 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Европейски интеграционен
фонд ФОНД СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА Жизнен стандарт РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕРКИ ПО СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ Харта на клиента
Европейска гаранция за младежта ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ Европейски интеграционен фонд Служби по трудови и
социални въпроси на МТСП към посолствата на Република България Фонд "Условия на труд" ПРОЦЕДУРА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НАЛИЧИЕТО НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА СИНДИКАЛНИТЕ И РАБОТОДАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики" Международна министерска
конференция за демографските предизвикателства Инициатива „Подкрепи една мечта” Приоритети на Българското председателство на
Съвета на ЕС Парламентарен контрол Националния комитет по международно хуманитарно право Какво трябва да знам за Брекзит
Корпоративна социална отговорност Проект „Красива България“ Кариерни форуми 2020 Антикорупция Европейски интеграционен фонд
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИ НА ТРEТИ СТРАНИ
С цел подпомагане на усилията на държавите-членки на
ЕС за предоставяне на възможност на граждани на трети страни от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и
етнически среди да се интегрират в европейското общество, съобразно „Общите основни принципи за политика на интеграция на
имигрантите в Европейския съюз“, с Решение № 2007/435/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. (Решението)се създаде Европейският фонд за
интеграция на граждани на трети страни за периода 2007-2013 г. (Европейски интеграционен фонд – ЕИФ), като част от Общата програма
“Солидарност и управление на миграционни потоци” (Обща програма).
Европейският интеграционен фонд подпомага държавите-членкив
увеличаване на капацитета им за разработване, осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за
интеграция на граждани на трети страни, както и обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавитечленки, които допринасят за увеличаване на този капацитет.
Фондът ще участва в разработването и прилагането на националните
стратегии за интеграция на граждани на трети страни във всички аспекти на обществото,и по-специално като отчита принципа, че
интеграцията в обществото е двустранен динамичен процес на взаимно приспособяване между всички имигранти и гражданите на
държавите-членки на ЕС.
Фондът следва да подпомага и държавите-членки на ЕС в увеличаване на капацитета имза разработване,
осъществяване, наблюдение и обща оценка на всички стратегии, политики и мерки за интеграция на граждани на трети страни, както и
обмен на информация, добри практики и сътрудничество в рамките на и между държавите-членки на ЕС, които допринасят за увеличаване
на този капацитет.
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТРАНИЦАТА НА ЕИФ
Агенция по заетостта / Главна дирекция “Европейски ф
и международни проекти” (АЗ/ЕФМП), като Отговорен орган по Европейския интеграционен фонд за България, поддържа тази уебстраница, за да може новите инициативи на МТСП да станат публично достояние на всички заинтересовани страни. Ние се стремим да
предложим на вашето внимание точна и навременна информация. Ако бъдем осведомени за допуснати от наша страна неточности, ние ще
ги коригираме.
На страницата може да намерите информация: §
от общ характер за Европейския интеграционен фонд §
конкретни програми и проекти
АЗ/ЕФМПси запазва правото периодично да добавя, променя, подобрява или актуализира текстовете на
уеб-страницата.
АЗ/ЕФМП не носи отговорност за вреди, произтичащи от използването на уеб-страницата. Правилното използване на уебстраницата е отговорност на самия потребител. Тази уеб-страница съдържа препратки към други страници. АЗ/ЕФМП не контролира тези
страници и не носи отговорност за съдържанието им, те служат само като удобство за интернет потребителите.
Предупреждение за
запазени права При условие, че се цитира източника на информация, размножаването на материали от уеб-страницата е разрешено.
Електронна връзка с нас АЗ/ЕФМП ще отговаря на въпроси, свързани с поясняване на процедурите за договаряне на проекти, финансирани
от Европейския интеграционен фонд в рамките на поддържания дискусионен форум. EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на
физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на
Министерството на труда и социалната политика на Република България
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