ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА
ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРЕЗ 2008 г. ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Програма, по
която се
отпуска
безвъзмезднат
а финансова
помощ

Приоритетна ос
на Оперативната
програма

Название на
операцията

Цели на операцията

Допустими
бенефициенти

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 3.
Подобряване
качеството на
образованието и
обучението в
съответствие с
потребностите на
пазара на труда за
изграждане на
икономика,

ИКТ в
образованието

Използване на
съвременните
информационни и
мрежови технологии
за повишаване на
качеството на
образованието,
обогатяването на
учебното съдържание
и въвеждането на

МОН чрез
дирекция
"Информационни
и
комуникационни
технологии в
образованието"

Максимален процент на
съфинансиране от страна на
Договарящия орган

Максимален
размер на
безвъзмездното
финансиране

100 %

19 558 300 лева

Очакван
старт на
процедурата

март-юни
2008 г.

основана на
знанието

иновационни
образователни
технологии и методи в
учебния процес ще
подкрепят и допълнят
стартиралата вече
Национална стратегия
за въвеждане на ИКТ
в българските
училища.

3.1. Подобряване
качеството на
услугите в
образованието и
обучението

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 3.
Подобряване
качеството на
образованието и
обучението в
съответствие с
потребностите на
пазара на труда за
изграждане на
икономика,
основана на
знанието
3.1. Подобряване
качеството на
услугите в
образованието и
обучението

Повишаване на
квалификацията
и създаване на
условия за
кариерно
развитие на
учителите,
преподавателит
е във ВУ и
директорите

Операцията
е
насочена
към
подобряване
качеството
на
образователните
услуги, чрез:
изграждане
на
ефективна система за
квалификация
и
кариерно развитие на
педагогическите
кадри,
преподавателите във
ВУ, директорите на
училища,
детски
градини
и
обслужващи звена в
системата
на
образованието;
въвеждане
на
механизми
за
наблюдение, анализ,
оценка, прогнозиране
и
планиране
на
квалификационни
услуги;
- модернизиране на
управлението
на
образованието
и
въвеждане
на
иновативни подходи

Компонент 1
МОН - Дирекция
„Квалификация и
кариерно
развитие”
Компонент 2
Национален
институт за
обучение на
директори
(НИОД)
Компонент 3
МОН - Дирекция
„Политика във
висшето
образование”

100 %

9 779 150 лева

март-юни
2008 г.

при управлението;
- придобиване на
мениджърски и
управленски умения
от ръководния състав
на образователните
институции.
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 3.
Подобряване
качеството на
образованието и
обучението в
съответствие с
потребностите на
пазара на труда за
изграждане на
икономика,
основана на
знанието
3.2.
Модернизация на
системата за
образование и
обучение

Разработване на
система за
оценка
качеството на
средното
образование и
рейтингова
система за
висшите
училища в
Република
България

Разработване на рамка
за вътрешно и външно
оценяване
в
съответствие
с
Националната
програма за развитие
на
училищното
образование
и
предучилищното
възпитание
и
подготовка
(20062015 г.). Тази рамка
трябва да обхваща: а)
създаване
на
стандарти
за
измерване и оценка на
знанията, уменията и
компетенциите, което
включва и определяне
на
праговете
за
формиране
на
оценките в резултат
от изпитванията в
училище (вътрешно
оценяване),
националните изпити
и
външното
оценяване;
б)
създаването
на
цялостна система за
външно оценяване в
края на етап (ІV, VІІ,
Х и ХІІ клас); в)
методиката
за

Компонент 1
Център
за
контрол и оценка
на качеството на
образованието
(ЦКОКО)
Компонент 2
Дирекция
„Политика
във
висшето
образование”,
МОН

100 %

3 911 660 лева

март-юни
2008 г.

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 3.
Подобряване
качеството на
образованието и
обучението в
съответствие с
потребностите на
пазара на труда за
изграждане на
икономика,
основана на
знанието

Подпомагане
въвеждането на
делегирани
бюджети

3.2.
Модернизация на
системата за
образование и
обучение
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 3.
Подобряване
качеството на
образованието и
обучението в
съответствие с
потребностите на
пазара на труда за
изграждане на
икономика,
основана на
знанието

Подкрепа за
развитието на
докторанти,
постдокторанти
, специализанти
и млади учени

създаване, проверка и
оценка
на
инструментариума,
който ще се използва;
г)
институциите,
ангажирани
в
цялостния процес; д)
оценка на качеството
на образованието във
висшите училища.
Подготовка
и
ефективно въвеждане
на
делегирани
бюджети
в
общинските
и
държавните училища,
общинските
детски
градини , засилване
мотивацията
на
учители и директори
за
работа
с
делегирани бюджети с
цел
ефективно
управление
на
ресурсите в областта
на образованието.
Да се засили
интересът на младите
хора към реализация в
сферата на
образованието и
науката и да се
повиши качеството на
научните разработки,
като се подобрят
условията за работа на
докторанти,
постдокторанти,
специализанти и

МОН

100 %

10 757 065 лева

март-юни
2008 г.

