Пореден номер на схема

Индикативна годишна програма по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ по Приоритетни оси 3 и 4 на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 през 2009 г.
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Приоритетна ос/
Операция/
Наименование
на схемата

Цел/ Приоритет на
схемата

Процедура за
предоставяне
на
безвъзмездната
финансова
помощ

Допустими
бенефициенти

Максимален
% на
съфинансира
не

Месец на
публикуване

Индикатори за
измерване на
изпълнението

Приложимост
на правилата за
държавните
помощи

Максимален
размер на
безвъзмездното
финансиране за
конкретната
процедура

Минимален и
максимален
размер на
безвъзмездната
финансова помощ
за отделните
проекти

Приоритетна ос 3. Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика,
основана на знанието
Операция 1: Наука и бизнес

Наука и бизнес

Операцията е насочена
към създаване на
ефективни инструменти
и изграждане на
благоприятна среда за
по-активно
взаимодействие между
науката и бизнеса.
Липсата на стабилни и
устойчиви партньорства
между два от основните
компонента на
„триъгълника на
знанието” – научните
изследвания и
реализацията на
научните резултати,
налага да се
предприемат конкретни
и целенасочени мерки
на централно ниво в
следните посоки:
1.Подобряване на
комуникацията „наукабизнес”,
2. Популяризация на
научните резултати и

- Създадена
национална
интерактивна
платформа;
- Специализирана
публикация на
извършеното
проучване;
Процедура на
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ

МОМН чрез
Дирекция „Научни
изследвания”

100 %

Четвърто
тримесечие на
2009 г.

- Брой издадени
национални
бюлетини – наймалко 12;
- Брой организирани
тематични научни
школи – 4;
- Брой участници в
националните
тематични научни
школи – най-малко
200;
- Брой изградени и
развити

Не е приложимо

5 000 000 лв.

Не е приложимо

3. Повишаване
квалификацията на
учените.

партньорства и
консорциуми на
базата на
информационните
срещи - най-малко
30;
- Брой
постдокторанти,
специализанти,
млади учени и
изследователи с
образователнонаучна степен
„доктор” преминали
обучения за работа с
високотехнологични
комплекси – 200;
- Брой приети за
печат публикации в
списания с импакт
фактор – 250

Приоритетна ос 4. Подобряване на достъпа до образование и обучение
Операция 1: Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности
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Подпомагане
обучението на
деца и ученици
със специални
образователни
потребности

Целта на операцията е
подпомагане на
образователния процес
на децата и учениците
със специални
образователни
потребности (СОП) –
развитие на
интегрираното и
включващото обучение
както и на обучението в
специални училища,
чрез създаване на
подкрепяща среда,
включваща
разработването на
програми за обучение и
развитие и за
професионална

Процедура за
подбор на
проекти

Водещи
организации:
· общини и
техните звена
по чл. 5, ал. 2 и
параграф 1, т. 8
от
Допълнителните разпоредби
на ПМС 121 от
31.05.2007;
· училища;
· детски
градини;
· организации,
създадени по
Закона за
юридическите
лица с

- Създадена
подкрепяща среда за
обучението на 2 400
деца и ученици със
СОП;

100 %

Трето
тримесечие на
2009 г.

· Брой обучени
учители
и специалисти с
педагогически
функции за работа с
деца и ученици със
СОП - 500;
· Брой разработени
дидактически
материали,
специализирани
образователни

Не е приложимо

10 000 000 лв.

50 000 лева
390 000 лева

подготовка,
специализирана
подготовка на учители
за работа с деца и
ученици със СОП,
промяна на
обществените нагласи в
подкрепа на
интегрираното и
включващото обучение
и др.

нестопанска цел
(НПО).
Партньори:
· общини и
техните звена
по чл. 5, ал. 2 и
параграф 1, т. 8
от
Допълнителните разпоредби
на ПМС 121 от
31.05.2007;
· училища;
· висши
училища;
· детски
градини;
· организации,
създадени по
Закона за
юридическите
лица с
нестопанска цел
(НПО).

