ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ“ 2014-2020,
ЧРЕЗ ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И
КРУМОВГРАД“

Проект: № BG05M9OP001-1.042-0003/ 28.12.2018г.
„Повишаване на професионалната квалификация на заетите лица в "НАР" ООД”
Основни цели:
Да се предостави възможност на заетите лица в "НАР" ООД да повишат професионалната си квалификация и способности
в областта на строителството и включване в обучение за придобиване на професионална квалификация: „Помощник в
строителството“, специалност: „Основни и довършителни работи“ - първа степен на професионална квалификация, с оглед
удовлетворяване на нуждите от по-добре подготвени кадри, предвид сложността на професията и предлагането на по качествени услуги.
Осигуряване на възможност за формиране на нови знания и умения и придобиване на професионалната си
квалификация на общо 37 заети лица в перспективна област за професионална реализация, каквато е строителството.
Целта на проектното предложение съответстват напълно и на целите на СВОМР „МИГ Момчилград и Крумовград“, във
връзка с Приоритет 4 „Инвестиране в човешкия капитал“, СЦ 4.2 „Организиране на обучения за придобиване на проф.
квалификация, стажуване, чиракуване“

Специфични цели:
- Специфична цел 1: Да се осигури възможност за формиране на нови знания и умения и придобиване на професионална
квалификация на общо 37 заети лица в перспективна област за професионална реализация, каквато е строителството, която
е нишова за страната и в частност на територията на МИГ-а.
Специфична цел 2: Осигуряване предпоставки за създаване на устойчиви работни места в предприятието.
Кратко описание:
Тези цели пряко кореспондират с Приоритетна ос 1„Подобряване достъпа на заетост и качеството на работните места” и
по конкретно с Инвестиционен приоритет 6: "Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот
за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална
ориентация и валидиране на придобитите компетенции и СЦ 1:Увеличаване броя на заетите лица над 54 г. с придобита
и/или с подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности; СЦ 2: "Увеличаване броя на заетите лица
със средно и по-ниско образование, придобили нови знания и умения". Ще бъде осигурено професионално обучение по
професия 582080 Помощник в строителството, специалност 5820801 Основни и довършителни работи - I СПК и достъп до
иновативни форми за учене през целия живот като въвеждане на интерактивни методи за обучение на 37 заети лица със
средно или по-ниско образование, от които 10 лица са над 54 г.
Резултат:
В резултат изпълнението на проекта 37 лица на длъжност Общ работник в строителството, представители на целевите
групи ще получат първа степен на професионална квалификация по професия 582080 Помощник в строителството,
Специалност 5820801 Основни и довършителни работи, първа степен на професионална квалификация.Повишената
професионална квалификация и натрупания трудов стаж ще допринесат за личностното развитие на крайните
бенефициенти и тяхното трайно интегриране в реална работна среда. В допълнение, удостоверенията, които
бенефициентите ще получат при успешно приключване на обученията ще им послужат при изграждане на тяхната трудова

кариера като удостоверят придобитата по време на обучението професионална квалификация. Успешното преминаване на
обучението и постигнатите резултати ще доведат до утвърждаване принципите за учене през целия живот и ще стимулират,
както обучените лица така и самата фирма да надградят резултатите от проекта чрез по нататъшни квалификационни
дейности. Успешната реализация на проекта и постигнатите резултати, както и тяхното разпространение ще стимулират
работодатели от областта да инвестират в развитието на човешкия ресурс, което ще доведе до повишаване уменията и
компетенциите и развитието на човешките ресурси в на местно и регионално ниво като цяло.
Бенефициент: НАР ООД
Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.042-0003/ 28.12.2018г.
Обща стойност: 24 420,00 лева, от които 20 757,00 лева европейско и 3663,00 лева национално финансиране.

Начало: 28.12.2018 г.
Край: 28.09.2019 г.

