МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ В РАБОТНА СРЕДА
Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Агенция за хората с увреждания обявява конкурс за
финансиране на проекти, насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в
обичайна работна среда, чрез осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на
работните им места.
Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за
кандидатстване с цел при интерес от Ваша страна да предприемете действия по
подготовка на проект.
Краен срок за кандидатстване:
23.02.2017 г., 17:30 часа.
Допустими дейности за финансиране:
Компонент 1: Изграждане на достъп до работните места на лица с трайни
увреждания – до 10 000 лв.
•

Изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, механизми за

облекчено влизане/излизане през външния вход на сградата, в която се разполагат
работните места за лицата с трайни увреждания, за приспособяване на санитарни
помещения и подстъпите към тях.
Компонент 2: Приспособяване на работните места и осигуряване на специфични
безопасни и здравословни условия на труд за лицата с трайни увревдания – до 4 000
лв.
1)

Извършване на ремонтни работи в помещението, където се намира или ще се

разположи работното място на лицето от целевата група:

-

изграждане на електрическа инсталация, в т.ч. монтиране на електрически

контакти и ключове на подходяща височина, и вентилация, с подобряване на
осветеността и на температурния режим, с подмяна на врати и подравняване на под с цел
отстраняване на опасности при ходене по него, както и на други елементи в работното
помещение съобразно индивидуалните потребности на лицето с увреждания;
2)

Закупуване на средства като климатик, осветителни тела, филтри, сигнална

уредба за хора с увреждания и др.
Компонент 3: Оборудване/преоборудване на работните места за лицата с трайни
увреждания – до 10 000 лв./ 6 000 лв.
1)

Работно и офис обзавеждане (мебели), работен стол, хардуер и софтуер, копирна

машина, измервателни уреди, дървообработващи и металообработващи машини,
шивашка и плетачна техника, други машини, автомати, инструменти и приспособления.
ВАЖНО! Средствата за осигуряване на достъп се отпускат на кандидати, които са
собственици на сградата или на части от нея, където ще се оборудва работно място
за лица с увреждания. В случай, че кандидатът не е собственик, той представя
надлежно подписан договор за наем и писмено съгласие от собственика за
изграждане на достъпа, като се изброяват всички обекти, засегнати от дейностите
по изграждане на достъпа.

Целеви групи:

1)

Безработни лица с трайни увреждания1 в трудоспособна възраст, които са

регистрирарни в Дирекция “Бюро по труда” на Агенцията по заетостта;
2)

Лица с трайни увреждания, работещи при работодателя;

3)

Лица с трайни увреждания, работещи при работодателя, които през периода

на работа при същия работодател придобиват допълнителни увреждания, различни от
Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗИХУ “човек с трайно увреждане" е лице, което в
резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да
зпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската
експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто”.
1

вече съществуващите, или увеличават степента (категорията) на съществуващото си
увреждане;
4)

Лица, работещи при работодателя, които през периода на работа при същия

работодател получават статут на лица с трайни увреждания.
Недопустими дейности:
Не се финансират дейности за осигуряване на достъп на лица с увреждания на опорнодвигателния апарат и със зрителни увреждания, когато те са клиенти (пациенти) на
работодателя.
Кой може да кандидатства:
Всички работодатели, регистрирани по българското законодателство.
Изисквания за подаване на проектните предложения:
Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания
или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо не по-късно от 23.02.2017 г., 17:30
ч.

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за съдействие
при разработване на проектни предложения по посочената процедура, както и
предоставя възможност за управление на проекта в рамките на бюджета на
проекта.

