СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014 – 2020 Г.
На 09.03.2018 г. „Техкерамик-М” АД в качеството си на бенефициент, подписа с
Министерството на труда и социалната политика договор за безвъзмездна финансова
помощ BG05М9OP001-1.021-0155-C01 „Инвестиции в човешкият капитал на Техкерамик-М
АД - гаранция за успешен бизнес“ по процедура BG05М9OP001-1.021 „Обучения за заети
лица“ – Компонент I на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020
г. Проектът е на обща стойност 75 700,00 лв., от които 38 607,00 лв. европейско (ЕСФ) и 6
813,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира от 01.05.2018 г. и се очаква да
приключи до 30.06.2019 г. Общата цел на проекта е насочена към повишаване
способностите на заетите в предприятието лица и адаптирането им към настъпващите
технологични промени в сектора на дейност на „Техкерамик-М“ АД. Конкретните цели на
проекта, които ще спомогнат реализирането на неговата обща цел, са:
1.
Предоставено професионално обучения по част от професия на 99 заети в
дружеството лица
2.
Придобити дигитални компетенции от 142 заети в дружеството лица
3.
Повишаване на производителността на труда, създаване на условия за покачествени работни места и устойчива заетост на работниците и служителите в
компанията
4.
Повишаване адекватността на уменията на заетите лица
5.
Повишаване капацитета на кандидата за управление на проекти финансирани по
ОПРЧР
6.
Създаване на допълнителни условия за растеж и развитие на СЗР
7.
Постигане съответствие с хоризонтални политики на ЕС
В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:
1.
Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионалната
квалификация на 99 лица заети в "Техкерамик-М" АД
2.
Обучение за придобиване на ключови компетентности по Ключова
компетентност 4 „Дигитална компетентност” на 142 лица заети в "Техкерамик-М"
АД
Основния резултат от изпълнението на проекта ще бъде: Предоставено обучение,
повишени знания и удовлетворени потребности на 142 лицата преминали през обучение,
повишена производителност на труда и създаване на по-качествени работни места в
дружеството. Проектът ще допринесе за повишаване на качеството на живот на обучените
лица, което кореспондира със стратегическата цел на ОП „Развитие на човешките ресурси“
2014 – 2020. Изпълнението на проекта също така ще спомогне за интегрирането на
българския пазар на труда към единния европейски пазар чрез подобряване на
адекватността на уменията на работната ръка, повишаване на производителността на труда
и създаване на условия за устойчива заетост и заемане на по-качествени работни места.

