
Възможностите за усвояване на средства от 
Европейския съюз стартират сега! 
 
Какви процедури може да очаквате през новия програмен 
период  и знаете ли за отворените вече програми? 
 
„Как да напишем успешен проект” 
 
За кого е предназначено обучението:  
 
 работодатели;  
 представители на ЦПО, ЦИПО, НПО, браншови 
 организации; 
 експерти в областта на човешките ресурси и          

всички, които искат техните проектни идеи да получат 
добро финансиране и да бъдат добре реализирани. 

 
Цели на обучението:  
 
 да помогне на участниците в избора на правилната 

програма за финансиране, съобразно техните нужди; 
 да предостави знания и умения на участниците в 

процеса на формулиране на идеите за доброто 
проектно предложение; 

 да даде практическа и теоретическа насоченост в 

процеса на писане, оценяване и добро управление. 
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Продължителност 
на обучението:  
12 учебни часа, 
разпределени в два 
дни 
Дати  
на провеждане: 
04.12.2014г. 
(четвъртък) и  
05.12.2014 г. (петък)    
от 13.00 до 18.00 часа 
 
12.12.2014 г. (петък) 

от 13.00 до 18.00 ч. и 

13.12.2014 г. (събота) 

от 09.00 до 13.00 часа 



Програма на обучението: 
 
Ден първи 
      Европеи ски програми с директно финансиране 
 “Horizon 2020“ -е наи -голямата програма за научни изследвания и иновации на ЕС; 
 Erasmus+“ -програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта; 
 COSME - специфични нужди на малки и средни предприятия - достъп до финансиране,и пазари, 

рамковите условия за конкурентоспособност и насърчаване на  предприемачеството; 
 ЕаSI – заетост и социални иновации  

Европейските фондове в България 
 ОП „Развитие на човешките ресурси“; 
 ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“; 
 ОП „Добро управление“ 
 Обучения по ПРСР 2014-2020; 
 ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 
 Нормативна база – европеи ско и национално законодателство; 
Ден втори 
 
 Характеристики и елементи при създаването на проектно предложение; 
 Разработка на конкретно проектно предложение по логическа матрица в малки групи и 

представяне на отделните разработки – работа по реален казус в малки групи; 
 Анализ и препоръки на извършената по групи практическа работа; 
 Проектът е одобрен! Какво правим? 

Какво включва семинара ? 
 Материали за обучение; 
 Кафе-паузи; 
 Сертификат за обучението. 
Място на провеждане:  
гр. София, ж.к. Красно село, ул. „Княгиня Клементина“ 39,зала София 
Цена:  
150 лв. с включено ДДС, като при записване до три дни преди началото на обучението 
получавате намаление в размер на 10% от стои ността на курса. 
 

При записване на двама или повече участници от една фирма получавате и допълнително 
намаление от 10% за всеки допълнителен участник. 

Записване: Заявка в сайта на Евроквалификационен център АД и Персонал Холдинг АД 
В наш офис или чрез електронна завка 
По телефона 
Начин на плащане: можете да преведете стои ността на обучението по банков път по следната 
сметка в УниКредит Булбанк 

IBAN: BG37UNCR70001520158087 
BIC: UNCRBGSF 
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http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/youth/programme/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/sport/opportunities/index_bg.htm


Лице за контакти: 
 
Александър Сапаревски  

Ръководител отдел „Търговия и работа с клиенти“ 

Тел: 02/818 97 70; 0885 826 001 

E-mail: info@personnel-hold.com 

 

Преподаватели: 

 

Нашият екип е от висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в сферата на 
преподаването и консултирането. С опит в планирането, подготовката и управлението 
на проекти, финансирани от структурните фондове на Европеи ския съюз и с директно 
финансиране от Европеи ската комисия. 
 
Бистра Ковачева – магистър по филология и икономика. С дългогодишен опит като 
началник отдел „Програмиране и договаряне” по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”. Специалист в разработването, оценяването и договарянето на 
проектни предложения. Обучител в сферата на разработване и управлението на проекти 
по схемите: „Безопасен труд”, „Социални иновации в предприятията”, Квалификационни 
услуги и насърчаване на заетостта”, „Квалификационни услуги и обучения на заети 
лица” и др. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.  
 
Ивайло Игнатов – магистър по автоматика и бизнес управление. С дългогодишен опит 
като ръководител проекти във Виваком и Персонал Холдинг АД. Директор на 
Евроквалификационен център АД, ръководител проект и национален координатор по 
програми на социалните партньори в периода 2011 – 2014 г. Дългогодишен член на 
Съвета към Изпълнителния директор на Агенцията по заетостта и представител на 
АИКБ в Националната координационна група за учене през целия живот към 
Министерство на образованието и науката. 
 
Надежда Симеонова – магистър по финанси и психология. Управител на Международна 
академия за кариерно развитие и ориентиране. Ръководител проект и координатор на 
няколко успешно приключили национални и международни проекти по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”.  
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