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СЪОБЩЕНИЕ

На 14.02.2018 г.  „Кантек” ЕООД в качеството си на бенефициент, подписа с Министерството на труда и
социалната политика договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-1.021-0319-C01 по проект
„По-висока  производителност,  посредством  обучение  на  персонала  на  „Кантек“  ЕООД“  по  процедура
BG05М9OP001-1.021  „Обучения  за  заети лица“  – Компонент  II на Оперативна програма  „Развитие  на
човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Периодът на изпълнение на проекта е от 01.05.2018 г. до 30.06.2019 г. Общата стойност на проекта е 98
037,50 лв., от които 83 331,88 лв. европейско (ЕСФ) и 14 705,62 лв. национално съфинансиране.

Главната цел на проекта е насочена към повишаване на конкурентоспособността и производителността на
заетите  лица  в  “Кантек"  ЕООД,  чрез  провеждане  на  обучения  на  55  заети  лица  за  придобиване  на
професионална квалификация и на 55 заети лица за придобиване на ключови компетентности.

Специфичните цели на проекта включват:
1. Повишаване  на  професионалните  компетентности  на  55  лица  в  сферата  на  продажбите,

сервизните и бизнес услугите;
2. Провеждане на обучения по компютърна грамотност (за 25 лица) и умения за комуникация на

чужд език (за 30 лица);
3. Създаване на предпоставки и условия за повишаване пригодността за заетост и възможностите

за израстване на работното място на 55 заети лица в компанията;
4. Стимулиране на 55 заети лица за непрекъснато повишаване нивото на знания и качеството на

изпълнение  на  поставените  им  задачи  с  цел  постигане  на  професионална  реализация  и
непрекъснато възпроизвеждане на принципа за „учене през целия живот”;

5. Осигуряване  на  информираност  на  работодателите  относно  необходимостта  от  повишаване
качеството на човешкия ресурс чрез прилагане на принципа за „учене през целия живот”, което
ще  повлияе  положително  на  производителността  на  труда  и  ще  спомогне  за  постигането  на
конкурентоспособна икономика.

В рамките на проекта се предвижда изпълнението на следните дейности:
1. Обучение за придобиване на професионална квалификация за 55 лица заети в "Кантек" ЕООД.
2. Обучение  на  55  служители  по  ключови  компетентности  (английски  език  и  дигитална

компетентност).

Резултатите от изпълнението на проекта ще включват:
- Предоставено обучение по част от професия на 55 заетите лица в „Кантек“ ЕООД.
- Повишени чуждоезикови и дигитални знания и умения на преобладаващата част от персонала на

„Кантек“ ЕООД, съобразно актуалните нужди на фирмената дейност.

Договор за БФП № BG05M9OP001-1.021-0319-C01
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се
носи от «Кантек» ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище

на ЕС и Управляващия орган
www  .  eufunds  .  bg

http://www.eufunds.bg/


МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“
2014 – 2020

- Удовлетворени потребностите на включените в обученията лица за развитие на компетентностите
им  в  съответствие  с  нуждите  на  фирменото  ръководство,  комуникационните  и  електронни
технологии.

- Повишена  производителност  на  труда  и  по-високо  качество  на  работните  места,  създаващи
условия за професионалното и личностно развитие на преминалите обученията заети лица.

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.
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