"С.У.П. БЪЛГАРИЯ" ООД

Име на
партньора/ите

Н/П

Име на проекта

"Професионална
квалификация и
устойчива
заетоста"

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

197 952,34

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на кандидата

Продължителност

Номер проект в ИСУН

Компонент

ІІ

BG051PO001-2.1.16-0001

BG051PO001-2.1.16-0001-C0001

Номер на договор/заповед в ИСУН

Сключени договори по процедура BG 051 PO 001-2.1.16
“Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, Сесия 1

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1.Организация и управление
на проекта;2.Информиране и
Област: Перник
публичност по
Oбщина: Перник
проекта;3.Организиране и
2300 Перник
Община - провеждане на
282 789,06 гр.Перник,
Перник квалификационно обучение по
кв.Мошино, ул.Юрий
професия «Шивач»;4.Текущ
Гагарин № 1
контрол и мониторинг на
обучението;5.Отчетна дейност
по проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

1

"ТЕТБРЮЛЕ 2"
ООД

Н/П

АдминСофт
ЕООД
Дружество
Център за
"Знание" - София професионално
обучение
"Знание" ЕООД

Име на проекта

"Повишаване
ефективността на
заетите лица в
"ТЕТБРЮЛЕ 2"
ООД чрез
инвестиции в
човешкия капитал"

„Човек може
толкова, колкото
знае”

12

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0016
BG051PO001-2.1.16-0005

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0016-C0001
BG051PO001-2.1.16-0005C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

67 528,36

1.Сформиране на екип за
управление, мониторинг на
проекта ;2.Провеждане на
тръжни процедури за избор на
подизпълнители;3.Провеждане
на информационна
Брой лица, включени в обучение
кампания;4.Дистанционно
за придобиване или повишаване
обучение - информационен ден
на професионалната
за запознаване с начина на
квалификация;Брой лица,
Област: Ямбол
регистрация и обучение през
включени в обучение за
Oбщина: Ямбол 8600 Община - интернет базирана платформа
84 410,45
придобиване на ключови
Ямбол ул. Хан
Ямбол
за обучение;5.Провеждане на
компетенции;дял на лицата,
Тервел 93
професионално обучение по
придобили или повишили
част от професия „Охранител”
степента си на професионална
код 861010 специалност
квалификация;дял на лицата,
“Физическа охрана на обекти”
придобили ключови компетенции
код 8610103;6.Обучение за
придобиване на ключова
компетентност 4 - Дигитална
компетентност за работа със
специфичени софтуерни
програми за видеонаблюдение

41 517,90

1.Управление на
Брой лица, включени в обучение
проекта;2.Адаптиране на
за придобиване или повишаване
програмите за обучение,
на професионалната
съобразени с нуждите на
квалификация;Брой лица,
Област: София град
заетите лица;3.Предоставяне
включени в обучение за
Oбщина: Столична
Община - на обучение за придобиване на
41 517,90
придобиване на ключови
1606 София ул.
Столична професионална
компетенции;дял на лицата,
Владайска № 36
квалификация;4.Предоставяне
придобили или повишили
на обучение за придобиване на
степента си на професионална
ключови
квалификация;дял на лицата,
компетенции;5.Информираност
придобили ключови компетенции
и публичност

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

2

ІІ

Име на проекта

"Ново
квалификационно
„ ЯНИТЕКС”
ниво - нови
"ВОЛОВАР" ООД ЕООД
перспективи за
„ПЕРСЕЙ” ЕООД икономически и
социален
просперитет"

ЕТ "Стилист
Капанов - Кръстю
Капанов"

Н/П

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

8

Световна класа и
стил във
фризьорството и
козметичните
услуги повишаване на
квалификацията и
уменията в
"Стилист Капанов"

10

125 664,00

41 415,85

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0027
BG051PO001-2.1.16-0009

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0027-C0001
BG051PO001-2.1.16-0009C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1.Създаване на екип за
реализиране и управление на
проекта;2.Подготовка и избор
на изпълнители съгласно
ПМС № 55;3.Провеждане на
Област: Благоевград
обучителните
Oбщина: Сатовча
Община 157 080,00
курсове;4.Оценка на
2955 Кочан ул. Васил Сатовча
ефективността от проведеното
Левски 27
обучение и постигнатите
резултати, заложени в
проектното
предложение.;5.Публичност и
заключителни дейности.

