
Консултиране по финансиране, управление/администриране на активни проекти  

по ОП по  Структурни фондове на ЕС   
 Изготвяне на проектни предложения по ОПИК 2014-2020, ОП РЧР 2014-2020,  

ОП РЗР 2014-2020, АХУ, национални програмни схеми на подпомагане и  

други донорски програми 
 Управление/административно и счетоводно/  на одобрени проектни предложения   
 

 

Процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените” 

с два крайни срока 31.01.2019г и 31.05.2019г. 
 

МИГ „Белово, Септември, Велинград“, набират проектни предложения по процедура на подбор на 

проекти за безвъзмездна финансова помощ с:  

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000 лв. с интензитет 100%. 

Всеки проект, трябва да се вмества в следните граници: от 30 000 лева до 391 166 лева. 
 

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:  

- Да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия 

на труд;  

- Да се създадат условия за труд в предприятията които да бъдат по-адекватни на нуждите на 

външната икономическа среда и на вътрешните нужди на работниците и служителите в тях;  
 

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на ЕСФ чрез ОП РЧР2014-2020. 

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ „Белово, Септември, Велинград“, 

както следва: 

Община Белово с населени места: с. Аканджиево, гр. Белово, с. Габровица, с. Голямо Белово, с. 

Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина Клисура, с. Сестримо 

Община Велинград с населени места: с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, гр. 

Велинград, с. Всемирци, с. Враненци, с. Грашево, с. Горна Биркова, с. Горна Дъбева, с. 

Драгиново, с. Долна Дъбева, с. Кандови, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. 

Цветино, с. Чолакова, с. Алендарова, с. Юндола. 

Община Септември с населени места: с. Бошуля, с. Варвара, гр. Ветрен, с. Ветрен дол, с. 

Виноградец, с. Горно Вършило, с. Долно Вършило, с. Злокучене, с. Карабунар, с. Ковачево, с. 

Лозен, с. Семчиново, гр. Септември, с. Симеоновец, с. Славовица. 
 

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:  
1. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;  
 

2. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в 

предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното 

място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и 

удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители; 
 

3. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и „по-зелени” модели за 

организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия 

на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и 

за подобряване на социалния климат;  
 

4. Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност; 
 

5. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на 

техните управленски и предприемачески умения; 
 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 500 000 лв. с интензитет 100%. 

 

Първи краен срок за кандидатстване: 31.01.2019 г. 

Втори краен срок за кандидатстване: 31.05.2019 г. 
 
Желаем успех на всеки потенциален кандидат!  
За връзка с АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД: 
град Пловдив, ПК 4000 
улица Емил Де Лавеле № 2 ет.1 
телефон/факс  +359 32 66 31 91, GSM +359 887 869568 
фирмена страница  andolito.com  
e-mail адреси           andolito.consult@gmail.com, andolito.consult@b-trust.org 
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