Покана за подбор на партньори по
ПОДАВАНЕ И ПОДБОР НА ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ НА ОБЩИНИ, НА
ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ
НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО
ОПРЧР И ОПНОИР
Община Белослав изготвя Концепция във връзка с публикувана покана за
подаване и подбор на идейни концепции на общини, на територията на които се
изпълняват мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура,
финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР). Целта на настоящата процедура за
предварителен подбор е стесняване на териториалния обхват на базата на
статистически критерии и кратка идейна концепция, представяща проблемите в
съответната община и предложените мерки за решението им, използвайки съвместно
инструментариума по утвърдените от съответните комитети за наблюдение операции:
„Социално икономическа интеграция на уязвими групи“, Компонент 1 на ОПРЧР и
„Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ на ОПНОИР.
Реализираният чрез този подход географски фокус ще даде възможност за постигне на
желаната ефективност и концентрация на интервенциите, както и по-добра видимост и
измеримост на резултатите.
Допустими кандидати по процедурата за предварителен подбор са всички
общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода след
2015 г. в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране
на ромите 2012-2020 г.
Съгласно критериите на операция „Социално-икономическа интеграция на
уязвими групи“ по ОПРЧР и „Интегрирани мерки за подобряване достъпа до
образование“
на ОПНОИР, партньорството с поне една неправителствена
организация, работодател и с едно училище е задължително.
Една неправителствена организация ще бъде партньор по всички направления.
Необходимо е да се опише капацитета на неправителствената организация за
изпълнение на заложените дейности в съответните направления като водеща
отганизация или партньор.
Минимални изисквания за неправителствена организация:
Подпомагане интеграцията на пазара на труда на маргинализираните групи
(Направление 1);
опит Реализиран минимум 1 проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” „Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната
система”
и/или финансиран от ГД на ЕК
 Осигуряване на достъп до образование и обучение (Направление 2);
Реализиран минимум 1 проект по ОП “Развитие на човешките ресурси” - „Да
направим училището привлекателно за младите хора”
 Подобряване достъпа до социални и здравни услуги (Направление 3);
Реализиран минимум 1 проект по :
Oперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - “Интегра”

Фар “Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за
рискови групи”
 Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи
(Направление 4);
Реализиран минимум 1 проект по ОПАК
При проявено желание, моля изпращайте Вашите документи на следния e-mail
адрес: beloslav.eu@gmail.com
Лице за контакт: Деница Тодорова - Директор на Дирекция „Инвестиционна политика
и спомагателни дейности" при община Белослав Тел. за връзка: +359 (0) 885 555-255;
Имейл: d.todoroffa@gmail.com, d.todorova@beloslav.org;

