Наръчник за управление на
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Приложение 10.5.3
Списък на операциите

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 № BG05M2OP001-3.024
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: МИГ ЛУКОВИТ-РОМАН "ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПРОЦЕНТА НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ, ПРЕЖДЕВРЕМЕННО НАПУСНАЛИ УЧИЛИЩЕ"
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(Country)
29.6.2021
29.6.2023
85%
България
Община Луковит BG05M2OP001-3.024- Проектът на Община Луковит предвижда създаване
149 986,99
Община
0001-C01 "Мотивация на духов оркестър и мажоретен състав с ученици от
Луковит
за образование в
всички училища към Народно читалище "Съзнание
Луковит"
1895" гр. Луковит. Ще бъдат формирани Театрален
клуб към ПГСС "С. Румянцев" и клубове "Околен свят"
за ученици в начален курс в СУ "Алеко Константинов"
и НУ "Инж.Вълков" гр. Луковит. Проектът ще ползва
атрактивността на дейностите и насочи учениците
към мотивация за задържане в образователната
система възможно най-дълго време, за намаляване
на отсъствията и увеличаване на успеваемостта в
училище.

Начално училище
"Петко Рачов
Славейков", гр.
Роман

BG05M2OP001-3.0240002-C01 "Ръка за ръка
в познанието,
изкуството и спорта"

Учениците, обект на интервенция, ще бъдат
поставени в условия на интересни за тях занимания,
всеки от тях ще има възможност да разкрие
собствения си творчески потенциал, да бъде творец и
да се изяви. Включването на децата в
допълнителните дейности ще спомогне за тяхната
социална интеграция, ще бъде предпоставка за
привличането им в учебните заведения. Те ще бъдат
поставени в равни условия за развитие на
творческите им способности, което ще доведе до
повишаване на самочувствието им и ще засили
чувството им за принадлежност към обществото.

29.6.2021

29.6.2023

99 260,00

85%

Община
Роман

България
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Основно училище
"Св. Св. Кирил и
Методий",
с.
Бежаново

BG05M2OP001-3.0240003-C01 "Моите
успехи са и наши
успехи" - ефективно
участие в
образователния
процес на
маргинализирани
групи със специален
фокус - роми, чрез
иновативни форми за
качествено
образование и
устойчиво социално
включване."

Проектът е за социално приобщаване, образователна
интеграция и борба с бедността.Изпълнява се в
малко населено място, с висок ръст на безработица
поради неблагоприятна образователна структура на
жителите (голям относителен дял роми).Дейностите
са насочени към маргинализираните групи, чиито
проблеми са идентифицирани като най-тежки на
територията на общината. Проектът има за цел да се
подобри качеството на образование, чрез прилагане
на иновативни форми, да се ограничи отпадането на
децата от училище и завръщане на напусналите, да
се подпомогнат процесите на социално интегриране,
ефективно и активно участие на деца, ученици,
учители и родители, да се развият иновативни
подходи за по-добра и образователна интеграция.

29.6.2021

29.6.2023

82 397,50

85%

с. Бежаново,
Община
Луковит

България

110

1.7.2021

Обединено
училище "Неофит
Рилски",
с.
Дерманци

BG05M2OP001-3.0240004-C01 "При нас е
интересно!" извънкласни дейности
за усвояване на знания
и умения на 21 век"

Проектът е насочен към ученици от маргинализирани
групи, вкл. роми, които са около 90% от учениците в
ОбУ "Неофит Рилски" с. Дерманци, и към техните
родители. Училището ще работи с партньори Община Луковит и Читалище с. Дерманци.
Предвижда се въвеждане на интересни и иновативни
образователни дейности, както и дейности през
летните месеци и дейности съвместно с родители.
Ще бъдат създадени шест основни седмични
извънкласни занимания за две учебни години, ще
бъдат обхванати 136 ученици от училището, от които
над 80% роми.

29.6.2021

29.6.2023

142 130,27

85%

с. Дерманци,
Община
Луковит

България

110

1.7.2021
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Средно училище
"Васил Левски",
гр. Роман

BG05M2OP001-3.0240005-C01
"Подобряване
условията на обучение
и достъпа до училищно
образование в Средно
училище "Васил
Левски" гр. Роман"

Целите на проекта са насочени към подпомагане на
учениците от маргинализираните групи да се
изградят като пълноценни граждани с мотивация и
знания за постигане на професионална, социална и
творческа реализация. Развиване на
комуникативната компетентност и ценностната
ориентация на учениците. Изграждане на общественоотговорни личности, които владеят комуникативно
ориентирани поведенчески модели. Съхраняване и
развитие на културната идентичност, взаимно
опознаване и възпитаване в дух на толерантност към
културното многообразие и ангажираност към
родния край. Създаване на добри условия и
мотивация за пълноценно включване в
образователния процес и социална интеграция на
учениците от маргинализирани групи, както и
допълнително обучение за преодоляване на
образователни трудности.
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