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Стратегия на ОП РЧР 2014 – 2020 г.
ОП РЧР 2014 – 2020 г.

I СТЪЛБ

II СТЪЛБ

III СТЪЛБ

ПОСТИГАНЕ НА
ПО-ВИСОКА И
ПО-КАЧЕСТВЕНА
ЗАЕТОСТ

НАМАЛЯВАНЕ НА
БЕДНОСТТА И
НАСЪРЧАВАНЕ НА
СОЦИАЛНОТО
ВКЛЮЧВАНЕ

МОДЕРНИЗИРАНЕ
НА ПУБЛИЧНИТЕ
ПОЛИТИКИ
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Приоритети на пазара на
труда
Достъп до заетост и мобилна работна сила;
Работа за младите хора;
Насърчаване на самонаемането и предприемачеството;
Учене през целия живот и квалифицирана работна
сила;
 Адаптиране на предприятията и работещите към
промените;
 Модернизиране на институциите, политиките и
услугите на пазара на труда, вкл. със социалните
партньори.





3

Дейности, които ще
подкрепим
 Посреднически услуги за намиране на работа;
 Професионално информиране и консултиране;

 Стажуване и чиракуване;
 Обучения;

 Осигуряване на мобилност до работното място;
 Разкриване на нови работни места;
 Стимули за работодателите
– безвъзмездно финансиране за наемане на работа;
– безвъзмездно финансиране за нови работни места.
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ОП РЧР 2014-2020 г.
Новите моменти (1)
 Акцент върху младежката заетост
– Младежи до 29 г. вкл.;
– Активиране на младежите извън обучение,
образование и заетост (NEETs);
– Стажове, чиракуване, обучения, заетост
 Насоченост на инвестициите, с фокус върху:
– Микро-, малки и средни предприятия
– Предприятия, въвеждащи промени
– Приоритетни за икономиката отрасли
– Сектори с потенциал да създават заетост
(“зелени” и “бели” работни места, ИКТ и др.)
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ОП РЧР 2014-2020 г.
Новите моменти (2)
 По-добра връзка на инвестициите в
обучения с потребностите на бизнеса:
– Съобразени с нуждите на бизнеса
 Подкрепа за въвеждане на стратегии за
развитие на човешките ресурси
 Нови форми на организация на труда, вкл.
гъвкави форми на заетост
 Подкрепа за стартиране на самостоятелна
заетост с финансови инструменти
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ОП РЧР 2014-2020 г.
Новите моменти (3)
 Управление на ОП РЧР без междинни звена
– кандидатстване по грантови операции
директно в УО на ОП РЧР (МТСП);
 Областите „Образование“ и „Наука“ –
изцяло в ОП НОИР 2014 – 2020г.
 Електронно подаване и отчитане на
проектните предложения – ИСУН 2020;
 Въвеждане на опростени разходи
(предстои);
 Използване на финансови инструменти за
стартиране на бизнес и самонаемане
(предстои)
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ОП РЧР 2014-2020 г.

Основни форми на подкрепа за бизнеса (1)
 Предоставяне на средства за обучения на
персонала, в т.ч.:

– Обучения на работното място
– Обучения по време на работа (чиракуване)
– Обучения за подобряване на управленски и
предприемачески умения за мениджъри
 Покриване на разходите за труд при наемане
на безработни лица от уязвимите групи
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ОП РЧР 2014-2020 г.
Основни форми на подкрепа за бизнеса (2)
 Предоставяне на средства за:
– въвеждане на стратегии за развитие на човешките
ресурси;
– подобряване микроклимата в предприятията;
– подобряване безопасността и здравето при работа
(условията на труд);
– подобряване организацията на труда:
• гъвкави форми на заетост;

• съвместяване на личния с професионалния
живот;
• „зелени” модели на организация на труда.
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Разпределение на средствата
по ОП РЧР 2014-2020 г.
(европейско и национално съфинансиране)
Общо: 2 136 млн. лв.

86 млн. лв.
39 млн. лв.
87 млн. лв.

1266 млн. лв.
658 млн. лв.

Социално включване
Заетост
Институционален капацитет
Транснационално сътрудничество
Техническа помощ
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Финансиране по приоритети в млн.лв.
(ЕС+национално съ-финансиране)
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1
Стартирала операция: МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ
Основна цел

Да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез
осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на
работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и
едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен
професионален опит, необходим за заемане на свободни работни
места, заявени от работодатели.

