МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ”
Община Полски Тръмбеш изпълнява договор с регистрационен номер
BG05M9OP001-1.064-0003-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 МИГ „ПавликениПолски Тръмбеш” по Мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на територията на
общините Павликени и Полски Тръмбеш” чрез Водени от общностите местно развитие,
име на проекта: "Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш"
От 16.12.2019 г. се провежда професионално обучение, което се осъществява в
съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение.
Професионалното обучение е по професия "работник в озеленяването" и специалност
"Озеленяване и цветарство". Продължителността на обучението е 300 учебни часа, от
които 116 теория и 184 часа практика. Обучението ще продължи до 28.02.2020 г.
Обучаваните лица ще получат професионална квалификация.
Екипа по управление по проекта е създал организация за закупуване на
стопански инвентар, материали и консумативи, които са необходими за създаването на
по-ефективна и нормални условия на труд на новите работни места за представителите
от целевата група. В рамките на дейност 4 „Закупуване на стопански инвентар,
материали и консумативи, свързани с новите работни места“ се предвижда да се
закупят 10 бр. моторни коси, с които ще работят назначените работници, 10 бр. нож за
косене на гъсталак, 10 бр. глава за косене, 10 бр. моторни пръскачки, както и
инструменти, както следва: мотика със сап, грапа със сап, лопата права със сап, лопата
със сап, метла с дълга дръжка, метла с къса дръжка, ръкавици градински, дълги
ботуши, лозарска ножица, ножица за клони.
Всички описани по-горе материали, консумативи, инвентар за необходими за
осъществяване на дейността на назначени работници при осъществяване на трудовата
им дейност като работници в озеленяването.

Екип по управление на проекта
11.02.2020 г.
гр. Полски Тръмбеш
Регистрационен номер на договора BG05M9OP001-1.064-0003-С01 по ОП „РЧР“, Приоритетна ос 1: „Подобряване достъпа до
заетост и качеството на работните места“ BG05M9OP001-1.064 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш мярка МИГ 02 „Местни
инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш чрез Водено от общностите местно
развитие за изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш“, съфинансиран от Европейския
социален фондна Европейския съюз.

