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Име на партньора/ите

Име на проекта

Аграрен Университет - Пловдив
Академия за музикална, танцово и изобразително изкуство - Пловдив
Американски университет в България - Благоевград
Бургаски свободен университет
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"
Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" – София
Висше училище Международен колеж - Добрич
Висше училище по застраховане и финанси - София
Висше училище "Земеделски колеж" - Пловдив
Военна академия "Георги Стойков Раковски" – София
Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив
Европейски политехнически университет - Перник
Икономически университет - Варна
Колеж по икономика и администрация - Пловдив
Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинтг - София
Колеж по телекомуникации и пощи - София
Лесотехнически университет - София
Медицински университет - Плевен
Медицински университет - Пловдив
Медицински университет - София
Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна
Международно висше бизнес училище - Ботевград
Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" - София
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново
Национална художествена академия - София
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София
Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров" - София
Национална спортна академия "Васил Левски" - София
Нов български университет - София
Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Русенски университет "Ангел Кънчев"
Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Стопанска академия "Димитър Апостолов Ценов" - Свищов
Театрален колеж "Любен Гройс" - София
Технически университет - Варна
Технически университет - Габрово
Технически университет - София
Тракийски университет - Стара Загора
Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас
Университет за национално и световно стопанство - София
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Академия на Министерството на вътрешните работи - София
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Безвъзмездна
Обща стойност
финансова
на проекта в лв.
помощ в лв.

46625816,32

46625816,32

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Официален
адрес на
водещата
организация

София 1000,
бул. "Княз
Дондуков
№2А"

Териториален
обхват

Име на водещата
организация

Продължителност

Номер проект в
ИСУН

Компонент

Договор номер
в ИСУН

Сключени договори по схема BG 051РО001-4.2.04 "Студентски стипендии и награди"
Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Република Дейност 1 - Управление на проекта;
България Дейност 2 - Информационна кампания
и публичност на проекта. Дейности по
визуализация на донорската помощ;
Дейност 3 - Актуализиране на данните
за целевите групи по двата
компонента. Разпределение на
стипендиите и наградите по висши
училища; Дейност 4 - Осигуряване на
техническа поддръжка на
приложената компютърна програма за
кандидатстване и класиране по проект
"Студентски стипендии и награди";
Дейност 5 - Приемане на документи за
стипендии и награди във висшите
училища; Дейност 6 - "Обработка на
получените от висшите училища данни
на кандидатите за стипендии и
награди; Дейност 7 "Изплащане на
стипендии и награди и отчитане на
средствата.

І. Индикатори за резултат: 1. Предоставени
стипендии - 320 000 на семестър; 2.
Предоставени награди 30 000 на семестър.
ІІ. Индикатори за изпълнение: 1.
Инструкция - 1 бр.; 2. Информационен
семинар - 1 бр.; 3. Публикации, съобщения 10 бр.; 4. Плакати - 500 бр.; 5. Брошури - 11
000 бр.

