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1

ПАЛДЕ КОРЕКТ ЕООД

PALDE KOREKT LTD

BG05M9OP001-1.037-

0001-C01

Подкрепа за развитие на 

предприемачески идеи за 

стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност и нова 

възможност за заетост и обучения на 

територията на МИГ ТРОЯН, 

АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН.

Support for the development of 

entrepreneurial ideas for start-up of 

independent economic activity and a 

new opportunity for employment and 

training on the territory of the Local 

initiative group TROYAN, APRILTSI, 

UGARCHIN

Проектът адресира намерения за инициативи в контекста на разписаните цели и приоритети на ОП РЧР 

и СВОМР на МИГ 2014-2020 г. насочени в подкрепа за лесен достъп до заетост и интегриране на 

уязвимите групи, лица с ниска конкурентоспособност на пазара на труда, осигурявайки им работни 

места, доходи, квалификационни обучения и устойчива заетост.

Проектът генерира идеи и механизми в подкрепа на безработни/неактивни лица търсещи различни 

форми на заетост, включително чрез самонаемане, като им се осигури обучение по предприемачество и 

бизнес и се предоставят консултантски услуги свързани с развитие на инициативно и креативно 

предприемаческо мислене и бизнес идеи и подпомагане разработването на бизнес-планове за стопанска 

дейност-според интересите им в избраната от тях област за реализация. 

Основни дейности, включени в проектната инициатива:

-Информиране и мотивиране за предоставяне на възможност за развитие на самостоятелна стопанска 

дейност;

-Предоставяне на специализирано обучение, свързано с развитието на предприемачество, управление 

на бизнес и знания и умения за разработване на бизнес планове;

-Предоставяне на консултантски услуги за подготовка и стартиране на самостоятелна стопанска 

дейност;

-Обучение по ключова компетентност;

-Наемане на безработни/неактивни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и 

безработни/неактивни младежи;

-Информация и комуникация;

-Организация и управление на проекта.

Дейностите са насочени към достигане до различни рискови групи на пазара на труда и предоставяне на 

равни възможности за затост, обучения и подкрепа за стартиране на собствен бизнес.

Основната цел на проекта е насочена към интеграция на безработни и/или неактивни лица, в заетост 

при работодател в реалния бизнес чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди на работ. място 

и субсидия за заетост, както и подпомагане с обучение и консултации на лица, желаещи да развиват 

собствен бизнес, респективно да си осигурят заетост чрез самонаемане.

The project addresses intentions for initiatives in the context of the set objectives and priorities of the HRD 

OP and The strategy LIG ,2014-2020 aimed at facilitating easy access to employment and integration of 

vulnerable groups with low competitiveness in the labor market, places, income, training and sustainable 

employment.

The project generates ideas and mechanisms to support unemployed / inactive people seeking different 

forms of employment, including self-employment, by providing entrepreneurship and business training and 

providing consultancy services related to the development of entrepreneurial thinking and entrepreneurial 

thinking and business ideas and support development of business plans for business activities - according 

to their interests in their chosen field of realization.

Main activities included in the project initiative:

-Information and motivation to provide opportunities for independent business development;

-Providing specialized training related to the development of entrepreneurship, business management and 

knowledge and skills to develop business plans;

-Provision of consultancy services for preparation and start-up of independent economic activity;

-Training on key competence;

-Hiring unemployed / inactive people from disadvantaged groups on the labor market and unemployed / 

inactive youths;

-Information and communication;

-Organisation and project management.

Activities are aimed at reaching different risk groups on the labor market and providing equal opportunities 

for training, training and support to start up their own businesses.

The main objective of the project is to integrate unemployed and / or inactive persons into employment with 

an employer in the real business through training tailored to the individual needs of work. job placement 

and subsidy, as well as assistance with training and counseling of persons willing to develop their own 

business, respectively, to provide employment
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Информация за сключени договори 

по процедура BG05M9OP001-1.037 МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН - УЧА И РАБОТЯ˟

˟ Информацията се попълва на български и на английски, съгласно Приложение XII, т.2.1, буква д) от Регламент 1303/2013 


