На 02.01.2017 г. АИКБ започна изпълнението на дейностите по проект
„Постигане

на

устойчива

и

качествена

заетост

посредством

подобряване

привлекателността на професии със слабо предлагане на пазара на труда в ключови за
развитието на българската икономика сектори“ № BG05M9OP0011.011-0002-C01,
финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП РЧР 2014 – 2020 с период на
изпълнение: от 02.01.2017 до 31.12.2018 г.
Проектът, който АИКБ ще реализира чрез предоставената безвъзмездна
финансова помощ, е за създаване на пилотен модел за преодоляване на дисбаланса
между търсенето и предлагането на квалифицирана работна сила в ключови за
развитието на българската икономика области. Целите на проекта са насочени към
формулиране и изпълнение на политики на пазара на труда, посредством съвместни
действия на държавата и социалните партньори.
Проектът ще се реализира изцяло от АИКБ като директен бенефициент. В част от
дейностите

ще

се

включат

като

асоциирани

партньори

и

следните

организации/институции:
От страна на АИКБ:
1. Българска браншова камара "Машиностроене";
2. Българска асоциация на електротехниката и електрониката:
3. Национално сдружение на българските спедитори;
4. Национално сдружение на частните болници;
5. Асоциация на малките и средни предприятия от индустрията за красота и
здраве:
От страна на КНСБ
1. Национална федерация „Металелектро”
2. Съюз на транспортните синдикати в България
3. Федерация на синдикатите в здравеопазването
От страна на Конфедерация на труда „Подкрепа“:
1. Синдикална Федерация на машиностроителите и металоработниците (СФММ):
2. Национална федерация "Техническа индустрия, наука, информатика" (НФ
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ТИНИ):
3. Федерация на транспортните работници към КТ "Подкрепа" (ФТР):
4. Национален железничарски синдикат към КТ "Подкрепа" (НСЖ):
5. Национална федерация "Търговия, услуги, контролни органи, туризъм"
(ТУКОТ);
Държавни институции: Министерство на труда и социалната политика, Агенция по
заетостта, Национална агенция за професионално образование и обучение.
Дейностите, които ще се реализират в рамките на проекта са насочени към
повишаване на икономическата активност на заети и търсещи работа лица.
Едновременно с това се цели и подобряване достъпа до заетост за безработни лица,
както и подпомагане на доброволната географска и професионална мобилност на
работната сила. Ще бъде осигурена възможност за заетите, предприятията и
предприемачите по-лесно да се адаптират към променящите се нужди на икономиката и
пазара на труда, включително чрез развитие на знанията и уменията на заетите,
съобразно нужните на бизнеса квалификация и компетенции. Ще бъдат въведени и
нови форми на организация на труда и насърчаване на географската и професионалната
мобилност и модернизиране на институциите на пазара на труда.
Идентифицираните

сектори,

които

пилотно

ще

обхване

проекта

са:

машиностроене и металообработване, електротехника и електроника, медицина и
услуги за красота и здраве, транспорт и спедиция.
Проектът включва общо седем дейности, включително управление на проекта и
информиране и публичност. Същинските дейности по изпълнение на поставените цели
са общо пет и са насочени към разработване на:
Дейност 1: Оценка на привлекателността на професиите, идентифицирани като
ключов фактор на конкурентоспособността в четири пилотни сектора;
Дейност 2: Разработване и въвеждане на модул за активно управление на
балансирането на пазара на труда и система за практическо приложение на
Рейтинговата система;
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Дейност 3: Разработване, апробиране и пилотно тестване на методология и
методика за обективна оценка на производителността на труда и обвързването й с
договарянето на доходите от труд. Изчисляване на производителността на труда на
заетите лица в пилотните сектори;
Дейност 4: Институционализиране на постигнатите резултати в сътрудничество
с партньорите;
Дейност 5: Разработване и/или усъвършенстване, апробиране и пилотно
внедряване и тестване на практики и инструменти за повишаване на КСО на
работодателите по отношение на заетите в тях лица.
През месец януари 2017 г. започнаха да се провеждат първите срещи между
екипа за управление на проекта и АИКБ и асоциираните партньори с цел подготовка на
необходимите документи и уточняване на предстоящите задачи по основните дейности.

Продължителност на проекта: 24 месеца
Бюджет на проекта: 2 324 300.00 лева
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