Приложение 3. Проекти, подадени за финансиране и изпълнявани от Община Средец през2015 г.
№
по
ред

Наименование на проекта /в
процес на изпълнение,в процес
на оценка, приключил/

Програма, приоритетна ос, мярка,
(компонент)

Договорена
сума

1
1

2
"Към равенство без граници"
приключил

3

4
463 880,62
евро

5
0,00

6
05.02.2014
05.02.2016

2

"Трансгранична младежка
зона" в процес на изпълнение

393 222,72
евро

0,00

24.03.2014
24.03.2016

3

„Интегриран проект за
социално включване на ромите
и други уязвими групи“ в
процес на изпълнение

462 243, 68
лв.

28 000

от
24.07.2015г.
До
30.04.2019г.

Програма: Bulgaria- Turkey IPA CROSSBorder Programme CCI Number: 2007СВ
16IPO008 Приоритетна ос 1. Устойчиво
социално и икономическо развитие;
Област на интервенция 1.3.
Инвестиционна подкрепа за подобряване
на икономическия потенциал на зоната за
сътрудничество.
Програма: Bulgaria- Turkey IPA CROSSBorder Programme CCI Number: 2007СВ
16IPO008 Приоритетна ос 1. Устойчиво
социално и икономическо развитие;
Област на интервенция 1.3.
Инвестиционна подкрепа за подобряване
на икономическия потенциал на зоната за
сътрудничество.

Българо–Швейцарска програма за
сътрудничество Програма
„Насърчаване на социалното
включване на ромите и други
уязвими групи”
77

Съфинансиране Период на
(общ. участие) изпълнение
лева
на проекта
от/до

№
по
ред

Наименование на проекта /в
процес на изпълнение,в процес
на оценка, приключил/

Програма, приоритетна ос, мярка,
(компонент)

Договорена
сума

4

Мотивирани, Иновативни
Служители за Инициативна
администрация – „МИСИЯ”
приключил

О П А К Приоритетна ос ІІ
„Управление на човешките ресурси”,
Подприоритет 2.2 „Компетентна и
ефективна държавна администрация”
Бюджетна линия
BG051PO002/13/2.2-14

100 514,40
лв.

25.08.2014г.
- 25.05.2015
г.

5

„Устойчиво развитие чрез
мултикултурно образование –
грижа за деца в риск в община
Средец” в процес на изпълнение

Програма BG06 „Деца и младежи в
риск” компонент 2 „Грижа за деца в
риск” по финансовия механизъм на
Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014

225 328 евро

18.07.2014
г. 30.04.2016
г.

6

„Приеми ме 2015” в процес на
изпълнение

Община
Средец е
партньор на
АСП

01.12.2015 01.08.2018
г.

7

„Нови възможности за грижа” Община Средец партньор в
процес на изпълнение

О П “Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г. Процедура за
директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ,
бюджетна линия BG05M9OP0012.003
„Приеми ме 2015”
ОП Развитие на човешките ресурси

78

56 537,28 лв.

Съфинансиране Период на
(общ. участие) изпълнение
лева
на проекта
от/до

0,00

от
26.03.2015г.
до
17.03.2016г.

.

№
по
ред

Наименование на проекта /в
процес на изпълнение,в процес
на оценка, приключил/

Програма, приоритетна ос, мярка,
(компонент)

Договорена
сума

8

"ЗаЕдно "
в процес на оценка

ОП "Наука и образование за
интелигентен растеж"
Приоритетна ос : Образователна
среда и активно социално
приобщаване; Процедура :
BG05M2OP001-3.002-Образователна
интеграция на ученици от
етническите малцинства и/или
търсещи или получили
международна закрила

427 578,60
лв.

79

Съфинансиране Период на
(общ. участие) изпълнение
лева
на проекта
от/до

0,00

