Индикативна годишна работна програма за процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския Социален фонд
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• Създадена национална интерактивна
платформа;
• Специализирана публикация на
извършеното проучване;
• 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 партньорства и
консорциуми на базата на информационните
срещи - най-малко 30;
• Брой постдокторанти, специализанти,
млади учени и изследователи с
образователно-научна степен „доктор”,
преминали обучение за работа с
високотехнологични комплекси – 200;
• Брой приети за печат публикации в
списания с импакт фактор – 250

ПРИОРИТЕТНА ОС 3 Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието

Операцията е насочена към създаване на
ефективни инструменти и изграждане на
благоприятна среда за по-активно
взаимодействие между науката и бизнеса

3

НАУКА И БИЗНЕС

4

Операцията ще създаде възможности за
практически занимания за ученици от
ДА ПРЕВЪРНЕМ
общото образование с цел повишаване на
ЗНАНИЯТА В УМЕНИЯ уменията им в области на обучение –
чуждоезикови, природо-математически и
технологични, изкуства и др.

Не е приложимо

Не е приложимо

ПРИОРИТЕТНА ОС 4 Подобряване на достъпа до образование и обучение
Целта на операцията е съществуващата
СТУДЕНТСКИ
система за предоставяне на студентски
5
СТИПЕНДИИ И
стипендии да бъде допълнена с използването Не е приложимо
НАГРАДИ
на финансиране от Европейския социален
фонд

6

7

РАЗВИТИЕ НА
ДИСТАНЦИОННИ
ФОРМИ НА
ОБУЧЕНИЕ В
СИСТЕМАТА НА
ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ

Развитието на дистанционни форми на
обучение ще улесни ученето през целия
живот, тъй като те създават възможност за
усъвършенстване на професионалните
умения и компетентности, без
продължително откъсване от работа.
Не е приложимо
Модерните технологии позволяват и
оптимизация на финансовите инвестиции.
Тези фактори ще стимулират работодателите
да насърчават дистанционната форма на
обучение за повишаване на квалификацията

ДА НАПРАВИМ
УЧИЛИЩЕТО
ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА
МЛАДИТЕ ХОРА

Операцията цели:
създаване на условия за развитие на
потенциала на всяко дете, за осигуряване на
възможности за физическо, интелектуално и
личностно развитие, пълноценна социална
интеграция и последваща професионална
Не е приложимо
реализация;
включване на децата и учениците в
дейности за формиране на компетентности за
активно участие в икономическия, социалния
и културния живот като отговорни граждани
в демократично и плуралистично общество.

Не по - малко от 60
Първо
дни от датата на
тримесечие на
обявяване на
2010
процедурата

МОМН

Не по - малко от 60
Второ
дни от датата на
тримесечие на
обявяване на
2010
процедурата

• гимназии;
• профилирани гимназии;
• средни
общообразователни
училища;
• общини и райони на
общини

Не по - малко от 60
Второ
дни от датата на
тримесечие на
обявяване на
2010
процедурата

МОМН

2 556 459,41

4 090 335,05

23 928 255,52

Не по - малко от 60
Второ
дни от датата на
тримесечие на
обявяване на
2010
процедурата

• Висши училища
• Основни звена на висшите
училища по чл. 25, ал. 2, 3 15 338 756,44
и 4 от Закона за висшето
образование

Не по - малко от 60
Второ
дни от датата на
тримесечие на
обявяване на
2010
процедурата

• училища;
• общини и райони на
общини;
• извънучилищни
педагогически учреждения;
15 338 756,44
• неправителствени
организации (вкл.
читалища, спортни
клубове, младежки
организации и др.)
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30 000 000
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85%

85%

85%

85%

100%

неприложимо

100%

минимален размер:
50 000
2012 г.
максимален размер:
100 000

• 13 300 ученици включени в училищни
практики;
• дял на завършилите училищни практики 90%;

неприложимо

• Най-малко 16 000 студенти, получили
стипендии;
• Най-малко 30 000 получени награди/наймалко 7 000 наградени студенти;

100%

2012 г.

100%

минимален размер:
100 000
2013 г.
максимален размер:
800 000

• разработени 60 програми за дистанционно
обучение;
• създадени или модернизирани най-малко
15 нови центрове за обучение през целия
живот във висшите училища;
• 51 740 студенти, включени в курсове за
дистанционно (електронно) обучение;
• 38 800 студенти, завършили успешно поне
един курс/модул за дистанционно
(електронно) обучение

100%

минимален размер:
50 000
2011 г.
максимален размер:
390 000

• 800 училища, предлагащи извънкласни и
извънучилищни дейности
• 90 000 ученици, участващи в извънкласни и
извънучилищни дейности
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