Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд

В реултат от участие на „Белфорд – Детелина“ ЕООД в процедура за подбор на проекти
BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“, чрез
Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, ОП „РЧР“ 2014-2020 г., на 01.07.2018 г.
бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.027-0001-C01,
„Развитие и надграждане на качеството на работната среда в дом за възрастни хора
Резиденция "Детелина", с. Подгорие, община Костенец“.
Обща цел: „Подобряване на работната среда в дом за възрастни хора "Резиденция
Детелина", с. Подгорие, Община Костенец чрез оптимизация на управлението на
човешките ресурси, надграждане на качеството на работните места и
осигуряване на добри и безопасни условия на труд за заетите лица.“
Договорът включва следните дейности:
1. Осигуряване на организиран транспорт от работодателя до и от работното място за
лицата, заети в"БЕЛФОРТ-ДЕТЕЛИНА" ЕООД , за период от 12 месеца.
2. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за служителите на
Резиденция "Детелина" чрез придобиване на средства за колективна защита.
3. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за служителите на
Резиденция "Детелина" чрез закупуване на ЛПС и специално работно облекло.
4. Оборудване на място за отдих за служителите на Резиденция "Детелина".
Начало: 01.07.2018 г.
Край: 01.10.2019 г.
Бенефициент: „Белфорд – Детелина“ ЕООД
Обща стойност на проектното предложение: 82 332,84 лв.
Размер на безвъзмездната финансова помощ: 82 332,84 лв.
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BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“
,
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.027-0001-C01 „ Подобряване
на работната среда в дом за възрастни хора "Резиденция Детелина", с. Подгорие, Община
Костенец“ чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Костенец 2010, ОП „РЧР“ 2014-2020 , ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките
ресурси“, 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