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация; дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация

Дейност № 1 Управление и
мониторинг на
Брой лица, включени в обучение
проекта;Дейност № 2
за придобиване или повишаване
Организиране и провеждане на на професионалната
Област: София град
професионално обучение по
квалификация;Брой лица,
Oбщина: Столична
част от професиятата
включени в обучение за
1000 София Район
Община 41 415,85
„Фризьор”, модул „Съвременни придобиване на ключови
Триадица,
Столична
тенденции във
компетенции;дял на лицата,
бул."Христо Ботев"
фризьорството”;Дейност № 3 придобили или повишили
№ 14
Организиране и провеждане на степента си на професионална
обучение по английски
квалификация;дял на лицата,
език;Дейност № 4
придобили ключови компетенции
Информиране и публичност

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

3

АСО ПАНЕМА
ООД

Н/П

Име на проекта

"Намаляване на
цифровото
разделение чрез
придобиване на
дигитални
компетенции"

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

55 187,82

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0030

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0030-C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1: Окончателно
сформиране на управленския
екип (ръководител,
координатор, счетоводител) на
проекта и ясно разпределение
на задачите и отговорностите в
този екип.;Дейност 2:
Провеждане на процедура за
избор на изпълнител съгласно
действащото
законодателство.;Дейност 3:
Изработване на детайлизиран
Област: София град
график за осъществяване на
Брой лица, включени в обучение
Oбщина: Столична
Община 68 984,78
конкретните задачи по проекта за придобиване на ключови
1618 София ул.
Столична
и определяне на конкретни
компетенции
Родопски извор 64А
отговорници.;Дейност 4:
Изработване, организация и
осъществяване на
съпътстваща програма за
визуализация на проекта.;
Дейност 5: Окончателно
утвърждаване на състава на
целевата група.;Дейност 6:
Подготовка, организация и
осъществяване на учебния
процес.;Дейност 7: Изготвяне
на финален отчет по проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

4

ІІ

"ДОБРУДЖА
КАБЕЛ" EOOД

Н/П

Име на проекта

За устойчива
заетост

"ИМПУЛС:
Изграждане и
АЛУПЛАСТ –
моделиране на
АЛТЕСТ АЙ ДЖИ ЖТГ ЕООД
производствени
ТИ ЕООД
АЛТЕСТ ДЖИ ТИ
умения чрез
ЕС ЕООД
Лисабонската
стратегия."

12

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

39 006,00

60 296,60

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0003
BG051PO001-2.1.16-0013

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0003C0001
BG051PO001-2.1.16-0013-C0001

ІІ

Име на кандидата

Област: Добрич
Oбщина: Добрич-град гр.
9300 Добрич, ул.
Добрич и
48 757,50
"Димитър Петков" № гр.
4, ет.3
София

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1. Управление на проекта;2.
Провеждане на
професионално обучение ;3.
Провеждане на обучение по
ключови компетенции

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

Дейност 1: Ефективно и
ефикасно управление на
проекта.;Дейност 2: Подготовка
и провеждане на тръжна
процедура за избор на
Област: Бургас
изпълнител/ и по ПМС №55 за
Oбщина: Бургас 8000
Брой лица, включени в обучение
провеждане на проектните
Бургас Южна
Община за придобиване на ключови
86 138,00
обучения.;Дейност 3:
промишлена зона Столична
компетенции;дял на лицата,
Провеждане на обучения по
производствена база
придобили ключови компетенции
два вида ключови
на Алупласт
компетентности за заети лица
от ВО и двете Партньорски
организации.;Дейност 4:
Дейности за информиране и
публичност.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

5

ІІ

"СТС ПРИНТ" АД

”АТЕ ПЛАСТ”ООД

Име на проекта

Н/П

"Придобиване на
адекватна на
внедряваните
нови технологии и
процеси,
квалификация и
компетентност от
заетите лица в
СТС Принт АД, гр.
Габрово"

Н/П

"Повишаване и
усъвършенстване
на
професионалните
компетенции на
служителите на
Ате Пласт ООД"

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

9

12

87 450,56

24 341,58

Обща стойност
на проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0017
BG051PO001-2.1.16-0049

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0017C0001
BG051PO001-2.1.16-0049C0001

