ДА ПОСТИГНЕ НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ
Инвестициите в регионално развитие ще се съсредоточат
върху цели 1 и 2. Между 65 % и 85 % от средствата от ЕФРР и
Кохезионния фонд ще бъдат разпределени за тези приоритети
в зависимост от относителното благосъстояние на държавите
членки.
1. По-интелигентна Европа — чрез иновации, цифровизация, икономическа промяна и подкрепа за малките и средните
предприятия
2. По-зелена безвъглеродна Европа — чрез прилагане на
Парижкото споразумение и инвестиране в енергийния преход,
възобновяемите енергийни източници и борбата с изменението
на климата
3. По-добре свързана Европа — със стратегически
транспортни и цифрови мрежи
4. По-социална Европа — изпълнение на европейския
стълб на социалните права и подкрепа за качествената заетост,
образованието, уменията, социалното приобщаване и равния
достъп до здравеопазване
5. Европа по-близо до гражданите — подкрепа за местните
стратегии за развитие и устойчивото градско развитие в ЕС.
Политиката на сближаване не допринася за защитата на
основните ценности на ЕС
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МИТОВЕ И ФАКТИ ЗА ПОЛИТИКАТА
ЗА СБЛИЖАВАНЕ НА ЕС
Ценностите на ЕС са в основата на проектите, финансирани
от политиката на сближаване на ЕС. Принципите за равенство
между половете или недискриминация са дори още по-видни в
новия законодателен пакет, предложен за периода след 2020 г.
Например спазването на тези принципи е задължително, когато
става въпрос за подбор на проекти.
Самите финансирани от ЕС проекти са средство за
разпространение на ценностите на ЕС по места в цяла Европа
— независимо дали тези ценности са конкретно споменати в
проектите или не.
Освен това чрез изграждането на по-просперираща Европа,
политиката на сближаване допринася за укрепване на свободата
и демокрацията в нашите общества.
Парите от ЕС често се управляват лошо
Тъй като почти 75 % от разходите на ЕС се управляват съвместно
както от Европейската комисия, така и от правителствата на ЕС,
тези правителства си разпределят отговорността за свеждане на
грешките до минимум. Комисията работи в тясно сътрудничество
с тях, за да гарантира, че парите се изразходват ефективно и
ефикасно.
От своя страна, ако Комисията установи, че парите от ЕС са
били изразходвани неправилно, тя предприема действия.
Например през 2017 г. средствата, изплатени на получателите
в ЕС, и финансирането в размер над 2,8 милиарда евро, бяха
възстановени от Комисията или пренасочени към други проекти.
Регионалните фондове са недостъпни
От регионалното финансиране могат да се възползват
само няколко организации. Това включва публични органи,
някои организации от частния сектор (по-специално малки
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предприятия), университети, асоциации, неправителствени
организации и доброволчески организации. Чуждестранни
дружества с база в региона, обхванат от съответната оперативна
програма, също могат да кандидатстват, при условие че отговарят
на европейските правила за обществени поръчки.
Свържете се с вашия управляващ орган за повече информация
относно това кой може да кандидатства във вашия регион и по
какъв начин.
Организаторите на проекти в държави, които са кандидатки или
потенциални кандидатки за членство в ЕС, трябва да се обърнат
към Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП).
В повечето случаи финансиране се отпуска за проекти, така че
трябва да разработите проект, който да отговаря на условията за
финансиране, което след това да получите на различните етапи
на процеса.
Някои държави имат много нисък процент за изразходване
на средства по линия на политиката на сближаване
Според Сметната палата, която е независимият външен одитор
на ЕС, така наречената „степен на усвояване“ за периода 2007—
2013 г., отчетена през 2018 г., е била 97,2 %. Това е по-добър
процент в сравнение с този от периода 2000—2006 г. (96 %)
Финансирането на политиката на сближаване ще доведе до
загуба на работни места в по-богатите държави членки,
тъй като подкрепя преместването на дружества в победни държави
Според новите регламенти за периода след 2020 г. това не може
да се случи, защото:
		
◊ директната финансова подкрепа за големи
предприятия — които се местят най-много, е изключена;
		
◊ всяко участие на ЕС в преместването на
икономическа дейност от една държава членка в друга, когато
13
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това ще доведе до загуба на работни места в първата държава
членка, е забранено;
		