софтуери и др.;
· Брой
образователни
институции,
предлагащи
програми
за интегриране на
деца със СОП - наймалко 120.

Операция 2: Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система.
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Интеграция на
децата и
учениците от
етническите
малцинства в
образователната
система.

Целта на операцията е
да подпомогне поуспешната социална и
трудова реализация на
децата и учениците от
етническите малцинства
чрез:
1. подобряване на
условията за равен
достъп до образование
и обучение
2. засилване на
мотивацията за
включване в
образователния процес

Процедура за
подбор на
проекти

- Общини и
техните звена
по чл. 5, ал. 2 и
параграф 1, т. 8
от
Допълнителните разпоредби
на ПМС 121 от
31.05.2007;
· Училища;
· Детски
градини;
· Висши
училища
и техните звена
по чл. 5, ал. 2 и
параграф 1, т. 8
от
Допълнителните разпоредби

100 %

Трето
тримесечие на
2009 г.

- 3 000 деца и
ученици
от етнически
малцинствени групи,
участващи в мерки,
насочени към
превенция на
ранното
отпадане от
училище,
от общо 8000 деца и
ученици, участващи в
дейности за
интеграция в
образователната
система;
- 500 обучени
учители
за работа в

Не е приложимо

6 000 000 лв.

50 000 лева
390 000 лева

на ПМС 121 от
31.05.2007;
· Организации,
регистрирани по
Закона за
юридическите
лица с
нестопанска цел
(неправителств
ени организации
- НПО).

мултикултурна среда;
- 1 500 родители,
участвали в дейности
за интеграция на
деца
и ученици от
етнически
малцинствени групи
в образователната
система

Операция 3: Студентски стипендии и награди.
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Студентски
стипендии и
награди

Целта на операцията е
съществуващата
система за
предоставяне на
студентски стипендии да
бъде допълнена с
използването на
финансиране от
Европейския социален
фонд.
През учебните 20102011 г. и 2011-2012 г. ще
бъдат предоставени
стипендии за
повишаване на
мотивацията за подобри резултати.
Едновременно с това
ще бъдат осигурени
допълнителни
материални стимули за
изявени студенти,
обучаващи се в
областите, определени
като приоритетни от в
следните документи:
1) Националната
програма за реформи
2007-2009 – природни и
технически науки,
2) Национална програма
за реформи 2008-2010 г.
и Национална стратегия

Процедура на
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ

- Най-малко 16 000
студенти, получили
стипендии
МОМН чрез
Дирекция
„Студенти,
докторанти и
специализанти”

100 %

Четвърто
тримесечие на
2009 г.

- Най-малко 30 000
получени
награди/най-малко 7
000 наградени
студенти

Не е приложимо

46 799 600 лв.

Не е приложимо

за Научни изследвания
2009-2019 г.:
 биотехнологии, храни
и здраве,
 информационни и
комуникационни
технологии,
 възобновяеми
източници на енергия и
енергоспестяващи
технологии,
 материалознание и
нанотехнологии,
 екология, климатични
промени,
биоразнообразие и
биологични ресурси,
 културно-историческо
наследство, национална
идентичност и социална
среда.
Операция 4: Ограмотяване на възрастни
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Ограмотяване на
възрастни

Операцията е насочена
към лица, за които е
необходимо да се
организират специални
курсове по
ограмотяване, които да
улеснят по-нататъшния
им достъп до
допълнителна
професионална
подготовка и съответно
до по-конкурентно
участие на пазара на
труда.

- Брой възрастни,
включени в програми
за ограмотяване и в
курсове за
завършване на
класове от основното
образование –
10 500;
Процедура на
директно
предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ

МОМН чрез
Дирекция
"Политика в общото
образование"

100 %

Трето
тримесечие на
2009 г.

- Брой възрастни,
завършили успешно
програми за
ограмотяване и
курсове за
завършване на
класове от основното
образование – 8 000;
- Брой учители,
включени в програми
за квалификация 500

Не е приложимо

15 000 000 лв.

Не е приложимо

