Наръчник на УО на ОП РЧР
Приложение 10.39
Списък на сключените договори

МТСП ГД ЕФМПП

Вариант 5
Дата: 27.08.2010г.; изм. със зап. №РД01-405/20.05.2011г.

Министерство на
образованието,
младежта и
науката, чрез
дирекция
"Образователни
програми и
образователно
съдържание"

2009

Име на
партньо
ра/ите

н/п

Име на проекта

Ученически
34
практики месеца

Безвъзмездна
Обща стойност на
финансова помощ в
проекта в лв.
лв.

30 000 000,00

Пощенски
адрес ВО

Официален
адрес на
кандидата

гр.
София, гр. София,
1000, 1000, бул.
30 000 000,00
„Княз
бул.
„Княз Дондуков”
2А
Дондуко
в” 2 А

Място на изпълнение на
дейностите

Име на кандидата

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-3.3.07-0001

BG051PO001-3.3.07-0001-C0001

Договор номер в ИСУН

Сключени договори по схема BG 051РО001-3.3.07 "Ученически и студентски практики"

България

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Брой ученици, включени в
ученически практики - 53670.
ученици,
успешно
1. Данни, анализи и публичност 2.Брой
завършили
ученически
практики
на модерното практическо
46000
обучение за ученици от
системата на ПОО;
2. Установяване на устойчив
механизъм за сътрудничество
между системата на ПОО и
българския бизнес за
осигуряване на практическо
обучение на ученици от
системата на ПОО;
3. Подготовка на успешно
практическо обучение и
изграждане на секторни мрежи
от учители и наставници за
практическо обучение;
4. Провеждане на практическо
обучение на ученици от
системата на ПОО и
удостоверяване на резултатите
от него за индивидуалните
участници-ученици;
5. Управление и координация на
проекта.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

1

Име на
партньо
ра/ите

Министерство на
образованието,
51
младежта и
висши
науката, чрез
у-ща
дирекция "Висше
образование"

Име на проекта

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-3.3.07-0002

Договор номер в ИСУН
BG051PO001-3.3.07-0002-C0001

Име на кандидата

Студентски
34
практики месеца

Безвъзмездна
Обща стойност на
финансова помощ в
проекта в лв.
лв.

60 000 000,00

90 000 000,00

2009

Пощенски
адрес ВО

Официален
адрес на
кандидата

гр.
София, гр. София,
1000, 1000, бул.
60 000 000,00
„Княз
бул.
„Княз Дондуков”
2А
Дондуко
в” 2 А

Вариант 5
Дата: 27.08.2010г.; изм. със зап. №РД01-405/20.05.2011г.

Място на изпълнение на
дейностите

Наръчник на УО на ОП РЧР
Приложение 10.39
Списък на сключените договори

МТСП ГД ЕФМПП

Основни дейности/Резюме

България

1. Подготвителни,
организационни и
координационни
дейности;
2.
Дейност по методическо,
техническо и
административно осигуряване
на процедурите по
провеждане на студентски
практики;
3. Дейности по координация и
обезпечаване на
студентските практики;
4. Мултиплициране на
резултатите от реализацията
на студентските практики;
5. Информиране и публичност;
6. Дейности по управление,
вътрешен мониторинг и
отчетност на проекта

Индикатори за изпълнение

1. Брой студенти, включени в
студентски практики - 73300.
2.Брой
студенти,
успешно
завършили студентски практики 62700

90 000 000,00

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2

