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Текущи проекти
1. Проект: „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив”
Финансираща програма/институция: Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство,
Програма BG06 „Деца и младежи в риск“
Обща стойност на проекта: 2 649 314,83 лв.
Цели и очаквани резултати: Основната цел е да се създадат младежки центрове чрез изграждане/
модернизация на подходяща инфраструктура и въвеждане на услуги за младежи в риск или неравностойно
положение, които да отговарят на определени изисквания за получаване на Знак за качество, съвременен
стандарт на Съвета на Европа за Младежки центрове.
Продължителност: 28.01.2014 г. – 30.12.2016 г.

2. Проект: „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Фаза 1”
Финансираща програма/институция: Оперативна програма „Околна Среда 2007-2013“, приоритетна ос 1
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, по процедура с референтен №:
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.”
Обща стойност на проекта: 122 376 509,69 лв.
Цели и очаквани резултати:
-Подмяна на 16,1 км второстепенна канализационна мрежа с цел да се намали инфилтрационния поток към
пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ).
-Рехабилитация и изграждане на нови колектори с дължина 6.4 км, за да се осигури достатъчен
хидравличен капацитет на системата.
-Пречиствателна станция за отпадъчни води
-Основната цел на рехабилитацията на ПСОВ е да се намали притока на вредни вещества и биогенни
елементи във водоприемника.
Срок на изпълнение: до 2019г.

3. Проект: „Дигитално културно-историческо наследство на Община Пловдив“
Финансираща програма/институция: Финансов механизъм на Европейско икономическо пространство,
Програма BG 08 „Културно наследство и съвременни изкуства”, Мярка 2 „Документиране на културната
история”
Обща стойност на проекта: 1 147 693,52 лв.
Цели и очаквани резултати: Целта на проектното предложение е дигитализация на движимото и
недвижимо културно-историческо наследство от фондовете на някои от най-важните културни институции
на територията на Община Пловдив.
Срок на изпълнение: 29.04.2015 – 30.04.2017 г.

4. Проект: „Изхранване на хора в зряла възраст: Междусекторен подход за обучение и образование”
Финансираща програма/институция: Програма „Еразъм + „
Обща стойност на проекта: 14 898,00 eвро / 29 137,96 лв.
Цели и очаквани резултати: Създаване на партньорство и обмен на добри практики в областта на
здравословното хранене за възрастни хора.
Срок на изпълнение: 01.02.2015 – 31.08.2016
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5. Проект: „Услуги за по-добър живот – район „Северен“, Район „Северен“, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “Развитие на човешките ресурси”
Обща стойност на проекта: 491 771,58 лв.
Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е чрез създадения Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда в район „Северен“ – Община Пловдив, да
се подобри качеството на живот на възрастните и хората с увреждания в района, както и на техните
семейства и близки, при съобразяване с техните възможности и специфични потребности и подкрепяйки
правото им на независим живот.
Срок на изпълнение: 30.11.2015г. – 30.10.2017г.

6. Проект: „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, Община
Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “Добро управление”
Обща стойност на проекта: 499 731,00лв.
Цели и очаквани резултати: Целта на проекта е да се осигури ефективното функциониране на областен
информационен център в гр. Пловдив и да се повиши информираността на гражданите относно
възможностите, които предоставят европейските структурни и инвестиционни фондове. Ролята на
областния информационен център – Пловдив е да популяризира ролята на ЕС и да информира за
възможностите за финансиране по програми; да осигурява прозрачност в процеса на изпълнение и
управление на програмите и да поддържа вече изграденото обществено доверие и подкрепа към
Споразумението за партньорство и програмите.
Срок на изпълнение: 13.12.2015г. – 31.12.2018г.

7. Проект: „Бюджетна линия (финансов план) на Община Пловдив – бенефициент по процедура
BG16RFOP001-8.001″, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “Региони в растеж”
Обща стойност на проекта: 434 624,84 лв.
Цели и очаквани резултати: Проектното предложение цели да осигури успешно изпълнение на
Инвестиционната програма на Община Пловдив в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020 г.
Срок на изпълнение: 29.02.2016г. – 01.03.2016г.

8. Проект: „Независим живот – Район „Източен“, Район „Източен“, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”
Обща стойност на проекта: 499 945,31 лв.
Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на улица „Лотос“ 1 в
Район „Източен“ – Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора,
които са в пълна или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до
основни социални и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.
Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.

