ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ
От проведена на 21.07.2015 г., 11.00 часа в Зала 1 на Областна администрация Русе
информационна среща по процедура „Активни“ на ОП „Развитие на човешките
ресурси“
Днес 21.07.2015 г. (вторник) от 11.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация Русе
се проведе информационна среща относно процедура за подбор на проекти с един краен
срок на кандидатстване „Активни“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Сред присъстващите на събитието бяха експерти от Областен Информационен
център Русе, Неправителствени организации, представители на общините в област Русе,
служители от Дирекция „Регионална служба по заетостта“ и представители на бизнеса.
Г-жа Камелия Златанова – управител на Областен информационен център Русе,
откри срещата и благодари на присъстващите за проявения интерес.
Г-жа Габриела Стефанова представи процедурите по Оперативна Програма
„Развитие на Човешките Ресурси“ 2014-2020 г., като подчерта, че крайният срок за
кандидатстване е 31.08.2015 г. Основната цел на процедурата е активиране и
интегриране в заетост на младежи до 29 г., които не учат, не работят и не са записани в
бюрата по труда. Бюджетът е 26 000 000 лева, като една част от тях са по Инициатива
младежка заетост, а останалата част от Европейския социален фонд. Кандидатстването
става изцяло по електронен път. Дейностите, които са допустими са:
- Интеграция на младежи до 29 години;
- Идентифициране и мотивиране на активно поведение на пазара на труда на
неактивни младежи;
- Включването им в обучения и придобиване на квалификация;
- Улесняване прехода от образованието към заетостта.
Г-жа Марина Билчева запозна присъстващите с кандидатстването по процедурата
в ИСУН 2020, като показа нагледно електронното кандидатстване. Баха разгледани
дванадесетте стъпки, включващи попълването на електронния формуляр. Улеснената
процедура по кандидатстване дава възможност и за попълване на тестов формуляр за
опознаване възможностите на системата.
В края на срещата г-жа Златанова подчерта, че инструкциите за попълване в
ИСУН 2020 са неотменна част от пакета към всяка процедура и е добре преди да
попълним формуляра за кандидатстване да се запознаем с тях. Тя изказа готовността на
експертите от ОИЦ – Русе да отговорят на всички възникнали в последствие въпроси или
затруднения при попълване на електронния формуляр.

