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 Цел на проекта:  

Насърчаване на бързото интегриране на граждани на трети държави на пазара на труда в ЕС чрез засилено 

сътрудничество и мобилизиране на работодатели, социални и икономически партньори. 

Проектът се финансира от: Европейската комисия 

Партньори: профсъюзи, работодателски организации, публични органи, неправителствени 

организации от Гърция, Белгия, Италия, България, Испания, Франция. 

Продължителност: 36 месеца 

Проект ERIAS се явява отговорът на Европейски Палати да се интегрират граждани на трети 

страни(TCN), включително бежанци, на пазара на труда. ERIAS предлага методология за 

интегрирането на TCN на пазара на труда на базата на принципите за всеобхватност (от оценка на уменията 

до заетост) и подход към множество заинтересовани страни. Партньори от Испания, Италия, Гърция и 

България ще изпробват методът на ERIAS като вземайки под внимание нуждите на предприятията 

предлагат начини за интеграция на TCN. Френският партньор допринася при създаването на Контролен 

Списък за Интеграция на предприятията, който ще помогне за преодоляване на потенциалните пречки 

пред интеграцията, като предлага информация и насоки. Освен това проектът ще разгледа разработването 

на наръчник на примери за положителна интеграция, като конкретна стъпка за промяна на нагласите при 

решаване на въпроса за интеграцията. 

14-те партньори по проекта ще достигнат до съответните си мрежи на европейско, национално и 

регионално ниво до над 1500 заинтересовани страни, които ще бъдат информирани и/или свързани с 

дейностите. Над 350 граждани на трети страни ще се възползват от 4 оценки на уменията, 25 обучения, 3 

дейности по консултиране и ориентиране, като ги позиционират на пътя към заетостта. Относно 
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предприятията, над 500 предприятия ще бъдат информирани и поканени да допринесат за дейностите, чрез 

8 семинара, 2 проучвания, около 40 срещи, 1 В2В среща и все още неопределен брой индивидуални 

контакти. 

Основните резултати ще бъдат нови партньорства на различни заинтересовани страни, специализирани 

услуги за обучение на граждани на трети страни и практически инструменти за предприятията, които ще 

помогнат на последния в безпроблемно интегриране на гражданите на трети страни в работната сила. 

Очакваното въздействие ще бъде основно осъзнаване на ползите от бързата интеграция на пазара на труда 

на гражданите на трети страни, промяна в нагласите (от врагове към приятели) с бизнес организации и 

предприятия в цяла Европа. 

Партньори: Франция, Испания, Италия, Гърция, Белгия, България 

Партньори от България: 

Българска търговско-промишлена палата 

Търговско-промишлена палата Стара Загора 

Търговско-промишлена палата Хасково 

Специфични цели: 

a. Повишаване на осведомеността на организациите в полза на бизнеса относно необходимостта и 

ползите от ранното включване на гражданите на трети страни в пазара на труда 

b. Оценка на уменията на гражданите на трети държави и обучения, за да се улесни включването им 

на пазара на труда 

c. Разработване на практически инструменти, които ще помогнат за увеличаване възможностите за 

заетост на гражданите на трети страни 

d. Насърчаване на по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни от различни сфери 

(частни, публични) в подхода за множество заинтересовани страни  

 Събития 

ERIAS стартова среща в Италия 

ERIAS последна конференция в Гърция 

Междинни партньорски срещи Брюксел  

Събития на национално ниво 
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