ІІ

Име на кандидата

Официален адрес на
кандидата

Област: Габрово
Oбщина: Габрово
109 313,20
5300 Габрово ул.
Стационна 14

Област: Стара
Загора Oбщина:
30 426,97 Стара Загора 6000
Стара Загора ж.к.
Индустриален 14 Б

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
Дейност 1 - Управление на
на професионалната
проекта.;Дейност 2–
квалификация;Брой лица,
Професионално
включени в обучение за
Община - обучение;Дейност 3– Обучение
придобиване на ключови
Габрово по ключови
компетенции;дял на лицата,
компетенции;Дейност 4 –
придобили или повишили
Популяризиране на проекта и
степента си на професионална
помоща.
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

1. Проекто-управление;2.
Избор на обучаващи фирми и
организации;3. Осигуряване на
материалите свързани с
обучението;4. Провеждане на
Община - обучение –Английски език;5.
Стара
Провеждане на обучение –
Загора
Немски език;6. Провеждане на
обучение - Дигитална
компетентност;7. Провеждане
на тренинг „Обучение за
обучители”;8. Информиране и
публичност

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

6

ІІ

„Диана комерс –
1” ЕООД

"ПЕПИНА М"
ЕООД

АКВАГРУП-ХИТ
ООД
КО И КО ЕООД

Н/П

Име на проекта

"ПАРТНЬОРИ ЗА
БЪДЕЩО
РАЗВИТИЕ И
УСТОЙЧИВА
ЗАЕТОСТ квалификационни
услуги и обучения
на заетите лица в
ДИАНА КОМЕРС 1 ЕООД,
АКВАГРУП-ХИТ
ООД и КО И КО
ЕООД"

"Квалификация път към развитие"

12

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0015
BG051PO001-2.1.16-0033

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0015-C0001
BG051PO001-2.1.16-0033-C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

26 797,42

Дейност 1: Сформиране екип
за изпълнение на
проекта.;Дейност 2:
Провеждане на процедури за
избор на подизпълнители за
планираните по проекта
обучения. ;Дейност 3:
Организиране и провеждане на
Брой лица, включени в обучение
квалификационно обучение за
за придобиване или повишаване
Област: Ямбол
заети лица в ДИАНА КОМЕРС
на професионалната
Oбщина: Ямбол 8600 Община - 1 ЕООД;Дейност 4:
38 282,02
квалификация;дял на лицата,
Ямбол жк "Златен
Ямбол
Организиране и провеждане на
придобили или повишили
рог" № 80
квалификационно обучение за
степента си на професионална
заети лица в АКВАГРУП-ХИТ
квалификация
ООД ;Дейност 5: Организиране
и провеждане на
квалификационно обучение за
заети лица в КО И КО
ЕООД;Дейност 6:
Информиране и публичност по
проекта.;Дейност 7: Отчитане
на проекта и одит

52 712,50

1. Формиране на екип за
управление на проекта;3.
Провеждане на процедура за
възлагане на обществени
поръчки за избор на
обучаващи организации;2.
Информационна кампания и
Област: София град
публичност;4. Обучение по
Oбщина: Столична
Община - професионална квалификация
52 712,50 гр. 1421 София,
Столична – обучение за цяла професия
ул.”Лозенска
3410201 „Продавачпланина” 1
консултант” – II
квалификационна степен;5.
Обучение по ключова
компетентност 4 – „Дигитална
компетентност”;6. Изготвяне на
заключителен доклад за
изпълнението на проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

7

ІІ

"Фокус -Нунти"
ООД

Сдружение за
подкрепа на лица
с умствени
затруднения, гр.
Варна

Н/П

Н/П

Име на проекта

Обучение за
устойчива заетост

"Свободно
общуване за
подкрепа на лица
с умствени
затруднения"

12

10

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

155 211,60

6 745,00

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0011
BG051PO001-2.1.16-0043

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0011C0001
BG051PO001-2.1.16-0043-C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
Област: София град
1. Управление на проекта;2. квалификация;Брой лица,
Oбщина: Столична
Провеждане на
включени в обучение за
Община 194 014,50 1000 София р-н
професионално обучение ;3.
придобиване на ключови
Столична
Оборище, ул."Султан
Провеждане на обучение по
компетенции;дял на лицата,
Тепе" № 8
ключови компетенции
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

