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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.022
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: „МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН - ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА И ПОВИШАВАНЕ НА ОБХВАТА НА ДЕЦАТА ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ
ГРУПИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНИТЕ ЛУКОВИТ И РОМАН”

Наименование на Наименование на
бенефициента
операцията (Operation
(Beneficiary name) name)
Детска градина
"Слънце"

BG05M2OP001-3.0220001-С01 „Деца на
дъгата”

Кратко описание на проекта (Operation summary)

Начална дата
на проекта
(Operation
start date)

Проектът е насочен към осигуряване на условия за 05.03.2021 г.
ранно интегриране в образователната система на
деца от маргинализираните общности на територията
на община Луковит – гр. Луковит, с. Дерманци и с.
Тодоричене. За постигане на тази цел проектът
включва дейности за провеждане на допълнителни
занимания по три тематични програми: „Песничка за
теб“, „Малкият еколог“ и „Слънчеви спортисти“,
които ще бъдат разработени с участието на експерти
в областта на ранното детско развитие и началната
педагогика. Целевата група по проекта обхваща 110
деца на възраст от 3 до 6 години, както и техните
родители като активни участници в образователния
процес. Чрез включването на децата в допълнителни
занимания за развитие на музикалните умения,
формиране на отношение към опазването на
околната среда в ранна детска възраст и участие в
различни спортни дейности, проектът ще допринесе
за подобряване на достъпа до качествено
предучилищно образование, съхранение и развитие
на културната идентичност и подкрепа за социалното
включване на децата от маргинализираните
общности в община Луковит.

Крайна дата на
проекта
(Operation end
date)
05.05.2023 г.

Общо
допустими
разходи в лв.
(Total eligible
expenditures in
BGN)
69 579,60

Процент на съфинансиране от
ЕС (Union cofinancing rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

85%

Община
Луковит

Държава
(Country)

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)
110

Дата на
последна
актуализация
(Last update of
the list of
operations)
05.03.2021 г.