9. Проект: „По-добър живот в район „Тракия“, Район „Тракия“, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”
Обща стойност на проекта: 444 379,14 лв.
Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Тракия“ –
Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна
или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални
и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.
Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.
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10. Проект: „Аз живея независим живот“, Район „Южен“, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”
Обща стойност на проекта: 499 926,40 лв.
Цели и очаквани резултати: Проектът има социален и икономически ефект. Реализира се правото на хората
с увреждания да бъдат активни, да вземат самостоятелни решения и да организират ежедневието и живота
си. Създават се реални предпоставки за осигуряване на качествени услуги в общността и трудова заетост.
Обща цел:Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на хора с
увреждания и хора над 65 г. възраст, включително и здравни услуги, с цел преодоляване на социалното
изключване и бедността. Включване в пазара на труда на лица, които полагат грижи за своите близки с
увреждания, както и на трайно безработни лица.
Срок на изпълнение: 01.01.2016г. – 01.12.2017г.

11. Проект: „По-добър живот“, Район „Централен“, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”
Обща стойност на проекта: 496 289,74лв.
Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Централен“ –
Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна
или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални
и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.
Срок на изпълнение: 01.02.2016г. – 31.12.2017г.

12. Проект: „Качествена грижа – достоен живот“, Район „Западен“, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “ Развитие на човешките ресурси”
Обща стойност на проекта: 464 953,12 лв.
Цели и очаквани резултати: Проектното предложение предвижда създаване на Център за почасово
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Район „Западен“ –
Община Пловдив. Услугите ще бъдат насочени към лица с увреждания и възрастни хора, които са в пълна
или частична невъзможност да се самообслужват вкъщи, подобряване на достъпа им до основни социални
и здравни услуги и постигане на независимост и социална интеграция.
Срок на изпълнение: 01.02.2016г. – 31.12.2017г.

13. Проект: „Инвестиционна програма за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на град Пловдив 2014 – 2020″, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП “ Региони в растеж”
Обща стойност на проекта: 80 185 732,87 лв.
Цели и очаквани резултати: Целта на Инвестиционната програма е да създаде по-добри условия за живот,
развитие и благоустройство на територията на ключови за град Пловдив зони с голямо обществено,
икономическо и социално значение.
Срок на изпълнение: до 2020г.

14. Проект: „Използване на мобилните технологии за подобряване на политиките за реформи в сферата
на включването на групите в неравностойно положение в образованието - mRIDGE“ (№562113-EPP-12015-1-BG-EPPKA3-PI-FORWARD)
Уеб-сайт: http://mridge.dipseil.net/
Финансираща програма/институция: “Еразъм+ “
Обща стойност на проекта: 589 514,00 евро (1 152 989,16 лв.)
Бюджет за Община Пловдив като партньор: 32 513,00 евро (63 589,90 лв.)
Партньори: ПУ „Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, България; Община Пловдив – гр. Пловдив, България;
Национален университет за дистанционно обучение (UNED) Испания; Институт за висше образование
„Ravensbourne“ (RAVE) – Англия; Университет на Крайова (UCV) – Крайова, Румъния; Основно училище „Гео
Милев”, град Садово, България; Средно специално училище за деца с увреден слух „Професор Д-р Стоян
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Белинов”, гр. Пловдив, България; Специално гимназиално училище „Св. Мина“ – Крайова, Румъния;
Регионална индустриална асоциация – Смолян, България
Цели и очаквани резултати: Целта на Проекта е създаване на дигитални обучителни ресурси за мобилни
устройства за подобряване на образователната интеграция на учащите се, които са в неравностойно
положение в образователната система – групи в риск, чиито етно-културни характеристики, специални
нужди или социално-икономически статус значително ограничават способността им за адекватно
образование.
Срок на изпълнение: 01.11.2015 – 31.10.2017г.

15. Проект: „Обществена трапезария на територията на Община Пловдив“, Община Пловдив
Финансираща програма/институция: ОП „Храни и/или основно материално подпомагане”
Обща стойност на проекта: 760 922,80 лв.
Цели и очаквани резултати: Настоящото проектно предложениее насочено към осигуряването на подкрепа
за най-уязвимите групи на населението чрез предоставянето на продоволствена помощ за 2060 лица под
формата на топъл обяд, като социална услуга в общността.
Срок на изпълнение: 01.09.2016 – 01.11.2016г.
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