Дейност 1: Иницииране на
проекта и провеждане на
процедура по реда на
ПМС55/12.03.2007г. ;Дейност
2. Провеждане на входящ тест
за определяне нивото на
владеене на английски език и
сформиране на група/и.
Област: Варна
;Дейност 3. Подготовка и
Oбщина: Варна 9000 Община - провеждане на обучение по
6 745,00
Варна гр. Варна, кв. Варна
английски език на 7 заети
“Чайка”, бл. 67, вх. Б
лица. ;Дейност 4. Междинно
оценяване и мониторинг върху
обучението по английски
език. ;Дейност 5. Организация
и управление на проекта (вкл.
информиране и
публичност);Дейност 6.
Приключване на проекта и
отчитане

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

8

ІІ

Р.Б.О ООД

"Лъки-Ю" ООД

Н/П

Н/П

Име на проекта

"Професионализъ
м и опит за
сигурно бъдеще"

"Устойчивост и
конкурентност
вследствие
развитието на
човешките
ресурси"

12

10

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

87 088,82

30 787,52

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0019
BG051PO001-2.1.16-0021

Компонент

BG051PO001-2.1.16-0019-C0001 Номер на договор/заповед в ИСУН
BG051PO001-2.1.16-0021-C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Организация и управление на
проекта;Провеждане на
процедури за избор на
изпълнители съгласно ПМС №
55/2007 г.;Организиране и
Брой лица, включени в обучение
провеждане на
за придобиване или повишаване
Област: Враца
квалификационно обучение по на професионалната
Oбщина: Враца 3000 Община 124 412,60
професия «Шивач»,
квалификация;дял на лицата,
Враца бул. Мито
Враца
специалност
придобили или повишили
Орозов № 79
«Шивачество»;Текущ контрол и степента си на професионална
мониторинг;Изработване и
квалификация
разпространение на материали
за информиране и публичност
на проекта;Отчитане
напредъка на проекта
1. Организация и управление
на проекта.;2. Подготовка и
провеждане на процедури за
избор на подизпълнители.;3.
Провеждане на обучения по
професионална
Област: Търговище
квалификация.;4. Провеждане
Oбщина: Търговище Община на обучения по ключови
38 484,40 7700 Търговище кв. Търгови
компетенции.;5.
Запад, бл. 2, вх. Б,
ще
Информационна кампания за
ет. 4, ап. 11
популяризиране целите,
дейностите и резултати по
проекта.;6. Наблюдение,
контрол и отчетност на
изпълнението на заложените
дейности.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

9

"СИМОНА" ЕООД „ЕДИС” ООД

Име на проекта

"Квалифицирани и
мотивирани
служители проспериращ
бизнес"

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

8

45 154,00

Обща стойност
на проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0052

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0052C0001

ІІ

Име на кандидата

Официален адрес на
кандидата

Област: Смолян
Oбщина: Борино
45 154,00
4835 Ягодина с.
Ягодина

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1.Създаване на екип за
реализиране и управление на
проекта;2.Подготовка и избор
на изпълнители съгласно
ПМС № 55;3.Провеждане на
обучителните
Община курсове;4.Оценка на
Борино
ефективността от проведеното
обучение и постигнатите
резултати, заложени в
проектното
предложение.;3.Публичност и
заключителни дейности.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

10

ИНТЕРТОРГО
ЕООД

Н/П

Име на проекта

Повишаване на
икономическата
стабилност на
фирмата чрез
квалификационно
обучение

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

63 387,15

Обща стойност
на проекта в лв.

63 387,15

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0047

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0047-C0001

ІІ

Име на кандидата

Официален адрес на
кандидата

Област: Пловдив
Oбщина: Пловдив
4000 Пловдив ул.
Георги Кирков 5

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1.Сформиране на екип за
управление, мониторинг на
проекта ;2.Провеждане на
тръжни процедури за избор на
подизпълнител/и;3.Провеждан
е на информационна
кампания;4.Дистанционно
обучение - информационни дни
за запознаване с начина на
Брой лица, включени в обучение
регистрация и обучение през
за придобиване или повишаване
интернет базирана платформа
на професионалната
за обучение;5.Провеждане на
квалификация;Брой лица,
професионално обучение
включени в обучение за
Община - ? професия Строител придобиване на ключови
Пловдив 582030, специалност Външни
компетенции;дял на лицата,
облицовки и настилки –
придобили или повишили
5820307;
степента си на професионална
? професия Икономист квалификация;дял на лицата,
345120, специалност Търговия
придобили ключови компетенции
- 3451202
? професия Организатор на
туристическа агентска дейност
– 812010,;6.Провеждане на
обучение по ключова
компетентност
КК2 – общуване на чужд език –
обучение по английски език

