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Вариант 5
Одобрен от: Ръководителя на УО
март 2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.007
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от
маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ
Наименование Наименование на Кратко описание на проекта (Operation summary)
Начална дата Крайна дата на Общо
Процент на съ- Място на
Държава
на
операцията
на проекта
проекта
допустими
финансиране от изпълнение (Country)
бенефициента (Operation name)
(Operation
(Operation end
разходи в лв.
ЕС (Union co(Location of
(Beneficiary
start date)
date)
(Total eligible
financing rate)
operation)
name)
expenditures in
BGN)

Първо основно
училище
,,Никола
Първанов", гр.
Лом

BG05M2OP0013.007МИГ ЛОМ
мярка 7 „Достъп
до качествено
образование,
чрез
интегриране в
образователната
система на деца
и ученици от
маргинализиран
и общности,
включително
роми” от
Стратегията за
ВОМР на МИГ
ЛОМ

Проект „Училище за знания, традиции и единство” се
24.04.2020 г. 24.04.2022 г.
осъществява от Първо основно училище „Никола Първанов”
град Лом, в партньорство с Училищно настоятелство
„Просвещение”. Целевата група са 30 ученици от
маргинализирани общности, вкл. роми, и 15 родители,
участващи в дейности, свързани с равен достъп до качествено
образование, засилване на мотивация за участие в учебния
процес, ранно интегриране в образователната система и
преодоляване на негативните обществени нагласи, основани
на етнически произход. В рамките на 24 месеца ще се
реализират дейности, които ще доведат до:качествено
образование; социално и образователно
интегриране;повишаване мотивацията за изучаване на
българския език, чрез допълнителни занимания с деца, чийто
майчин език не е българския;съхраняване и развиване на
културната идентичност на учениците от етническите
малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда, чрез създаване на клубове по интереси
подобряване на материалните условия и образователната
среда, в която интегрирано се обучават ученици от етнически
малцинства; създаване на условия за етническа толерантност
сред учениците, чрез организиране на съвместни инициативи
на училищно, общинско и национално ниво.

169 627.91 лв. 85%

Община
Лом

Република
България

Категории
на
интервенци
я (Category
of
intervention
)

Дата на последна
актуализация (Last
update of the list of
operations)

24.04.2020 г.
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Наименование Наименование на Кратко описание на проекта (Operation summary)
на
операцията
бенефициента (Operation name)
(Beneficiary
name)

Основно
училище "Св.
Св. Кирил и
Методий",
с.Ковачица

BG05M2OP0013.007МИГ ЛОМ
мярка 7 „Достъп
до качествено
образование,
чрез
интегриране в
образователната
система на деца
и ученици от
маргинализиран
и общности,
включително
роми” от
Стратегията за
ВОМР на МИГ
ЛОМ
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Начална дата
на проекта
(Operation
start date)

Крайна дата на
проекта
(Operation end
date)

Предложеният проект се изпълнява от двама равностойнои
24.04.2020 г. 24.04.2022 г.
партньори, намиращи се в с.Ковачица, малко населено място
от територията на МИГ Лом. Проектът цели да се създадат
необходимите предпоставки и условия на 80 ученици от
маргинализирани общности, включително роми от Основно
училище "Кирил и Методий" и Професионална
гимназия"Дунавска земя "за успешно интегриране чрез
образователната система. Целта на проекта ще се
реализира,чрез изпълнение на три дейности, изпълнени
огледално от всеки от партньорите. Дейностите по проекта
дават възможност за социално включване и равен шанс на
маргинализираните деца, чрез обхващане и задържането им
в училище. Изпълнението на проекта умножава усилията за
превенция на ранното отпадане от училище, намаляване на
неграмотността, изграждането на социални умения, вкл.
самочувствие и съпричастност към обществото на децата от
целевата група на територията на МИГ Лом в изпълнение на
СВОМР.

Вариант 5
Одобрен от: Ръководителя на УО
март 2020 г.
Общо
допустими
разходи в лв.
(Total eligible
expenditures in
BGN)

Процент на съфинансиране от
ЕС (Union cofinancing rate)

186 088.58 лв. 85%
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изпълнение
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Лом

Република
България

Категории
на
интервенци
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update of the list of
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24.04.2020 г.
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Наименование Наименование на Кратко описание на проекта (Operation summary)
на
операцията
бенефициента (Operation name)
(Beneficiary
name)

Професионалн
а гимназия по
хранене и
земеделие
"Дмитриий Ив.
Менделеев",
гр. Лом

BG05M2OP0013.007 МИГ ЛОМ
мярка 7 „Достъп
до качествено
образование,
чрез
интегриране в
образователната
система на деца
и ученици от
маргинализиран
и общности,
включително
роми” от
Стратегията за
ВОМР на МИГ
ЛОМ
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Начална дата
на проекта
(Operation
start date)

Крайна дата на
проекта
(Operation end
date)

Проектното предложение, което ще се реализира в
24.04.2020 г. 24.04.2022 г.
партньорство с най-влиятелната ромска организация в Лом фондация "Рома-Лом", се цели в повишаване качеството на
училищното образование и в подобряване на достъпа до
училищно образование в Лом като малко населено място с
големи групи ромско население и маргинализирани
общности. С иновативен подход - интернет-платформа и
съвременна техника за работа с нея, то ще заинтригува и
провокирането на вниманието на учениците за по-лесно
преодоляване на образователните пропуски. Проектът е
интересен с включването на 12 деца със специални
образователни потребности, които се включват в масовите
паралелки на училището. Ангажирането и на родителите в
обучението и задържането в училище ще увеличи
резултатността от усилията на младежите по
общообразователните и специалните предмети чрез 3 кръгли
маси, в които се изясняват причините за отпадането им от
образователната система.Професионалното обучение на
горен курс и вплитане на ромската и българската кухня в
делниците и празниците на ломското население е друг
специален елемент в проектното предложение . Събирането
на автентични и традиционни за двата етноса рецепти и
осъществяването им на практика в домовете и училищния
ресторант ще доведе до културно сближаване.

Вариант 5
Одобрен от: Ръководителя на УО
март 2020 г.
Общо
допустими
разходи в лв.
(Total eligible
expenditures in
BGN)

Процент на съфинансиране от
ЕС (Union cofinancing rate)

155 364.51 лв. 85%

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

Община
Лом

Република
България

Категории
на
интервенци
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Дата на последна
of
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update of the list of
)
operations)

24.04.2020 г.

