
 
 

Грантови схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  

(към 6 май 2009 г.) 

 
Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Квалификационни 

услуги и обучения за 

заети лица” 

� Работодатели 

 

� Образователни и 

обучаващи 

институции 

 

� Неправителствени 

организации  

 

� Социално-

икономическите 

партньори 

Максимално 

допустимата цена 

за един обучаем  не 

може да надхвърля 

925 лв. 

 

Безвъзмездната 

финансова помощ 

за 

обучение по 

ключови 

компетентности  

на един обучаем не 

може да 

надхвърля 300 лв. 

за едно лице 

 

 

 

 

 

В зависимост от 

избрания режим на 

държавната помощ.  

 

За грант до 391 166 лв. 

(режим de minimis): 

За всички обучения:  

� МСП: 100% 

� Средни предприятия: 

80% 

� Големи предприятия: 

70% 

За грант до 2 млн. лв.: 

За общо обучение: 

� МСП: 80% 

� Големи предприятия: 

60% 

За специфично 

обучение: 

� МСП: 45% 

� Големи предприятия: 

35% 

� Общо или специфично обучение за придобиване или 

повишаване на професионалната квалификация, включително 

въвеждащо обучение на заетите лица 

� Обучение за придобиване на ключови компетенции – общуване 

на роден и чужд език; основни знания в природните науки, 

технологиите и математиката; умения за учене; дигитална 

компетентност (ИКТ); инициативност и предприемачество; 

културна осъзнатост и творчество; обществени и граждански 

компетентности 

 

� “Общо обучение” означава обучение, което включва 

подготовка, която е приложима не само или главно към 

настоящата или бъдещата длъжност на работника или 

служителя в подпомаганото предприятие, а осигурява 

квалификация, която може в голяма степен да се използва в 

други предприятия. 

� “Специфично обучение” означава обучение, което включва 

подготовка, която е пряко и главно приложима към 

настоящата или бъдещата длъжност на работника. 

Схемата е 

отворена за 

кандидатстване 

до 15.09.2010 г. 

"Осигуряване на 

условия за активен 

трудов живот за 

хора над 50-годишна 

възраст и на 

продължително 

безработни"*  

� Работодатели 

 

� Образователни и 

обучаващи 

институции 

 

� Социално-

икономическите 

партньори 

Максимален 

размер: 100 000 лв. 

 

Максимално 

допустимата цена 

за един обучаем  не 

може да надхвърля 

925 лв. 

100% Дейностите, които ще получат подкрепа включват:  

 

� Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на 

професионалната квалификация; 

- за безработните над 50 години - в областите Благоевград, 

Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Ловеч, 

Перник, Плевен, Русе, Смолян 

- за продължително безработните - в областите Бургас, 

Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Плевен, 

Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол 

� Осигуряване на стажуване след обучението за срок от 3 месеца 

� Осигуряване на последваща заетост за срок не по-малък от 9 м. 

До 30.10.2009 г. 



 
 

Наименование на 

грантовата схема 

Бенефициенти 

(получатели на 

безвъзмездната 

помощ) 

Максимален и 

минимален размер 

на безвъзмездната 

помощ 

Максимален процент 

на финансиране от 

страна на програмата 

Допустими дейности за финансиране Период на 

кандидат-

стване 

„Популяризиране и 

подкрепа на 

социални 

предприятия” 

� Организации 

извършващи 

стопанска дейност, 

която има изразен 

социален ефект, 

спрямо лица от 

уязвими групи, с 

цел подобряване на 

жизненото им 

равнище чрез 

осигуряване на 

заетост, 

предоставяне на 

услуги и други 

форми на пряка 

подкрепа за 

ефективно 

социално 

включване 

Максимален 

размер: 350 000 лв. 

 

Минимален размер: 

50 000 лв. 

100% Грантовата схема е с два компонента: 

� Подкрепа за развитие на дейността на съществуващи социални 

предприятия за повишаване на обхвата и многообразието на 

предоставяните услуги 

� Подкрепа за създаване на нови социални предприятия 

 

Примерни допустими дейности: 

� Текущ ремонт, оборудване и/или адаптиране на нови работни 

места за хора от целевите групи; 

� Обучение и квалификация на хората, работещи в социалните 

предприятия и на тези, които имат желание да постъпят в тях; 

� Обучение и консултиране на представители на целевите групи; 

� Дейности за информиране на обществеността за възможностите 

и потенциала на социалната икономика за преодоляване на 

социалната изолация; 

� Дейности насочени към проучване на възможностите и 

търсенето на произвежданите от представителите на целевите 

групи стоки/услуги и тяхната пазарна реализация; 

� Създаване на центрове за подкрепа, функциониращи като 

социални предприятия за хора от целевите групи с цел 

подкрепа за бъдещ преход към реалния пазар на труда. 

 

В рамките на операцията ще се подкрепя развитието на социални 

дейности, генериращи подкрепа за възстановяване на трудови 

навици, умения за самостоятелност и социално включване, за хора 

от рискови групи. 

 

 

 

 

 

 

До 22.05.2009 г. 

    
Бележка:*Грантови схеми в режим de minimis, при който максималният размер на безвъзмездна помощ е 200 000 евро за период от 3 

последователни години, а за инвестиции в сухопътен транспорт - до 100 000 евро (Регламент на Европейската комисия (ЕС) 1998/2006) 

 
 

 