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

11

"ЕЛИТ МЕДИА
БЪЛГАРИЯ" ООД

"Хюлет-Пакард
Глоубъл
Деливъри
България Сентър"

Име на проекта

Н/П

По-обучени, поустойчиви

Н/П

"Повишаване
квалификацията
на заетите лица в
"ХЮЛЕТ-ПАКАРД
ГЛОУБЪЛ
ДЕЛИВЪРИ
БЪЛГАРИЯ
СЕНТЪР" ЕООД

12

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

86 749,36

226 001,77

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0004

ІІ

BG051PO001-2.1.16-0040

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0004C0001
BG051PO001-2.1.16-0040C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Област: София град
1. Управление на проекта;2.
Oбщина: Столична
Провеждане на
1000 София район
Община 108 436,70
професионално обучение ;3.
Средец, п.код 1000, Столична
Провеждане на обучение по
ул. АНГЕЛ КЪНЧЕВ
ключови компетенции
14

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

Дейност 1 – Управление на
проектните дейности;Дейност 2
– Подготовка и провеждане на
Област: София град
процедури за избор на
Oбщина: Столична
Брой лица, включени в обучение
изпълнители по ПМС 55 за
1766 София район
Община за придобиване на ключови
322 859,68
предоставяне на
Младост, ул.Бизнес Столична
компетенции;дял на лицата,
услуги;Дейност 3 –
Парк София 1, сграда
придобили ключови компетенции
Провеждане на общи обучения
10, No 1, бл.9
по ключови компетенции
;Дейност 4 – Дейности за
информация и публичност

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

12

ІІ

АНДИ БГ ООД

"ММ Солушънс"
АД

Н/П

Н/П

Име на проекта

"Повишаване на
квалификацията
на служителите от
"АНДИ БГ" ООД

"Повишаване на
адаптивността и
квалификацията
на човешкия
капитал в ММ
Солушънс АД

12

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0046
BG051PO001-2.1.16-0041

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0046-C0001
BG051PO001-2.1.16-0041-C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

55 483,78

Дейност 1 . Подготвителна
среща на екипа по
проекта;Дейност 2.
Провеждане на тръжни
процедури за избор на
подизпълнители за
осъществяване на
Област: Пловдив
обученията;Дейност 3.
Oбщина: Марица
Провеждане на обучение за
4199 Труд с. Труд,
Община - придобиване на
69 354,72
община Марица,
Марица професионална
Област Пловдив, ул.
квалификация;Дейност 4.
Карловско шосе 16Б
Провеждане на обучение за
придобиване на ключови
компетенции;Дейност 5.
Информационна кампания за
популяризиране на
проекта;Дейност 6.
Заключителна среща.
Проектно отчитане

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

110 949,60

Дейност № 1 „Сформиране на
екип за изпълнение на
проекта”;Дейност № 2
„Организация и провеждане на
процедури за избор на външни
изпълнители по ПМС
Област: София град
№ 55 от 12.03.2007 г.”;Дейност
Oбщина: Столична
№ 3 „Провеждане на обучения
1000 София София Община 138 687,00
по английски
1113, ул. "Тинтява"
Столична
език”;Дейност № 4 „Дейности
No.15-17
по обезпечаване на
информация и публичност на
проекта”;Дейност № 5
„Управление, координация,
мониторинг
и отчитане на проектните
дейности”

Брой лица, включени в обучение
за придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

13

"Артемида
Моделс Русе"
ООД

Н/П

АЛКАТЕЛРейвън
ЛУСЕНТ
Консултинг Груп
БЪЛГАРИЯ ЕООД ООД

Име на проекта

ПОВИШАВАНЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛ
НОСТТА НА
ТРУДА, ЧРЕЗ
СЪЗДАВАНЕ НА
УСЛОВИЯ ЗА
УСТОЙЧИВА
ЗАЕТОСТ В
"АРТЕМИДА
МОДЕЛС РУСЕ
ООД

