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Списък на сключените договори

Информация за сключени договори
по процедура № BG05M9OP001 – 1.038 „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин Нова заетост и стимулиране на микро и малки предприятия“

№

Наименование
на
бенефициента
(Beneficiary
name)

"КАЛИНЕЛ"
BG05M9OP001ЕООД
1.038-0001-C01
Kalinel LTD

Наименование на
проекта
(Operation name)

Резюме на проекта на български език
(Operation summary BG)

"Калинел" ЕООД е фирма специализирана в традиционна за района
на СВОМР промишленост - шивашка, производство на
конфекционирани текстилни изделия.
Проектното предложение е насочено към реализиране на мерки за
интегриране на трудовия пазар на 12 безработни лица на възраст до
29 години със средно образование.
Включването на посочената целева група е обусловено от факта, че
са налице редица предпоставки за успешната им реализация на
пазара на труда в резултат на следните ограничения:
- липсата на квалификация, умения или трудов опит
- липсата на практически познания
- ограничени възможности за актуализация или придобиване на нова
Подобряване
квалификация
достъпа до
- недостатъчни знания и липсата на умения, съответстващи на новите
заетост в
"Калинел" ЕООД изисквания, наложени от навлизането на новите технологии
Improving access - липсата на мотивация за започване на работа.
to employment in Поради тези причини, дейностите предвидени по проекта са
съобразени с идентифицираните потребности на целевата група и
Kalinel LTD
включват:
- Предоставяне на мотивационни обучения за повишаване
пригодността на представители на целевата група за включване в
заетост;
- осигуряване на заетост в „Калинел“ ЕООД за период от 12 месеца.
Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на основната
цел по проекта – „успешно интегриране на пазара на труда на 12
безработни лица на възраст до 29 г. със средно образование“.

Резюме на английски език
(Operation summary EN)

"Kalinel" Ltd. is a company specializing in the traditional for the
region Local Development Strategy industry - tailoring, production of
made-up textile products.
The project proposal is aimed at implementing measures for
integration on the labor market of 12 unemployed people up to 29
years of age with secondary education.
The inclusion of this target group is conditioned by the fact that
there are a number of preconditions for their successful
implementation on the labor market due to the following restrictions:
- lack of qualifications, skills or work experience
- the lack of practical knowledge
- limited opportunities for updating or acquiring a new qualification
- insufficient knowledge and lack of skills corresponding to the new
requirements imposed by the introduction of new technologies
- lack of motivation to start work
For these reasons, the activities planned in the project are tailored
to the identified needs of the target group and include:
- Providing motivational trainings to improve the suitability of target
group representatives for inclusion in employment;
- providing employment in Kalinel LTD for a period of 12 months.
The implementation of the activities will contribute to the
achievement of the main objective of the project - "successful
integration of 12 unemployed people up to the age of 29 with
secondary education on the labor market".
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BG05M9OP001- ТЕЛЕСАТ ООД "Телесат" ООД
1.038-0002-C01 Telesat Ltd
New employment
in "Telesat" LTD

BG05M9OP001- ДАД ООД
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Списък на сключените договори

Проектното предложение е насочено към реализиране на мерки за
интегриране на трудовия пазар на 12 безработни и икономически
неактивни лица на територията на община Априлци.
Включването на посочената целева група е обусловено от факта, че
са налице редица предпоставки за успешната им реализация на
пазара на труда в резултат на следните ограничения:
- липсата на квалификация, умения и/или трудов опит
- липсата на практически познания
- ограничени възможности за актуализация или придобиване на нова
квалификация
- недостатъчни знания и липсата на умения, съответстващи на новите
изисквания, наложени от навлизането на новите технологии
- липсата на мотивация за започване на работа.
Поради тези причини, дейностите предвидени по проекта са свързани
с преодоляване на негативите от посечените ограничения и включват:
- Предоставяне на мотивационни обучения за повишаване
пригодността на представители на целевата група за включване в
заетост;
- Осигуряване заетост в „Телесат“ ООД, в рамките на проекта за
период от 6 до 12 месеца.
Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на основната
цел по проекта – „Успешно интегриране на пазара на труда на 12
участника, представители на целевата група по проекта в т.ч:
безработни участници на възраст до 29 г. вкл. със средно и висше
образование - 3 лица; безработни участници на възраст от 30 до 54 г.
вкл. - 4 лица и безработни участници, вкл. продължително безработни,
или неактивни участници, извън образование и обучение, над 54 г - 5
лица.