◊ в контекста на държавната помощ органите,
отговорни за изпълнението на програмата, ще бъдат задължени
да получат доказателство от бенефициера, че участието на ЕС не
подкрепя преместването.
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УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА,
РЕАЛИЗИРАНИ С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СОЦИАЛЕН ФОНД (ЕСФ)
Европейския социален фонд (ЕСФ) е основният инструмент за
стимулиране на заетостта и социалното приобщаване в Европа.
Чрез него се помага на хората да си намерят работа (или подобра работа), интегрират се хора в неравностойно положение
в обществото и се осигуряват по-справедливи възможности за
всички.
Това става чрез инвестиции в европейците (работещи и
безработни, млади и стари) и техните умения.
Всяка година фондът помага на около 10 млн. души да си
намерят работа или да подобрят уменията си, така че да успеят
да си намерят работа в бъдеще.
Това е важно, защото:
• в краткосрочен план — за смекчаване на последиците
от настоящата икономическа криза, особено нарастването на
безработицата и равнищата на бедност;
• в по-дългосрочен план — като част от европейската
стратегия за реформиране на икономиката, така че не само да
се създават работни места, но и да се изгражда приобщаващо
общество.
Възстановяване от кризата с коронавируса
През май 2020 г. Комисията предложи промени, необходими
за програмите на ЕС за социално финансиране, с цел справяне
със социалните и свързаните със заетостта предизвикателства в
периода след кризата.
Предлага се фондовете за политиката на сближаване да получат
55 млрд. евро ново финансиране за периода 2020—2022 г.,
15
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за да се противодейства на отрицателното въздействие на
коронавируса върху пазара на труда. Инструментът за това е
REACT-EU, при който Европейският социален фонд за периода
2014—2020 г. играе ключова роля за поддържане на заетостта и
подпомагане на социалното приобщаване.
В рамките на новите предложения за бъдещия бюджет на
ЕС за периода 2021—2027 г. Комисията предложи също така
изменения на предложението относно Европейския социален
фонд плюс (ЕСФ+).
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БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
Име на проекта
Готови за успех
Кой?
Община Братя Даскалови
Къде?
Братя Даскалови
Кога?
Дата на стартиране 27.07.2016 г.
Дата на приключване 15.06.2018 г.
Какво постига?
196 деца, ученици и младежи от маргинализирани общности
(включително роми), участващи в мерки за образователна
интеграция и реинтеграция
179 деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система
Източник на финансиране
Европейски социален фонд чрез ОП Наука и образование за
интелигентен растеж

17

"Кохезионна политика в ЕС и Област Стара Загора"

Финансова информация
Обща стойност на проекта 172 868.70 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 172 868.70 лв.
Собствено финансиране 0.00 лв.
Общо реално изплатени суми 89 603.25 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %
Накратко за проекта
Проектът е насочен към преодоляване на проблема с
интегрирането в образователната система на деца в
предучилищна възраст от етнически малцинствени групи,
особено осезаем в малките населени места. Мерките са
насочени към справяне с изолацията на тези деца от връстниците
им, предотвратяване на ранното отпадане от образователната
система и последващо изключване от пазара на труда. Проектът
адресира горецитираните проблеми на територията на Община
Братя Даскалови чрез реализиране на следните дейности:
установяване на нагласите сред децата, формулиране на
причините за проблема и установяване на очакванията на техните
родители към мерките за решаване на проблема. Създадени са
групи по интереси в рамките на детските градини, като децата са
включени в най-подходящата група за допълнителни занимания
и/или в допълнително обучение по български език.
Организирането на свободното им време ги задържи по-дълго
време в образователната система и засилва тяхното желание за
учене и посещаване на учебните занятия и занапред.
С цел мотивиране на родителите и активното им и осъзнато
включване в учебния процес са предвидени дискусионни срещи
под формата на “училище за родители”. Планирано е провеждане
на вечери на талантите, където децата демонстрират наученото
18
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в групите по интереси и екскурзии, които водят до взаимно
опознаване, разбиране на различните етноси, запазване на
културната им идентичност.
Чрез закупуване на нови и модерни учебно-технически
средства, дидактически материали и др. се повишава интересът
и желанието за посещаване на детската градина от страна на
децата, защото образователният процес е по-атрактивен и
образователното съдържание е представено по интерактивен
и заинтригуващ начин. Чрез реализирането на проекта се
създават предпоставки за промяна на обществените стереотипи
към ромското етническо малцинство и обстановка на
междуетническа толерантност, взаимно уважение и търпимост.
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ГУРКОВО
Име на проекта
Предоставяне на комплексни услуги за социално включване
в семейна среда на хора с различни видове увреждания и
самотноживеещи хора в община Гурково
Кой?
Община Гурково
Къде?
Гурково
Кога?
Дата на стартиране 01.02.2016 г.
Дата на приключване 31.12.2017 г.
Какво постига?
90 участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност
за самообслужване, с подобрен достъп до услуги
Източник на финансиране
Европейски социален фонд чрез ОП Развитие на човешките
ресурси
Финансова информация
Обща стойност на проекта 433 190.60 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 433 190.60 лв.
Собствено финансиране 0.00 лв.
Общо реално изплатени суми 406 848.76 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %
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Накратко за проекта
Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и хора
над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване
в община Гурково чрез предоставяне на комплекс от услуги за
социално включване, според тяхната индивидуална потребност.
1. Създаване на реална възможност за реализиране
правото на лица с тежки увреждания да бъдат активни и да вземат
самостоятелни решения за организиране на ежедневието,
свободното време и поддържане на лични контакти
2. Ограничаване зависимостта от институционален
тип грижи на възрастни, които са в частична или пълна
невъзможност за да се самообслужват, най- често поради
здравословни проблеми и обикновено самотноживеещи, които
са в невъзможност да се справят с бита си, с ежедневните си
дейности и по различни причини са изключени от социалния
живот
3. Разширяване обхвата на социалните услуги в Община
Гурково
4. Осигуряване на заетост на безработни лица в
трудоспособна възраст и връщането на реални пазар на труда
на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания
Проекта предоставя на целевите групи свободно да се възползват
от услугата “Личен асистент” или “Домашен помощник”, а в
комплекс с това, в зависимост от специфичните потребности, те
могат и да се възползват от предоставяне на здравна подкрепа
в домовете си.
След одобряване на окончателния доклад по проекта, Община
Гурково предвижда поддържане на комплекс от социални услуги
в домашна среда да бъде с продължителност от 21 месеца без
прекъсване.
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НИКОЛАЕВО
Име на проекта
Социално включване в община Николаево
Кой?
Община Николаево
Къде?
Николаево
Кога?
Дата на стартиране 01.06.2016 г.
Дата на приключване 31.12.2020 г.
Какво постига?
55 деца, получили подкрепа чрез услугите
Източник на финансиране
Европейски социален фонд чрез ОП Развитие на човешките
ресурси
Финансова информация
Обща стойност на проекта 553 408.22 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 553 408.22 лв.
Собствено финансиране 0.00 лв.
Общо реално изплатени суми 341 624.98 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

