ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО”
ОС №4 „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РИБАРСКИТЕ ОБЛАСТИ”
МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: БАТАК – ДЕВИН – ДОСПАТ”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”,
съфинансирана от Европейския Съюз, чрез Европейски фонд за рибарство
“Инвестиране в устойчиво рибарство“.

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА УЕБ-БАЗИРАНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА“
БЕНЕФИЦИЕНТ: СДРУЖЕНИЕ „ПАРАЛЕЛ“
Обща стойност на проекта: 39 859, 20 лева
Размер на изплатената безвъзмездна финансова помощ: 39 859, 20 лева

Мярка от МСР: 2.2 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и
туризма, в полза на малки рибарски общности"
Период на изпълнение: 08.10.2014 г. - 31.08.2015 г.
Постигнати резултати:
● Изградена обща информационна система за предоставяне на актуална информация в полза на
рибарските общности и туристите в РО (електронна, уеб базирана) - http://www.parallelproject.net/;

● Разработени и разпространени рекламни и информационни материали - печатни материали, брошури и
рекламен клип, популяризиран в социалните мрежи;
Кратко описание на дейностите на бенефициента и района в който работи: Сдружение „Паралел” е
регистрирано по ЗЮЛНЦ с основен предмет на дейност организиране и провеждане на обучения. За
изминалата година и половина от регистрацията на Сдружението е изпълнило едно обучение на 149 заети
лица за придобиване на дигитални и езикови компетенции и в момента изпълнява договор за обучение на
168 лица по Безопасни условия на труд. Екипът на Сдружението е изграден от специалисти с дългогодишен
опит в управлението на проекти.
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Директорът е с образование Туризъм, участвал в разработването на Национална стратегия за развитие на
еко-туризма; член на УС е с дългогодишен опит в дизайна и рекламата, което обезпечава дейностите на
настоящото проектно предложение с човешки ресурси с дългогодишен опит и доказан професионализъм.
В момента Сдружението е в процес на лицензиране като център за професионално обучение в НАПОО. В
момента се внедрява Система за управление на качеството ISO 9001.

Допълнителна информация: Ръководител проект – Руслан Кънев, тел. 088 77 79 470
Снимки:

