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ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на
заетостта и развитието на умения“
СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица,
търсещи работа, и по-специално на младите хора и дългосрочно
безработните, както и на неактивните лица, като се поощрява
самостоятелната заетост и социалната икономика:
Подкрепа за активни мерки за достъп до пазара на труда, като:










Включване на безработни и неактивни лица, включително младежи в
обучения, стажуване и чиракуване, субсидирана заетост;
Идентифициране, активиране, оценка на способностите и стимулиране на
неактивни лица за включване на пазара на труда;
Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната
икономика;
„Пакети“ за мобилност за завръщане на лица от чужбина чрез осигуряване
на стимули и мерки за трудова мобилност, в т.ч. транспорт в населени
места, в които липсва ежедневен обществен транспорт;
Стимулиране на работодателите за разкриване на работни места на
първичния пазар и предоставяне на стимули за насърчаване на
заетостта на целеви групи със специфични потребности, вкл. рано
пенсионирани лица, образовани младежи от ромската общност, граждани
от трети страни, участници с произход от други държави, в т.ч. чрез
финансиране на менторство и наставничество;
Подкрепа за развитието на социални предприятия на местно ниво и др.

ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на
заетостта и развитието на
умения“
Целеви групи:
 безработни, вкл. продължително безработни и
младежи, хора с увреждания, лица с основно и пониско образование и без квалификация;
 неактивни, вкл. младежи, хора с увреждания, лица с
основно и по-ниско образование и без квалификация;
 желаещи да се самонаемат и стартират стопанска
дейност, вкл. социални предприятия;
 търсещи работа /безработни/ лица, вкл. в социалната
сфера.

ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на
заетостта и развитието на умения“
СЦ 2. Модернизиране на институциите и службите на пазара на
труда за оценяване и предвиждане на потребностите от умения с
цел осигуряване на своевременна и съобразена с нуждите помощ, а
също и за подпомагане на съответствието между търсенето и
предлагането на пазара на труда, на преходите и на мобилността:
Подкрепа за:
 Повишаване на капацитета и експертизата на служителите от
АЗ;
 Създаване на център за валидиране на неформално и информално
придобити умения и компетентности;
 Разработване
на
мерки,
които
подпомагат
трудовата
мобилност;
 Предоставяне на услуги за достъп до пазара на труда на лица от
ЕС, кандидатстващи за работа в България;
 Подобряване дейностите по планиране, изпълнение, мониторинг,
оценка и контрол на политики и услуги в институциите в
сферата на пазара на труда.

ЦЕЛЕВА ГРУПА: Служители в институции работещи в сферата на
пазара на труда; безработни; ТРЛ; неактивни.

ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на
заетостта и развитието на умения“
СЦ 3. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър
баланс м/у професионалния и личния живот, включително достъп до грижи
за деца, здравословна и добре приспособена работна среда, отчитаща
рисковете за здравето, адаптиране на работниците, предприятията и
предприемачите към промените и активен живот на възрастните хора и
остаряване в добро здраве.
Съдържа две подцели, както следва:
СЦ 3.1. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър
баланс между професионалния и личния живот, включително достъп до
грижи за деца.
Подкрепа за:
 Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност на
родителите;
 Насърчаване на участието на жените на пазара на труда;
 Насърчаване
на
равнопоставеността
на
жените
недискриминацията и ненасилието на работното място;

и

мъжете,

 Практики за подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване
достъпа им до пазара на труда и кариерното им развитие.

ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на
заетостта и развитието на умения“
СЦ 3.2. Здравословна и добре приспособена работна среда,
отчитаща рисковете за здравето, адаптиране на работниците,
предприятията и предприемачите към промените и активен
живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве.
Подкрепа за:
 Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето;
 Развитие на секторни, регионални и фирмени стратегии и мерки за
управление във връзка с възрастта;
 Обучение на работодателите в подкрепа на развитие на сферата на КСО
дейности;
 Насърчаване на работодателите да подобряват работната среда;
 Насърчаване участието на по-възрастното население в пазара на труда;
 Подкрепа за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро
здраве.
Целева група: Работодатели, жени, безработни лица, възрастни лица, заети
лица, търсещи работа лица. Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети
лица; работодатели, лица, полагащи грижа за зависим възрастен член от
семейството, възрастни в риск и техните семейства.

ПРИОРИТЕТ 1 „Насърчаване на заетостта
и развитието на умения“
СЦ 4. Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално
гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за
преквалификация за всички, като се вземат предвид цифровите
умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за
нови умения, улесняването на преходите в професионалното
развитие и насърчаването на професионалната мобилност
Подкрепа за:
 Повишаване квалификацията и преквалификацията на заети лица;
 Осигуряване на гъвкави възможности за обучения, усъвършенстване и
преквалифициране, включително обучения на работното място;
 Подкрепа за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот;
 Дейности по насърчаване на професионалната мобилност;
 Подкрепа за повишаване на професионалния капацитет на обучаващите се
специализанти в системата на здравеопазването за придобиване на
специфични за този сектор умения;
 Обучения, предназначени за предприемачи и служители на различни
управленски нива за придобиване на бизнес умения по оперативен
мениджмънт и др.
Целева група: Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица; Работодатели.

ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни
възможности“
СЦ 1. Поощряване на активното приобщаване с оглед на
насърчаването на равните възможности и активното участие и
по-добрата пригодност за работа
Подкрепа за:
 Разработване на мерки за активно приобщаване с цел подобряване
на пригодността за заетост на уязвимите групи чрез интегрирана
подкрепа и индивидуализиран подход – рехабилитация, обучение,
включване в заетост, др.;
 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез
интегрирани услуги като семейно консултиране, ранно детско
развитие и др.;
 Подобряване на достъпа до заетост на хората с увреждания и на
други уязвими групи чрез предоставяне на комплексни услуги, вкл.
към техните семейства;
 Специализирани подкрепящи мерки на работните места за хората с
увреждания
чрез
компенсация
в
случаите
на
по-ниска
производителност на труда и/или изключително натоварване на
работодателя, вкл. менторство, наставничество;
 Надграждане на капацитета на работодателите за работа с хора с
увреждания.

Целеви групи: Хора с увреждания и в риск и техните семейства;
семейства с деца, вкл. с увреждания и техните семейства; деца и
възрастни; работодатели.

ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни
възможности“

СЦ 2. Подобряване на равния и навременен достъп до качествени,
устойчиви и достъпни услуги; модернизиране на системите за
социална закрила, включително насърчаване на достъпа до
социална закрила; подобряване на достъпността, ефективността
и устойчивостта на системите на здравеопазване и на услугите
за полагане на дългосрочни грижи
Подкрепа за:

 Подобряване на достъпа на уязвимите групи, включително на ромите, до
специализирани и общодостъпни услуги;
 Предоставяне на подкрепа в семейството и общността, превантивни и
подкрепящи услуги за деца и осигуряване на достъп до дългосрочни грижи
(включително и инфраструктура);
 Модернизиране на системите за социална закрила,
подобряване на достъпността на хората с увреждания;

инвестиции

за

 Подкрепа за заетите в сферата на закрила на детето;
 Услуги за пострадали от насилие, вкл. превенция и др.
Целеви групи: Хора с увреждания;
Деца и възрастни в риск и техните
семейства; Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца и възрастни в риск;
Деца, младежи и възрастни, включително с увреждания, ползващи социални
услуги и техните семейства; Служители на доставчици на социални и здравни
услуги; Лица, заети в услуги в резидентна грижа; Служители от
институции/организации, ангажирани с политиките в социалната сфера.

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“
СЦ 1. Подобряване на достъпа до трудова заетост на всички лица,
търсещи работа, и по-специално на младите хора и дългосрочно
безработните, както и на неактивните лица, като се поощрява
самостоятелната заетост и социалната икономика
Подкрепа за:
 Включване на безработни младежи в мерки за осигуряване на преход от
образование към заетост и на първа работа;
 Предоставяне
на
обучения,
включващи
функционална
грамотност,
професионални
умения,
ключови
компетентности,
дигитална
компетентност, обучение чрез работа и др;
 Обучения за придобиване на професионална квалификация/преквалификация
за безработни и неактивни лица;
 Мерки за насърчаване на мобилност на работната сила, особено в населени
места, в които липсва ежедневен обществен транспорт;
 Дейности за подкрепа за развитието на социални предприятия на местно
ниво за създаване на устойчиви работни места;
 Подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост.

Целеви групи: Продължително безработни, вкл. младежи, хора с
увреждания лица с основно и по-ниско образование и без квалификация,
хора над 54 г. възраст; Неактивни лица, вкл. младежи NEETs, хора с
увреждания, лица с основно и по-ниско образование и без квалификация;
Социални предприятия; самостоятелно заети; желаещи да стартират
собствен бизнес; Търсещи работа и заети лица в предприятия на
социалната икономика.

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“
СЦ 2. Насърчаване на участие на жените на пазара на труда, по-добър
баланс м/у професионалния и личния живот, включително достъп до
грижи за деца, здравословна и добре приспособена работна среда,
отчитаща рисковете за здравето, адаптиране на работниците,
предприятията и предприемачите към промените и активен живот на
възрастните хора и остаряване в добро здраве.

Съдържа две подцели, както следва:
СЦ 2.1. Насърчаване на балансирано участие на жените на пазара на
труда, равенство и по-добър баланс м/у професионалния и личния живот,
включително чрез достъп до грижи за деца

Подкрепа за:
 Подкрепа и насърчаване на гъвкави форми на работа и иновативни
форми на организация на труда;
 Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност
на лица и членове на техните семейства;
 Подкрепа на самотните и многодетни родители и за хората,
полагащи грижи за зависими членове на техните семейства, за
улесняване достъпа им до заетост и кариерното им развитие.