22

"Кохезионна политика в ЕС и Област Стара Загора"

Накратко за проекта
Проект “Социално включване в община Николаево” предвижда
предоставяне на услуги за ранно детско развитие:
1. Допълнителна подготовка за равен старт в училище провеждане на летни училища през летните ваканции за деца,
на които предстои постъпване в първи клас. За два месеца две
групи от 15 деца имат ежедневни занимания в продължение на
4 часа. Обучението се води от педагог и медиатор.
2. Здравна консултация за деца от 0 до 7 г. - извършване на
медицински и стоматологични прегледи на деца, провеждане
на обучения на родители от екип от специалисти, включващ
педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор.
3. Формиране и развитие на родителски умения, Семейно
консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с
деца и родители - провеждане на групови и индивидуални
консултации от екип специалисти: педиатър, гинеколог, психолог,
юрист, медицинска сестра, акушерка, социални работници и
трима медиатори.
Услугите за ранно детско развитие по проект “Социално
включване в община Николаево” се предоставят в продължение
на 53 месеца.
Целева група са семейства с деца от 0 до 7 г. включително и деца
с увреждания.
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ОПАН
Име на проекта
Добри и безопасни условия на труд в Егел Корпорейшън ЕООД
Кой?
Егел корпорейшън ЕООД
Къде?
с. .Княжевско, общ. Опан
Кога?
Дата на стартиране 01.08.2017 г.
Дата на приключване 01.08.2018 г.
Какво постига?
1 предприятие, въвело нови системи, практики и инструменти
за развитие на човешките ресурси и организация на труда
1 предприятие, въвело нови процеси за безопасни и
здравословни условия на труд
4 допълнително наети лица
Източник на финансиране
Европейски социален фонд чрез ОП Развитие на човешките
ресурси
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Финансова информация
Обща стойност на проекта 390 274.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 390 274.00 лв.
Собствено финансиране 0.00 лв.
Общо реално изплатени суми 370 446.14 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %

