ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ
ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА“ (ВТОРИ СРОК НА КАНДИДАТСТВАНЕ)
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА
ОТХВЪРЛЯНЕ НА
ЕТАП „ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И ДОПУСТИМОСТ“

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020 публикува допълнителен списък на проектните предложения,
предложени за отхвърляне на етап „Оценка на административното съответствие и
допустимостта“ по процедура за подбор на проекти BG05M2OP001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи
или получили международна закрила“ с цел допълване и отстраняване на явна
фактическа грешка в публикувания на 14.07.2016 г. списък.
Списъкът се публикува в съответствие с разпоредбите на чл.20, ал.4 от Постановление
№ 107/2014 г.
Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за отхвърляне, могат да
подадат писмени възражения срещу предложението за отхвърлянето им до
Ръководителя на Управляващия орган на ОП НОИР в срок до 7 работни дни от деня,
следващ датата на публикуване на информацията за отхвърляне на проекта /до
26.07.2016 г. включително/ Всички възражения следва да бъдат адресирани по
следния начин:
ДО Г-ЖА МЕГЛЕНА КУНЕВА
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО КООРДИНАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ВЪПРОСИ,
МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА И
РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОП НОИР
БУЛ. „КНЯЗ АЛ. ДОНДУКОВ“ № 2А
СОФИЯ 1000, БЪЛГАРИЯ

ОТНОСНО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ
МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“ (ВТОРИ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)
Възражение във връзка с проектно предложение № BG05M2OP001-3.002-…………….
Възраженията се подават в запечатан плик по пощата или по куриер с обратна
разписка, или доставени на ръка и получили входящ номер в Деловодството на МОН
на горепосочения адрес.
Възражения, изпратени по друг начин (напр. по факс или по електронна поща, или
чрез ИСУН 2020), извън определения срок за разглеждане или на друг адрес, няма да
бъдат разглеждани.
Управляващият орган на ОП НОИР НЯМА ДА изпраща индивидуални писмени
уведомления до всеки един от отпадналите на този етап на оценка кандидати!
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Проектно предложение
Основания за отхвърляне
Рег. номер
Име на кандидата
Наименование
Заедно за едно по- 1.Кандидатът по проектното
BG05M2OP001 Сдружение
-3.002-0298
"Спорт
без добро утре в предложение - Сдружение
Европа
граници
"Спорт
без
граници"
е

BG05M2OP001
-3.002-0326

ОБЩИНА
БОРОВАН

сдружение в частна полза. Това
е в противоречие с т. 11 от
Насоките за кандидатстване,
където
като
допустими
кандидати
са
посочени
юридически
лица
с
нестопанска
цел
за
общественополезна
дейност.
2.
Не
са
представени
индикатори за продукт "Брой
ученици
и
младежи
от
етнически
малцинства
(включително
роми),
участващи
в
мерки
за
образователна интеграция и
реинтеграция".
Съгласно
изискванията, заложени в т. 7
на Насоките за кандидатстване,
всеки кандидат задължително
трябва да включи в проектното
си предложение основните
индикатори за продукт и
резултат
по
процедурата,
посочени в Насоките.
ЗаЕдно можем… Не е представен индикатор за
повече!!!
резултат „Брой ученици и
младежи
от
етнически
малцинства
(включително
роми),
интегрирани
в

образователната
система“.
Съгласно
изискванията,
заложени в т. 7 на Насоките за
кандидатстване,
всеки
кандидат задължително трябва
да включи в проектното си
предложение
основните
индикатори за продукт и
резултат
по
процедурата,
посочени в Насоките.
3

BG05M2OP001
-3.002-0329

Сдружение
„Екоресурс и
интеграция“

4

BG05M2OP0013.002-0416

ОБЩИНА
ДУЛОВО

5

BG05M2OP0013.002-0418

Фондация "Гъливер
клиринг хауз"

6

BG05M2OP0013.002-0419

ПРОФЕСИОНАЛН
А ГИМНАЗИЯ ПО
СТРОИТЕЛСТВО

Образователна
интеграция и
социализация на
деца и ученици от
различни етноси с
цел обогатяване
на екологичната
култура в община
Харманли,област
Хасково.
Община Дулово територия за
прилагане на
успешни
интеграционни
политики

В проектното предложение не е
включено участието на община,
като партньор. Съгласно т.12 от
Насоките за кандидатстване по
настоящата операция, по всеки
проект трябва да има поне един
участник от всяка от групите
допустими партньори.
Проектното
предложение
подадено
извън
срока
кандидатстване.

е
за

Програма за
подкрепа на деца
и семейства от
Главевата махала
в кв. Факултета в
София за
културнообразователна
интерграция и
превенция на
отпадането от
училище
Ефективна
образователна
интеграция, чрез
подобряване на
училищната среда
и развитие на
професионалното
обучение на
учениците от
етническите
малцинства в
Професионална
гимназия по
строителство - гр.

Проектното
предложение
подадено
извън
срока
кандидатстване.

е
за

Проектното
предложение
подадено
извън
срока
кандидатстване.

е
за

Казанлък"

