
      

  

Водено от общностите местно развитие 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел” 

Проект BG05M9OP001-1.029-0001-C01 

“Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино”
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 

П Р О Е К Т : 

 „ПОДКРЕПА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА 

ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА 

АРДИНО” 
 

Договор № BG05M9OP001-1.029-0001-C01 от 12.11.2019 г.  
 

1. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА. 

 

ФИНАНСИРАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 Г.,  

ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД 

ПРИОРИТЕТНА ОС: 
ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И КАЧЕСТВОТО 

НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

ПРОЦЕДУРА ЗА БФП: 
BG05M9OP001-1.029 „ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ МИГ АРДИНО-ДЖЕБЕЛ” 

НОМЕР НА 

ДОГОВОРА: 
№ BG05M9OP001-1.029-0001-C01 от 12.11.2019 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ НА 

ПРОЕКТА: 

„ПОДКРЕПА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА ОТ 

УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО” 

СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 

118 355, 60 ЛВ. 

 

СЪФИНАНСИРАНЕ 

ОТ ЕС ЧРЕЗ ЕСФ: 

100 602, 26 ЛВ. 

 

СЪФИНАНСИРАНЕ 

ОТ НАЦ. БЮДЖЕТ : 

17 753, 34 ЛВ. 

 

ПЕРИОД НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЦА 



      

  

Водено от общностите местно развитие 

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел” 

Проект BG05M9OP001-1.029-0001-C01 

“Подкрепа за обучение и заетост на лица от уязвими групи в община Ардино”
 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  

2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  
 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА 

ПРОЕКТА: 

Намаляване на безработицата в община Ардино, чрез 

осигуряване на обучение и заетост на хората в неравностойно 

положение на пазара на труда и увеличаване на възможността 

за тяхната понататъшна реализация. 

 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

1. Социална и професионална интеграция на безработните от 

уязвимите групи на пазара на труда и намаляване на риска от 

бедност; 

2. Предоставяне на обучение за придобиване на 

професионалната квалификация; 

3. Осигуряване на субсидирана заетост. 

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 

Конкретната целева група, към която са насочени дейностите 

по проекта са безработни лица от всички възрастови групи, 

регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" - Ардино.  

Приоритетно ще бъдат подкрепени следните лица от целевата 

група: 

- Безработни участници на възраст от 30 до 54 г. вкл. – 15 души; 

- Безработни участници, вкл. продължително безработни, или 

неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г. 

– 19 души; 

- Безработни участници на възраст до 29г. вкл., с основна или 

по-ниска образователна степен – 3 души. 

 

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА: 

Дейност 1: Набиране, подбор и назначаване на представители 

от целевата група за обучение и субсидирана заетост; 

Дейност 2: Предоставяне на обучение за придобиване на 

професионална квалификация; 

Дейност 3: Осигуряване на субсидирана заетост за период от 6 

месеца на 37 лица от целевата група преминали успешно 

обучение за професионална квалификация. 

 

РЕЗУЛТАТИ: 

Проектното предложение е насочено към безработните лица в 

неравностойно положение на пазара на труда на територията 

на община Ардино. Чрез реализирането на предвидените 

дейности ще бъдат разрешени част от съществуващите остри 
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проблеми, свързани с безработицата и трудовата заетост на 

уязвимите групи в общината. В резултат на проекта ще се 

улесни наемането на безработните лица, които ще получат нов 

шанс за работа, нови професионални знания и умения, както и 

придобиването на професионална квалификация. Натрупания 

ценен професионален опит и възможността за заетост на 

обхванатите безработни, ще спомогнат за по-успешната им 

реализация на пазара на труда в дългосрочен план. 

 
 