Накратко за проекта
Проектът предвижда дейности по внедряване на специализиран
софтуер и инсталиране на система за безопасност, известяване
и контрол при бедствия и аварии. С предвидените по проекта
инвестиции ще бъдат постигнати следните проектни цели:
1. Въвеждане на нови практики за управление на заетите в
предприятието човешки ресурси чрез въвеждане на софтуерна
система;
2. Оптимизация на работните процеси чрез въвеждане
на гъвкави форми на заетост, ротация на работното място и
практики за удължаване на професионалния живот на повъзрастни работници и служители;
3. Превенция и намаляване на трудовите злополуки и
професионални заболявания чрез въвеждане на средства за
колективна защита;
4. Минимизиране на рисковете при работа чрез
модернизиране и обезопасяване на производствените съоръжения.
От резултатите от проекта ще се ползват всички заети в Егел
лица, които са и целевата група на проекта. Като краен резултат
от проекта ще бъде подобрена работна среда и условия за
професионално развитие в Егел като се внедрят нови практики
за безопасност и развитие на човешките ресурси.
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ПАВЕЛ БАНЯ
Име на проекта
Съпричастност
Кой?
Община Павел баня
Къде?
Павел баня
Кога?
Дата на стартиране 01.02.2016 г.
Дата на приключване 30.11.2017 г.
Какво постига?
71 участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност
за самообслужване, с подобрен достъп до услуги
Източник на финансиране
Европейски социален фонд чрез ОП Развитие на човешките
ресурси
Финансова информация
Обща стойност на проекта 488 841.84 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 488 841.84 лв.
Собствено финансиране 0.00 лв.
Общо реално изплатени суми 471 230.20 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %
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Накратко за проекта
Целта на проекта е да допринесе за подобряване качеството
на живот на хора с трайни увреждания и хора над 65 години с
невъзможност за самообслужване, живеещи на територията на
община Павел баня.
През 2012г. за целите на проект реализиран по ОП „РЧР“ 20072013г. по процедура „Помощ в дома“ беше създадено Звено за
услуги в домашна среда /ЗУДС/ към Домашен социален патронаж
гр. Павел баня, чиято основна функция беше да се предоставят
почасово социални услуги, в домашна среда , специално
насочени към лица изпаднали в неравностойно положение
поради ограничения или невъзможност за самообслужване.
Идеята на община Павел баня е чрез настоящото проектно
предложение да бъдат подкрепени дейностите на ЗУДС и
за бъдещи периоди. По този начин се създават условия за
приемственост и гарантиране на обслужването на досегашни
потребители на социалната услуга „Личен асистент“. В Звеното
се предоставят почасово, интегрирани социални услуги в
домашна среда , специално насочени към лица над 65г.
изпаднали в неравностойно положение поради ограничения
или невъзможност за самообслужване и интегрирани социални
услуги в домашна среда за хора с увреждания живеещи на
територията на община Павел баня.
Лицата , които предоставят услугите за лична помощ са в
трудоспособна възраст, не са придобили право на пенсия за
ОСВ, включително и близки на потребителите. По този начин
ще се осигури трудова заетост на уязвими групи от община
Павел баня , което ще спомогне да се намали риска от бедност.
Всички те притежават необходимите познания да задоволяват
специфичните нужди на потребителите в съответствие с техните
предпочитания, личен избор и потребности. Съчетават се
комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна
27

"Кохезионна политика в ЕС и Област Стара Загора"

грижа в битово обслужване, социална активност, здравна услуга,
мотивационна подкрепа в домашна среда.
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РАДНЕВО
Име на проекта
Уменията на човешките ресурси - капитал за развитие на Мини
Марица Изток ЕАД
Кой?
Мини Марица-Изток ЕАД
Къде?
Раднево
Кога?
Дата на стартиране 02.03.2020 г.
Дата на приключване 02.11.2021 г.
Какво постига?
310 участници, придобили квалификация при напускане на
операцията
Източник на финансиране
Европейски социален фонд чрез ОП Развитие на човешките
ресурси
Финансова информация
Обща стойност на проекта 124 000.00 лв.
Безвъзмездна финансова помощ 62 000.00 лв.
Собствено финансиране 62 000.00 лв.
Процент на съфинансиране от ЕС 85.00 %
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Накратко за проекта
Проектното предложение предвижда обучението на част от
работната сила, заета в производствените дейности на Мини
Марица Изток ЕАД. Общо 310 души ще преминат обучение
за придобиване на нова професионална квалификация или
за повишаване на съществуващата, както следва: 160 души
ще преминат обучение за придобиване на квалификация за
заварчици, а други 150 за повишаване на квалификацията
им като шофьори до такава, позволяваща им да превозват
специфични за производствения процес в Дружеството товари.
И двете обучения ще бъдат предоставени от лицензирана/и от
НАПОО обучителна/и организация/и, избрана чрез процедура
по ЗОП.
Преминалите обученията ще могат да участват в частична
ротация на работното място - производственият процес в
Дружеството е непрекъснат и се извършва на сменен режим.
Тази технологична специфика изисква и налага покриването
на задълженията на дадена работна позиция/място в момента
на възникване на тази необходимост – т.е. ако титуляра на
позицията отсъства непланирано, обученият ще може да
поеме неговите задължения. Сменният режим на работа има
строго регламентиран режим на почивка между смените, което
ограничава възможностите за ротация на работното място на
заетите, тъй като след почивката всеки трябва да се върне към
работа на позицията си. Това от своя страна изисква гъвкав
подход и обезпеченост със съответните обучени кадри.
Спецификата на производствената дейност на Дружеството
изисква специални професионални умения от заетите, което
ограничава в максимална степен наемането на безработни
или неактивни лица. Поради това такава практика почти не се
прилага от Дружеството, не се планира и в рамките на проекта.
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