The project proposal is aimed to implement measures for labor
market integration of 12 unemployed and economically inactive
persons on the territory of the municipality of Apriltsi.
The inclusion of this target group is conditioned by the fact that
there are a number of preconditions for their successful
implementation on the labor market due to the following restrictions:
- lack of qualifications, skills and / or work experience
- lack of practical knowledge
- limited opportunities for updating or acquiring a new qualification
- insufficient knowledge and lack of skills corresponding to the new
requirements imposed by the introduction of new technologies
- lack of motivation to start work
For these reasons, the activities included in the project are related
to overcoming the negatives from the restrictions imposed and
include:
- Provide motivational trainings to improve the suitability of
representatives of the target group for inclusion in employment
Providing employment in Telesat Ltd within the project for a period
of 6 to 12 months.
The implementation of the activities will contribute to the
achievement of the main project objective - "Successful integration
of the labor market of 12 participants, representatives of the project
target group, including: unemployed persons up to 29 years old incl.
with secondary and higher education - 3 persons; unemployed
participants aged 30-54, incl. - 4 persons and unemployed persons,
incl. long-term unemployed or inactive participants, beyond
education and training, over 54 years - 5 persons.

Проектното предложение е насочено към реализиране на мерки за
интегриране на трудовия пазар на 7 безработни лица на територията
на община Троян.
Включването на посочената целева група е обусловено от факта, че
са налице редица предпоставки за успешната им реализация на
пазара на труда в резултат на следните ограничения:
- липсата на квалификация, умения и/или трудов опит
- липсата на практически познания
- ограничени възможности за актуализация или придобиване на нова
квалификация
- недостатъчни знания и липсата на умения, съответстващи на новите
изисквания, наложени от навлизането на новите технологии
- липсата на мотивация за започване на работа.
Поради тези причини, дейностите предвидени по проекта са свързани
с преодоляване на негативите от посочените ограничения и включват:
- Предоставяне на мотивационни обучения за повишаване
пригодността на представители на целевата група за включване в
заетост;
- Осигуряване на трудова заетост в „ДАД“ ООД, в рамките на проекта
за период от 6 до 12 месеца.
Изпълнението на дейностите ще допринесе за постигане на основната
цел по проекта – „Успешно интегриране на пазара на труда на 7
участника, представители на целевата група по проекта в т.ч:
безработни участници на възраст до 29 г. вкл. със средно или висше
образование - 4 лица; безработни участници на възраст от 30 до 54 г.
вкл. - 3 лица.

The project proposal is aimed at implementing measures for the
integration of the unemployed people into the labor market on the
territory of the Municipality of Troyan.
The inclusion of this target group is conditioned by the fact that
there are a number of preconditions for their successful
implementation on the labor market due to the following restrictions:
- lack of qualifications, skills and / or work experience
- the lack of practical knowledge
- limited opportunities for updating or acquiring a new qualification
- insufficient knowledge and lack of skills corresponding to the new
requirements imposed by the introduction of new technologies
- lack of motivation to start work
For these reasons, the activities planned in the project are related
to overcoming the negatives of the mentioned restrictions and
include:
- Providing motivational trainings to improve the suitability of target
group representatives for inclusion in employment;
- Providing employment in DAD Ltd, within the project for a period of
6 to 12 months.
The implementation of the activities will contribute to the
achievement of the main objective of the project - "Successful
integration of the labor market of 7 participants, representatives of
the project target group, including: unemployed people up to the
age of 29 incl. with secondary or higher education - 4 people;
unemployed participants aged 30-54, incl. - 3 people.
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