Продължителност

2014 - 2016 г.

Начин на
реализация

Процедура на директно предоставяне

Стойност на
сключен договор

35 000 000 лв.

Бенефициент

Агенция по заетостта

Резултати до
м. май 2015 г.

Одобрени 901 работодатели за 3448 места за стаж и обучения, от
които: 2059 за стажанти и 1389 за обучение по време на работа.
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ПРЕДСТОЯЩИ ОПЕРАЦИИ В
ОБЛАСТТА НА ПАЗАРА НА ТРУДА
(за работодатели)
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1
ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Основна цел:

Целта на операцията е интеграция на безработни младежи до 29годишна възраст вкл., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към
Агенция по заетостта, в заетост при работодател чрез осигуряване на
обучения и субсидия за заетост.

Продължителност:

2015-2018 г.

Бюджет:

115 000 000 лв.

Допустими
бенефициенти:

Агенция по заетостта (директно предоставяне)
(работодателите ще подават заявки за наемане и обучение на
безработните младежи)

Очакван старт:

До края на м. май 2015 г.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1
ОБУЧЕНИЯ И ЗАЕТОСТ
Основна цел:

Целта на операцията е интеграция на безработни лица на възраст над
29 г., регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по
заетостта, в заетост при работодател в реалния бизнес или институция
на публичната администрация чрез обучения, съобразени с
индивидуалните нужди на работното място и субсидия за заетост.
Операцията ще спомогне за улесняването на наемането на безработни
лица, които щe получат нов шанс за работа, нови или
усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на
работното място, както и придобиването на професионална
квалификация и/или дигитална компетентност (ако са необходими за
конкретния работодател).

Продължителност 2015-2017 г.
:
Бюджет:

50 000 000 лв.

Допустими
бенефициенти:

Агенция по заетостта (директно предоставяне)

Очакван старт:

юни 2015 г.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1
НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015
Основна цел

Операцията има за цел да осигури предпоставки за създаване на
устойчиви работни места за безработни и неактивни лица. Тази цел
ще бъде постигната посредством комбинация от мерки за осигуряване
на подходящи обучения, включително на работното място, както и
предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за
разкриване на нови работни места. Операцията ще постави акцент
върху интеграцията на едни от най-уязвимите групи на пазара на
труда.

Продължителнос 2015-2017 г.
т
Бюджет

40 000 000 лв.

Допустими
бенефициенти

работодатели

Размер на БФП
на проект:

мин. 50 000 лв.
макс. 391 166 лв.;

Очакван старт

16 юни 2015 г.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1
АКТИВНИ
Основна цел

Основна цел на операцията е активиране и интеграция в заетост на
младежи до 29-годишна възраст вкл., които не са нито в образование
или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани като безработни
лица в АЗ. Операцията ще бъде насочена към идентифициране и
мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни
младежи от целевата група, с последващи дейности за включване в
заетост, обучение или връщане в образование.

Продължителнос
т

2015-2017 г.

Бюджет

26 000 000 лв.

Допустими
бенефициенти

Неправителствени организации, организации, предоставящи
посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и
професионално ориентиране; центрове за професионално обучение;
неправителствени организации; социални партньори; общини и райони
на общини, работодатели (в т.ч. общини и райони на общини).

Размер на БФП
на проект:

мин. 200 000 лв.
макс. 391 166 лв.

Очакван старт

16 юни 2015 г.
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ПРИОРИТЕТНА ОС 1
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И АКТИВИРАНЕ НА МЛАДИТЕ
ХОРА
Основна цел:

Основната цел на операцията е да бъде изготвена и апробирана
методика за идентифициране и активиране за интеграция на пазара
на труда или връщане в образователната система на младежи на
възраст между 15 и 29 г. вкл., които не участват в заетост,
образование или обучение (включително такива в рамките на 4
месеца след като са напуснали формалното образование или са
останали без работа).

Продължителнос
т:

2015-2016 г.

Бюджет:

4 000 000 лв.

Допустими
бенефициенти:

Агенция по заетостта (директно предоставяне)
в партньорство с национално представителни организации на
работниците и служителите и работодателите

Очакван старт:

юли 2015 г.
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Министерство на труда и социалната политика
Главна Дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“

02 /8119 600
ophrd2014-2020@mlsp.government.bg
www.esf.bg
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