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ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
ПРИОРИТЕТНА ОС 3
ПРОЦЕДУРА № BG05M2OP001-3.025
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: МИГ „ДРЯНОВО - ТРЯВНА - В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА” – „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ В
МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И В ТРУДНО ДОСТЪПНИТЕ РАЙОНИ В ОБЩИНИТЕ ДРЯНОВО И ТРЯВНА”

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

BG05M2OP001-3.0250001-С01 „Едно
вълшебство ни
сплотява –
интерактивен модел за
интеграция на деца
чрез емоции и
споделени
преживявания”

Кратко описание на проекта (Operation summary)

Начална дата
на проекта
(Operation
start date)

Проектът е насочен към осигуряване на условия за 05.08.2021 г.
ранно интегриране в образователната система на
деца от маргинализираните общности на територията
на община Трявна. За постигане на тази цел проектът
включва дейности за провеждане на допълнителни
занимания в творческа работилница "Калина", както
и участие на децата в клубове по интереси: „В
градината на разнообразието”, "Приятели с
природата", "Туризъм" и "Лабораторията за
родители". Целевата група по проекта обхваща 20
деца от етническите малцинства, както и техните
родители като активни участници в образователния
процес. Чрез включването на децата в допълнителни
занимания за развитие на творческите им умения и
формиране на отношение към опазването на
околната среда в ранна детска възраст, проектът ще
допринесе за подобряване на достъпа до качествено
образование, съхранение и развитие на културната
идентичност и подкрепа за социалното включване на
децата от маргинализираните общности в община
Трявна.

Крайна дата на
проекта
(Operation end
date)
05.08.2023 г.

Общо
допустими
разходи в лв.
(Total eligible
expenditures in
BGN)
73 711,16

Процент на съфинансиране от
ЕС (Union cofinancing rate)

Място на
изпълнение
(Location of
operation)

Държава
(Country)

85%

община Трявна

България

Категории на
интервенция
(Category of
intervention)
110

Дата на
последна
актуализация
(Last update of
the list of
operations)
05.08.2021 г.
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Средно училище
„Петко Рачев
Славейков”

BG05M2OP001-3.0250002-С01 „Единни в
многообразието си”
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Проектът е насочен към подобряване на достъпа до 05.08.2021 г.
качествено образование за учениците и младежите
от маргинализирани общности на територията на
община Трявна. Планираните за изпълнение
дейности включват предоставяне на допълнителни
образователни услуги за развитие и усъвършенстване
на ключовите компетентности и преодоляване на
образователните дефицити на 96 ученици от Средно
училище "Петко Рачев Славейков" гр. Трявна, като от
тях 36 са представители на маргинализираните
общности. Проектът е насочен към формиране на
обществено
самосъзнание,
поведение
на
толерантност и насърчаване на активната гражданска
позиция на учениците. Участието им в групите за
извънкласни дейности, които е предвидено да бъдат
сформирани в рамките на проекта, цели да насърчи
общуването и съвместните дейности между
младежите
от
различните
общности.
Взаимодействието с родителите на учениците,
участващи в проекта, цели да затвърди ролята им на
активни участници в процеса на ранно интегриране и
равен достъп до образование на всички ученици, в
т.ч. от етническите малцинства.

05.08.2023 г.
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70 616,00

85%

община Трявна

България

110

05.08.2021 г.

