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BG05M9OP001-1.022 – СПЕЦИФИЧНИ
ОБУЧЕНИЯ
Схемата е обявена в два компонента, съобразно вида на предоставяната
безвъзмездна помощ:
Компонент I, се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 651/2014 на
Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории
помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107
и 108 от Договора, текст от значение за ЕИП (OB L 187/26.6.2014)
и
Компонент II, се реализира съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г. на
Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis, текст от значение за ЕИП (OB L 352/24.12.2013)
Каква е целта на процедурата?
Повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на
условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични
за предприятията и работните места обучения.
Кой може да кандидатства?

Компонент I
Компонент II
Работодатели в сектори, основаващи се наРаботодатели в сектори, основаващи
знанията, високите технологии и ИКТ изнанията, високите технологии и
преработвателната промишленост с по-високапреработвателната промишленост с по
добавена стойност на труда.
добавена стойност на труда.
Важно!
Партньорството по настоящата процедура е допустимо, а не задължително. При
оценката на проектното предложение, капацитетът на партньора/ите ще бъде
оценяван отделно от този на кандидата и крайната оценка е средноаритметична
от оценките на кандидата и партньора/ите.
Какво е финансирането?
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Компонент I

Компонент II

Общ бюджет: 5 000 000 лв.

Общ бюджет: 5 000 000 лв.

Размер на БФП

Размер на БФП

Минимум: 50,000 лв.

При служебно отразени непреки разходи

Максимум: 3,911,660 лв.

Минимум 45 454,55 лв. (БФП)
Максимум 355 605,45 лв. (БФП)
В случай, че няма непреки разходи
Минимален
размер
на
финансова помощ - 50 000 лв.

безвъзм

Максимален
размер
на
безвъзм
финансова помощ в размер на 391 166 л
Какъв е процентът на безвъзмездна финансова помощ?
Компонент I
70% за малки предприятия

Компонент II
90% за малки предприятия

Може да добавим 10% ако обучението се предлага на хора с увреждания или на
работещи в неравностойно положение
(За да бъде признато това увеличаване на интензитета е необходимо 100% от
лицата, които се предвижда да бъдат обучени по съответния проект да попадат в
посоченото определение за „работещ с увреждане” или за „работещ в
неравностойно положение”)
Какви дейности са допустими?
Компонент I

Компонент II

Минимални изисквания към обучението по дейност 1, 2 и 3:

2/3

Idein
Idein
http://idein.eu

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ,
за един обучаем общо за всички обучения не може да надхвърля 3 000 лв.
(в сумата са включени специфичните обучения и специализираните
чуждоезикови обучения).
Обучението следва да завърши с документ, удостоверяващ успешното
завършване на преминалите курса на обучение неактивни и/или
безработни лица и/или заети лица.
При по-голям брой лица (например повече от 15 лица), включени в
обучение, те следва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида
обучение за постигане на максимална ефективност.
Кандидатът задължително трябва да предвиди в проекта (към всеки един
обучаем за всички обучения) собственото участие съобразно указанията
по т. 10 от Условията за кандидатстване.
Компонент I
Компонент II
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