12

"Повишаване
професионалните
умения и
компетентности на
служителите в
Алкател-Лусент
България и
Рейвън Консулинг
Груп

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

74 924,61

167 691,01

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0022

ІІ

BG051PO001-2.1.16-0039

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0022-C0001
BG051PO001-2.1.16-0039C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1 Управление на
проекта;Дейност 2 Подготовка
на обученията, свързани с
повишаване професионалната Брой лица, включени в обучение
квалификация и придобиване за придобиване или повишаване
на ключови компетенции
на професионалната
;Дейност 3 Провеждане на
квалификация;Брой лица,
Област: Русе
професионални обученията за включени в обучение за
Oбщина: Русе 7058 Община 93 655,76
подобряване на
придобиване на ключови
Мартен ул. Св. Св.
Русе
квалификацията на заети лица компетенции;дял на лицата,
Кирил и Методий 64а
в „АРТЕМИДА МОДЕЛС РУСЕ” придобили или повишили
ООД ;Дейност 4 Провеждане степента си на професионална
на обучения за придобиване на квалификация;дял на лицата,
ключови умения на
придобили ключови компетенции
служителите в „Артемида
моделс Русе” ООД;Дейност 5
Информация и публичност

Област: София град
Дейност 1: Управление на
Oбщина: Столична
проекта;Дейност 2: Подготовка
1784 София район
и провеждане на обучения по
Младост, бул.
ключови компетентности за
Община 239 558,58 Цариградско шосе, N
служители на Кандидата и
Столична
115E-115M,
Партньорската
Европейски
организация;Дейност 3:
търговски център,
Информиране и публичност по
сграда Б, ет. 8
проекта

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

14

ІІ

"ФЕНИКС
МЕНИДЖМЪНТ"
ЕООД

"Даниел Фешън"
ООД

Н/П

Н/П

Име на проекта

"Професионална
квалификация за
заети лица в
сферата на
туризма"

12

"Повишаване на
професионалната
квалификация и
компетенции на
човешките
ресурси" в Даниел
Фешън ООД"

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0028
BG051PO001-2.1.16-0050

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0028C0001
BG051PO001-2.1.16-0050-C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

42 769,92

Дейност 1: Организация и
управление;Дейност 2:
Сформиране на групи за
Област: София град
обучение. Изготвяне на
Oбщина: Столична
Община - графици;Дейност 3:
53 462,40 1463 София ул. Поп
Банско
Провеждане на
Богомил 1-3, ет. 1,
обучението;Дейност 4:
ап. 2
Оценяване и сертифициране
на бенефициентите;Дейност 5:
Информация и публичност

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация; дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация

109 708,32

Дейност 1 Проектен старт
;Дейност 2 Подготовка и
провеждане на избор на
изпълнител по
проекта;Дейност 3 – Обучение
за придобиване на
Област: Хасково
професионална
Община Oбщина: Харманли
квалификация;Дейност 4 –
137 135,40
Харманл
6450 Харманли ул.
Обучение по ключови
и
Ал. Стамболийски 17
компетентности –
чуждоезиково обучение
;Дейност 5 – Обучение по
ключови компетентности –
дигитална
компетентност;Дейност 6 Финализиране на проекта

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;Брой лица,
включени в обучение за
придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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ІІ

БМД
ПРОТЕКШЪН
ООД

Н/П

Име на проекта

"Повече знания по-добри
перспективи"

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

12

116 704,00

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0006
BG051PO001-2.1.16-0042

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0006C0001
BG051PO001-2.1.16-0042-C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1.Организация и управление
на проекта;2.Подготовка и
избор на изпълнители
съгласно ПМС №
Област: София град
55;3.Провеждане на
Oбщина: Столична
обучителните
1000 София
Община - курсове;4.Оценка на
145 880,00
кв.Лозенец, ул.
Столична ефективността от проведените
„Васил Кирков” №5,
обучения и постигнатите
офис 2
резултати, заложени в
проектното предложение.

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация

;5.Публичност и заключителни
дейности.

