Одобрени проекти по програма "Знание и растеж" 2022
Вх.№
Вх. № 1/ 12.10.21 г. Креативност

Проект

Организация

Адиминстативно
съответствие

Оценка

Искани
средства

Х

80 т./90 т.

11 340,00 лв.

Х

84 т./90 т.

3 550,00 лв.

Х

86 т./90 т.

8 920,00 лв.

Х

88 т./90 т.

4 380,00 лв.

Х

90 т./90 т.

7 210,00 лв.

Х

90 т./90 т.

11 760,00 лв.

Х

76 т./90 т.

3 744,76 лв.

Х

86/90 т.

4 067,00 лв.

Х

86/90 т.

5 705,00 лв.

Х

84/90 т.

3 425,92 лв.

Х

90/90 т.

3 350,00 лв.

Агенция за развитие на човешките
ресурси

"Албумът Искович“ - дигитализация на визуални
Вх. № 2/ 26.10.21 г документи – споделяне на знание и интерпретация на Регионален исторически музей - Русе
наследство
СНЦ „Развитие на социалния
Вх. № 3/ 29.10.21 г. Знанието – мост от миналото към бъдещето
капитал“
Регионална библиотека „Любен
Вх. № 5/ 5.11.21 г. Дигитално училище по природа
Каравелов“
Свят от технологии – Фабрика за знания за утрешния
Вх. № 7/5.11.21 г.
Сдружение „В света на иновациите“
ден
Вх. № 8/5.11.21 г. Открий Русе
Сдружение ”Градоред“
Саможертвата на българските революционери в
Вх. № 9/5.11.21 г.
ОУ "Олимпи Панов"
контекста на офицерския бунт от 1887 г.
Създаване на кабинет и оригинална методика със своя
Вх. № 10/5.11.21 г. онлайн платформа за повишаване на функционалната СНЦ „РОТАРИ КЛУБ „РУСЕ“
грамотност у учениците между 5 и 8 клас
Сдружение „Европейски инициативи
без граници"
Детска бригада – уроци по пчеларство и градинарство Сдружение „Европейски инициативи
Вх. № 12/5.11.21 г.
без граници"
за деца
Общински транспорт Русе ЕАД,
Вх. № 13/5.11.2021 г.Пътувай в историята
Общинска фондация "Русе - град ана
Вх. № 11/5.11.21 г. Науката е върха

Обща сума
Отпаднали проектни предложение по програма "Знание и растеж" 2022 г.
Старите русенски фотоателиета - историческо
Вх. № 4/ 4.11.21 г.
Сдружение "РусчукБГ"
изследване
По стъпките на Михаил Арнаудов в изследване на
Регионална библиотека „Любен
Вх. № 6/ 5.11.21 г.
българския фолклор
Каравелов“
Вх. № 14/ 5.11.21 г. „Автомобилна класика - виртуален музей на колела”
Авто - мото клуб "РусчукЪ"

Х

48/90 т.

Х
Х

50 т./90 т.
48 т./90 т.

67 452,68 лв.

8 400 лв.
5 577 лв.
6 019 лв.

