
                                             

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» се осъществява с финансовата подкрепа на 

Европейския социален фонд  

   

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.  

ДБФП № BG05M9OP001-1.072-0001-финансиран от  Европейския социален фонд 

чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 Проект „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени от пазара на 

труда лица на територията на Община „Тунджа“.  

Основна цел: Улесняване достъпа до заетост и осигуряване на подкрепа за 

активно социално включване на лица от уязвими групи, чрез създаване на подходящи 

условия за тяхната професионална интеграция в сферата на местната икономика, чрез 

изпълнение на дейности и мерки, които да дадат възможност на търсещи работа и 

неактивни лица, трайно безработни лица, отдалечени то пазара на труда да придобият 

знание и да усвоят подходящи умения, които да им помогнат да се реализират на пазара 

на труда на територията на МИГ „Тунджа“. 

Целевите групи, към които е насочен проекта: 

- Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. 

обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно 

положение на пазара на труда, включително такива с ниско образование /под 

средно/. Възрастова група – от 30 и 54 години включително. 

- Икономически неактивни лица, извън образование и обучение, в т.ч. 

обезкуражени лица; търсещи работа безработни лица и групи в неравностойно 

положение на пазара на труда. Възрастова група – над 54 години. 

Стойност на проекта: 284359,02лв. 100% БФП от ЕС чрез ЕСФ 

Начална дата: 16.01.2020г.                             Крайна дата 16.05.2021г. 

Бенефициент: Община „Тунджа“ 

 

Адрес за контакти: гр. Ямбол, пл. ” Освобождение” No 1 

Тел.: 0416/661570, факс: 046/661 575. e-mail: contact@tunja.net 

 

 

Този информационен материал е създаден в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-1.072-0001 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект  „Осигуряване на заетост чрез обучение на отдалечени 

от пазара на труда лица на територията на Община „Тунджа“, финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 
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