"ОРИОН - 94"
ООД

Н/П

"Инвестиции в
повишаване на
компетенциите на
служителите в
Орион - 94

8

11 512,00

1.Сформиране на екип по
проекта и сключване на
граждански договори с
членовете му.;2.Подготовка и
провеждане на тръжни
процедури за възлагане на
дейности на външни
изпълнители.;3.Подписване на
Област: Варна
договори с външните
Oбщина: Варна 9000
Община - изпълнители и подготовка на
11 512,00 Варна гр. Варна, ж.к.
Варна
групите за
Младост, бл. 102, вх.
обучение.;4.Провеждане на
1, ет. 4, ап
обучение по дигитални
умения.;5.Приключване на
обучението, обобщаване и
анализ на
резултатите.;6.Организация,
управление, вътрешен
мониторинг и информиране и
публичност.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Брой лица, включени в обучение
за придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили ключови компетенции
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"Ноема" ООД

"Йоватекс" АД

Име на проекта

Н/П

"Квалификация,
адаптивност,
заетост конкурентни
предимства на
човешките
ресурси в сферата
на маркетинговите
проучвания"

Н/П

"Повишаване
качеството на
работата в
"Йоватекс" АД
чрез придобиване
на професионална
квалификация по
специалност
"Предачно
производство""

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

12

9

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0032

ІІ

BG051PO001-2.1.16-0014

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0032C0001
BG051PO001-2.1.16-0014C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

114 386,52

Дейност 1 Проектен старт
;Дейност 2 Подготовка и
провеждане на избор на
изпълнител по
Област: София град
проекта;Дейност 3 – Обучение
Oбщина: Столична
по специалност „Маркетингови
1000 София София, Община 114 386,52
проучвания”;Дейност 4 –
ул. "Цар Симеон"
Столична
Обучение по специалност
No.53
„Бизнесадминистрация”;Дейност 5 –
Обучение по специалност
„Електронна търговия”;Дейност
6 - Финализиране на проекта

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация

19 195,00

1. Стартиране и закриване на
проекта;2. Осигуряване на
материали и консумативи;3.
Обучение на 2 групи курсисти
Област: Ямбол
по професията „Оператор на
Oбщина: Ямбол 8600
Област - текстилна техника“,
19 195,00 Ямбол к-с "Граф
Ямбол
специалност“Предачно
Игнатиев", бл. 68, вх.
производство“;4. Водене на
В, ет.2, ап. 52
учебна и счетоводна
документация;5. Визуализация
и разпространение на
резултатите

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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Райфайзенбанк
/България/ ЕАД

Н/П

Име на проекта

"Надграждане
професионалните
умения и
компетентности на
служителите в
Райфаизенбанк
/България/ ЕАД"

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

137 890,46

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0008

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0008C0001

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1: Добро управление
на проекта.;Дейност 2:
Подготовка и осъществяване
на тръжна процедура за избор
Област: София град
Брой лица, включени в обучение
на изпълнител/и по ПМС
Oбщина: Столична
Община за придобиване на ключови
197 550,80
№55;Дейност 3: Провеждане
1504 София ул.
Столична
компетенции;дял на лицата,
на обучения по ключови
"Гогол" 18-20
придобили ключови компетенции
компетентности за служители
на Райфайзенбанк (България)
ЕАД;Дейност 4: Дейности за
информиране и публичност

ІІ

BG051PO001-2.1.16-0035

BG051PO001-2.1.16-0035-C0001

Дейност 1. Администриране и
управление на екипа.
;Дейност 2. Разработване на
план-графици и подробни
програми за провеждане на
обученията.

ФСК КАРТЕЛ
ЕООД

„ АБК НЕТ” ЕООД
"Нови знания и
„ИВ 2007” ЕООД
умения за по„ЙЕЛОУ 333” АД
добър живот"
„С.М.А.М” ЕООД

12

221 079,98

Област: София град
;Дейност 3. Провеждане на
Oбщина: Столична
процедура за избор на
Брой лица, включени в обучение
1618 София жк.
изпълнител за доставка на
Община за придобиване или повишаване
221 079,98 "Манастирски
материали и консумативи,
Столична
на професионалната
ливади"
необходими за провеждане на
квалификация
ул. "Българска легия"
обучението по 55 ПМС.
36
;Дейност 4. Провеждане на
обучение по професия
„Оперативен счетоводител”.
;Дейност 5. Дейности за
информиране и публичност.

