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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.023
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в
трудно достъпните райони“
Общо
Наименование
допустими
на
Начална дата Крайна дата на разходи в лв.
Процент на съМясто на
бенефициента Наименование на
на проекта
проекта
(Total eligible
финансиране от изпълнение
(Beneficiary
операцията
(Operation
(Operation end
expenditures in ЕС (Union co(Location of
Държава
name)
(Operation name) Кратко описание на проекта (Operation summary)
start date)
date)
BGN)
financing rate)
operation)
(Country)
8.3.2021
8.9.2023
261 613,31 лв.
85%
България
ОУ "Васил
BG05M2OP001Основните дейности по проекта са насочени към:
с. Петко
Левски"
3.023-0004
осигуряване на подходяща образователна среда за
Каравелово; гр.
"Заедно можем"
включване на учениците от ромски произход,
Полски
подобряване на образователната среда в приемащите
Тръмбеш
училища, дейности, насочени към съхраняване и
развиване на културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и техните връстници в
интеграционна мултикултурна среда.

ОУ "Бачо Киро" BG05M2OP001Дейностите по проекта допринасят за включването на
3.023-0005
децата и учениците в системата на образованието,
"За достъпно и
като подпомагат интеграцията и задържането им в
качествено
детската градина и училище. В резултат от
образование в
реализираното проектно предложение ще се
малките населени стимулира социалното включване на деца и ученици
места"
от маргинализираните групи, ще се повиши
качеството на предучилищното и училищното
образование, ще се намали броят на необхванатите от
образователната система, на отпадащите от детска
градина и училище и на преждевременно напусналите
училище.

8.3.2021

31.12.2023

108 102,09 лв.

85%

гр. Бяла черква; България
с. Върбовка

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)
110 Социалноикономическа
интеграция на
маргинализиран
и общности като
ромите;
06 Инициативи
за водено от
общностите
местно развитие;
110 Социалноикономическа
интеграция на
маргинализиран
и общности като
ромите;
06 Инициативи
за водено от
общностите
местно развитие;

Дата на
последна
актуализация
(Last update of
the list of
operations)
9.3.2021

9.3.2021

