BUILD UP SKILLS ENERPRO: Център за знания
Приложение 1. МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Основна цел
Основната цел на Центъра за знания е изпълнение на съвместни дейности, насочени към
обучение и поддържане на квалификацията на лица в сферата на строителството и
поддръжката на сгради и съоръжения за въвеждането на енергийно ефективни решения.
Основание
Меморандумът за сътрудничество се подписва в изпълнение на чл. 10 от Правилника за
дейността на Центъра за знания.
Меморандумът за сътрудничество влиза в сила от датата на подписването му.
Данни за организацията

Наименование
БУЛСТАТ/ЕИК №
представлявано от
(собствено, бащино и фамилно име)

Вид на
организацията

□ Обучаваща институция
□ Предприятие
□ Публична институция
□ Работодателска организация
□ …………………………………………………………. (друго)

Адрес
гр./с.
област
община
П.К.
бул./ул.
тел.
Факс
Мобилен телефон
е-mail
Лице за контакти:
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С подписването на този Меморандум за сътрудничество заявявам че:
А) ще спазвам правилника за дейността на Центъра за знания.
Б) с оглед предмета на дейност и възможността за професионална експертиза на
юридическото/физическото лице, което представлявам, ще имаме принос в следните
дейности на Центъра за знания:
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ДА / НЕ

Идентифицира програми и мерки за финансиране на дейности
свързани с предмета на Центъра за знания.

ДА / НЕ

Подпомага членовете си при планиране, организиране и
провеждане на обучения.

ДА / НЕ

Създава условия за популяризиране на нови решения, учебни
програми, резултати от проекти – както в интернет платформата,
така и на организираните от Центъра форуми, семинари,
конференции и др.

ДА / НЕ

Разработва учебни планове и програми / верифицира учебни
програми

ДА / НЕ

Съдейства за осигуряване на работни места за практическо
обучение на лица от обучаващите институции партньори в Центъра.

ДА / НЕ

Съдейства за организиране на обучения за заети лица, работещи
към партньорите в Центъра.

ДА / НЕ

Подготвя и организира обучения и дидактически материали за
обучаващи – преподаватели в обучаващите институции или
наставници в предприятията, членове на Центъра.

ДА / НЕ

Планира и организира обучения по заявка на работодатели и
институции, като осигурява база за обучение, дидактически
материали, преподавателски състав, като определя такси.

ДА / НЕ

Взема участие в дейности, популяризиращи мерките за въвеждане
на енергийно ефективни решения както сред специалисти, така и
сред граждани.

ДА / НЕ

Поддържа актуална информация в интернет платформата на
Центъра.

ДА / НЕ

Подготвя предложения пред държавни и общински институции за
популяризиране и изпълнение на дейности за въвеждане на
енергийно ефективни решения в сферата на строителството и на
поддръжката на сгради и съоръжения.
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ДА / НЕ

Инициира мерки за подобряване на качеството на
професионалното образование и обучение:
Прави предложения за промени в СППОО
Прави предложения за промени в ДОИ по професии
Прави предложения за промени в учебните планове и
програми на институциите по чл. 9 на ЗПОО

ДА / НЕ

Осигурява експерти за подпомагане провеждането на държавните
изпити в обучаващите институции.

ДА / НЕ

Подпомага обучаващите институции за поддържане и обогатяване
на материално-техническата база.

ДА / НЕ

Идентифицира проекти и дейности, в които са разработени
продукти насочени към въвеждане на енергийно ефективни
решения в сферата на строителството и на поддръжката на сгради и
съоръжения и при възможност ги публикува и популяризира чрез
интернет платформата.

ДА / НЕ

Периодично организира мониторинг на провежданото обучение и
прави предложения за промени относно учебните планове,
програми и методи за обучение и учене.

ДА / НЕ

Съдейства за валидиране на компетенциите на лица, работещи в
сектора за въвеждане на енергийно ефективни решения в сферата
на строителството и на поддръжката на сгради и съоръжения.

ДА / НЕ

Участва в проекти на национално и международно равнище,
инициирани от Центъра.

Дата на подписване на Меморандума: .....…………………………………….
(ден/месец/година)

Подписал Меморандума: ……………....…………………………………………..
.……………………………………………………………
(име, фамилия, подпис и печат)
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