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“
СЦ
2.2.
Насърчаване
на
адаптирането
на
работниците,
предприятията и предприемачите към промените, на активния
живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве и на
здравословната и добре приспособена работна среда, отчитаща
рисковете за здравето

Подкрепа за:
 Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за
здравето;
 Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите
към промените; реакция при криза;

 Насърчаване на работодателите да подобрят работната среда,
вкл. и гъвкави и/или иновативни форми на организация на
работното време, съгласно местни териториални специфики.
Целеви групи: Лица, полагащи грижа за зависим член от семейството;
Работодатели; Заети лица.

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“
СЦ 3. Насърчаване на ученето през целия живот, по-специално
гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и за
преквалификация за всички, като се вземат предвид цифровите
умения, по-доброто предвиждане на промените и изискванията за нови
умения, улесняването на преходите в професионалното развитие и
насърчаването на професионалната мобилност
Подкрепа за:
 Повишаване на квалификацията и преквалификация на заети лица;
 Осигуряване на гъвкави възможности за обучения;
 Дейности по насърчаване на професионалната мобилност
привличане на необходима работна сила към регионите;

и

 Обучения за придобиване на базови дигитални умения за ползване на
услуги във връзка с установени местни потребности.
Целеви групи: Заети лица, в т.ч. наети и самостоятелно заети лица;
Работодатели.

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“
СЦ 4. Насърчаване на социално-икономическата интеграция на
граждани натрети държави и на маргинализирани общности,
като например ромите
Подкрепа за:
 Включване в заетост, вкл. субсидирана заетост;
 Предоставяне на обучения, включително обучение чрез работа,
стажуване или чиракуване;
 Обучения за придобиване на базови умения по различни професии;
 Подкрепа на самотните и многодетни родители и улесняване достъпа им
до услуги;
 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания, чрез
интегрирани услуги като семейно консултиране, семейното планиране и
отговорно родителство, услуги за ранно детско развитие, формиране на
родителски умения; превенция на изоставянето на деца и др.;
 Предоставяне на подкрепа с цел подобряване достъпа до здравни услуги и
здравна профилактика;
 Достъп до социални услуги и развитие на социални умения.
Целеви групи: Лица, живеещи в маргинализирани общности и създаващи риск
от бедност и социално изключване.

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“
СЦ 5. Поощряване на активното приобщаване с оглед на
насърчаването на равните възможности и активното участие и подобрата пригодност за работа
Подкрепа за:
 Разработване на мерки за активно приобщаване с цел подобряване
на пригодността за заетост на уязвимите групи, вкл. и техните
семейства, както и предоставяне на комплексни услуги с цел
достъп до заетост;
 Предоставяне на услуги за семейства с деца, вкл. с увреждания,
чрез интегрирани услуги като семейно консултиране,
ранно
детско развитие и др.;
 Предоставяне на интегрирана подкрепа (посредничество за
заетост, квалификация, преквалификация, дейности за достъп до
социални услуги, образование и здравеопазване);
 Специализирани подкрепящи мерки на работните места за
хората с увреждания.
Целеви групи: Хора с увреждания и техните семейства; Семейства с
деца, вкл. с увреждания и техните семейства; Деца и възрастни в
риск; Работодатели.

ПРИОРИТЕТ 3 „Териториални инвестиции“
СЦ 6. Подобряване на равния и навременен достъп до качествени, устойчиви
и достъпни услуги; модернизиране на системите за социална закрила,
включително насърчаване на достъпа до социална закрила; подобряване на
достъпността, ефективността и устойчивостта на системите на
здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи

Подкрепа за:

 Предоставяне на подкрепа в семейството и общността;
 Социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна
среда и в общността за хора с увреждания, възрастни хора и
хора в невъзможност за самообслужване;
 Подкрепа на родителите на деца с трайни увреждания,
семействата и лицата, които полагат грижа в домашна среда
за пълнолетни лица с трайни увреждания в невъзможност за
самообслужване;
 Подкрепа и обучение на членове на семейството, които полагат
неформална грижа в домашна среда за лица с трайни
увреждания и за лица в надтрудоспособна възраст в
невъзможност за самообслужване;
 Подкрепа за придобиване на трудови умения;
 Услуги за лица, пострадали от насилие, вкл. превенция.
Целеви групи: Хора с увреждания и в невъзможност за
самообслужване; Деца и възрастни в риск и техните семейства;
Семейства с деца, вкл. с увреждания.

ПРИОРИТЕТ за техническа помощ

Покдрепа за:
 Подобряване на процесите на планиране, изпълнение,
мониторинг, оценка и контрол на ОП РЧР;
 Повишаване
капацитета
на
бенефициентите
разработването и управлението на проекти.

при