Водещи
организации:
Висши училища,
създадени
в
съответствие
с
разпоредбите на
Закона за висшето
образование (Обн.
ДВ бр. 112 от
27.12.1995 г., изм.
ДВ, бр. 41 от

100%

11 734 980 лева

март-април
2008 г.

3.3. Укрепване на
връзките между
институциите за
образование и
обучение,
научноизследоват
елския сектор и
бизнеса

млади учени.

22.05.2007 г.)
Българската
академия
на
науките и нейните
основни
структурни звена;
Националният
център за аграрни
науки и неговите
основни
структурни звена;
Научни
организации
по
смисъла на чл. 47,
ал. 1 от Закона за
висшето
образование
Научноизследоват
елски
институт
или център по
смисъла на чл. 60
от
Закона
за
администрацията
(обн. ДВ, бр. 130
от
05.11.1998,
изм. ДВ, бр. 69 от
25.08.2006 г.)
Научна
организация, по
смисъла
на
параграф 1 от
Допълнителните
разпоредби
на
Закона
за
насърчаване
на
научните

изследвания (обн.
ДВ, бр. 92 от
17.10.2003 г.)

Партньори:
Висши училища,
създадени
в
съответствие
с
разпоредбите на
Закона за висшето
образование (Обн.
ДВ бр. 112 от
27.12.1995 г., изм.
ДВ, бр. 41 от
22.05.2007 г.);
Българската
академия
на
науките и нейните
основни
структурни звена;
Националният
център за аграрни
науки и неговите
основни
структурни звена;
Научни
организации
по
смисъла на чл. 47,
ал. 1 от Закона за
висшето
образование
Научноизследоват
елски
институт
или център по

смисъла на чл. 60
от
Закона
за
администрацията
(обн. ДВ, бр. 130
от
05.11.1998,
изм. ДВ, бр. 69 от
25.08.2006 г.);
Научна
организация
по
смисъла
на
параграф 1 от
Допълнителните
разпоредби
на
Закона
за
насърчаване
на
научните
изследвания (обн.
ДВ, бр. 92 от
17.10.2003 г.);
Работодатели
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 3.
Подобряване
качеството на
образованието и
обучението в
съответствие с
потребностите на
пазара на труда за
изграждане на
икономика,
основана на
знанието
3.3. Укрепване на
връзките между
институциите за
образование и
обучение,

Разработване на
училищни и
студентски
практики

Да се улесни прехода
от училище към
работното място чрез
дейности по
осъществяване на
училищни и
студентски практики
и стажове.

Водещи
организации:

100%

Професионални
училища;
СОУ
профилирани
паралелки;
Висши училища.

Партньори:
работодатели,

с

3 911 660 лева

март-април
2008 г.

научноизследоват
елския сектор и
бизнеса

вкл. и занаятчии;
браншови
организации;
занаятчийски
камари;
изследователски
центрове и
организации;

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 4.
Подобряване на
достъпа до
образование и
обучение
4.1. Достъп до
образование и
обучение на
групи в
неравностойно
положение

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

4.2. Децата и
младежта в
образованието и
обществото
Приоритетна ос 4.
Подобряване на
достъпа до
образование и
обучение
4.2. Децата и
младежта в
образованието и
обществото

Образователни
услуги
за
ученици,
изоставащи от
учебния
материал и деца
с изявени дарби

Операцията цели от
една страна да намали
отпадането от
училище и
повтарянето на клас
от учениците чрез
създаване на условия
за превенция на
отпадането, а от друга
страна да подкрепи и
мотивира децата с
изявени дарби.

МОН

Студентски
стипендии за
равен достъп до
образование и
повишаване
мотивацията за
по-добри
резултати

Целта на операцията е
съществуващата
система за
предоставяне на
студентски стипендии
със средства от
държавния бюджет да
бъде допълнена с
използването на
финансиране от
Европейския социален
фонд.

МОН

100 %

4 889 575 лева

март-юни
2008 г.

100%

19 558 300 лева

март-април
2008 г.

Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Приоритетна ос 4.
Подобряване на
достъпа до
образование и
обучение
4.2. Децата и
младежта в
образованието и
обществото

Да направим
училището
привлекателно
за младите хора

Операцията цели:
- създаване на условия
за
развитие
на
потенциала на всяко
дете, за осигуряване
на възможности за
физическо,
интелектуално
и
личностно развитие,
пълноценна социална
интеграция
и
последваща
професионална
реализация;
- включване на децата
и учениците в
дейности за
формиране на
компетентности за
активно участие в
икономическия,
социалния и
културния живот като
отговорни граждани в
демократично и
плуралистично
общество.

Водещи
организации:
училища,
общини,
извънучилищни
педагогически
учреждения,
неправителствени
организации (вкл.
читалища,
спортни клубове,
младежки
организации
и
др.)

Партньори:
училища
общини,
извънучилищни
педагогически
учреждения,
неправителствени
организации (вкл.
читалища,
спортни клубове,
младежки
организации и
др.)

100%

16 624 555 лева

март-април
2008 г.