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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"СЕЛЕБРА" ЕООД

"АУРУБИС
БЪЛГАРИЯ" АД

Н/П

Н/П

Име на проекта

"Професионално
обучение на заети
лица в "Селебра"
ЕООД"

Обучение по
английски език на
служители на
Аурубис България
АД

12

12

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

158 349,23

28 103,60

Обща стойност
на проекта в лв.

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0018

ІІ

BG051PO001-2.1.16-0010

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0018C0001
BG051PO001-2.1.16-0010C0001

ІІ

Име на кандидата

Официален адрес на
кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

1.Управление на
проекта;2.Информиране и
публичност по
проекта;3.Организиране и
Община провеждане на
Бяла
квалификационно обучение по
Слатина
професия «Шивач»;4.Текущ
контрол и мониторинг на
обучението;Отчетна дейност
по проекта

Брой лица, включени в обучение
за придобиване или повишаване
на професионалната
квалификация;дял на лицата,
придобили или повишили
степента си на професионална
квалификация

Област: София
1. Организация и управление
област Oбщина:
на проекта;2. Визуализация на
Пирдоп 2080 Пирдоп
проекта;3. Избор на
община Пирдоп
Община - изпълнител за провеждане на
40 148,00
гр. Пирдоп 2070
Пирдоп обучение по Английски език ;4.
ПРОМИШЛЕНА
Подготовка и провеждане на
ЗОНА
обученията по английски
език;5. Мониторинг и оценка

Брой лица, включени в обучение
за придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

Област: Враца
Oбщина: Бяла
Слатина 3200 Бяла
197 936,54 Слатина
ул.ДИМИТЪР
БЛАГОЕВ 130 вх.Б
ет.2 ап.19

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
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ІІ

Име на проекта

Безвъзмездна
финансова
помощ в лв.

Обща стойност
на проекта в лв.

Официален адрес на
кандидата

Място на изпълнение на
дейностите

Име на
партньора/ите

Продължителност

Номер проект в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0051
BG051PO001-2.1.16-0048

Компонент

Номер на договор/заповед в ИСУН

BG051PO001-2.1.16-0051-C0001
BG051PO001-2.1.16-0048-C0001
Общо:

ІІ

Име на кандидата

Индикатори за изпълнение
Основни дейности/Резюме

Дейност 1: Сформиране на
екип за реализация на
проекта ;Дейност 2:
Провеждане на процедури
съгласно условията и реда на
ПМС 55/ 12.03.2007 г.;Дейност
3 Подготовка, организиране и
провеждане на следните
обучения:
„Тревъл Ту Уърк
– Варна” ЕООД
„ТАКСБЕК” ЕООД „Такс Бек
Интернешънъл –
Варна” ЕООД

"Алтекс" ЕООД

Н/П

"Инвестиция в
хората за
просперитет и
развитие"

"Професионална
квалификация на
заети лица от
"Алтекс" ЕООД по
професия
"Работник в
производство на
облекло"

10

9

47 932,86

292 299,64

3 229 976,68

68 475,52

Област: Варна
•
„Ефективни продажби”
Oбщина: Варна 9000 Община •
„Обслужване на клиенти”
Варна ул. Бачо Киро Варна
•
„Управление на проекти”
№1, ет.4, 5, 6 и 7
•
„Междуекипна
ефективност”
•
„Дигитална компетентност
– Еxcel”
;Дейност 4: Обезпечаване на
визуализация и публичност на
проекта;Дейност 5:
Управление, координация,
мониторинг и отчитане на
проектните дейности.

Брой лица, включени в обучение
за придобиване на ключови
компетенции;дял на лицата,
придобили ключови компетенции

1.Стартиране и закриване на
проекта;2. Осигуряване на
материали и
Брой лица, включени в обучение
консумативи;3.Обучение на 20
Област: Кърджали
за придобиване или повишаване
групи курсисти по
Oбщина: Момчилград Община на професионалната
професията“Работник в
417 570,91 6800 Момчилград ул. Момчилг
квалификация;дял на лицата,
производство на
Софроний Врачански рад
придобили или повишили
облекло“;4.Водене на учебна и
2
степента си на професионална
счетоводна документация;5.
квалификация
Визуализация и
разпространение на
резултатите
4 110 911,39
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