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ОБУЧЕНИЯ, КОНКУРСИ, СТИПЕДИИ 

 

Младежки обмен „Start Up Europe“, 1-08 декември 2018, Мурска 

Собота, Словения  

 

 

 

Краен срок: 14 октомври 2018 г.  

Основната цел на проекта „START-UP EUROPE“ е развитието на 

предприемачески умения като средство за справяне с безработицата 

сред младите хора и за придобиване на нови знания. 

Търсят се 6 участници и 1 групов лидер на възраст между 18 и 30 

години.  

За повече информация: http://youthub.bg/2018/09/mladezhki-obmen-start-

up-europe-v-murska-sobota-sloveniya-01-08-dekemvri-2018/ 
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Обучение “Building Bridges for Inclusion II“, 11-16 декември 2018, 

Молина, Испания  

 

 

 

Краен срок: 14 октомври 2018 г.  

Обучението цели да окуражи използването на Еразъм+ като 

инструмент за насърчаване на приобщаващи проекти и изграждане на 

надеждни партньорства между младежките организации. 

За: Младежки работници, лидери, създатели на младежки политики, 

ментори доброволци, мениджъри на младежки организации (работещи 

с младежи с ограничени възможности). 

За повече информация: http://youthub.bg/2018/09/obuchenie-building-

bridges-for-inclusion-ii-11-16-dekemvri-2018g-v-molina-ispaniya/ 
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        Обучение “VALUE FAIR“, 14 – 18 декември 2018, Кашкайш, Португалия  

 

 

Краен срок: 17 октомври 2018 г.  
Обучение, което предлага на работещите в младежкия сектор, да споделят, 
разберат и идентифицират ценностите на младежката работа и как тя може 
да допринесе за по-сплотено общество. 
За: Младежки работници, обучители, лидери, мениджъри на проекти, 
създатели на младежки политики. 

За повече информация:  http://youthub.bg/2018/09/obuchenie-value-fair-v-
kashkajsh-portugaliya-14-18-dekemvri-2018g/ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://youthub.bg/2018/09/obuchenie-value-fair-v-kashkajsh-portugaliya-14-18-dekemvri-2018g/
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Европейски конкурс за снимки: Колко зелена е вашата лаборатория?  
 

 

Краен срок: 19 октомври 2018 г.  
Вие сте изследовател или научен ентусиаст и харесвате фотография? 
Вземете участие в конкурса на ЕС за снимки #GreenLabEU и ни покажете 
колко зелена е вашата лаборатория. 
За да участвате, споделете с нас една снимка, която показва как поддържате 
работата си екологична. 

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/photo-contest-how-green-your-
lab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/photo-contest-how-green-your-lab
https://ec.europa.eu/jrc/en/event/other-event/photo-contest-how-green-your-lab
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Конкурс за дизайн на тишърт Time to Move  

 

 

 

Краен срок: 31 октомври 2018 г., 12:00 ч. CET  

Участниците са групирани в две категории: 

а. Състезатели на възраст между 13 и 19 години; 

б. Състезатели на възраст между 20 и 30 години. 

Изберете всяка техника, която смятате, че би изглеждала добре на тениска. 

Направете снимка, създайте цифрова илюстрация, изгответе ръчно на хартия 

или използвайте само текст, изборът е ваш. Изпратете дизайна, който сте 

създали.  

Time to Move е колекция от събития за млади хора, организирани в цяла 

Европа през октомври. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Eurodesk/app/1432768656951037


Конкурс за студенти – литературни творци  

 

 

Краен срок: 1 ноември 2018 г. включително  

Общество на литературния кабинет „Димчо Дебелянов“ (София) обяви 

покана за участие в Четвъртото издание на литературния конкурс за връчване 

на Националната литературна награда „Георги Черняков“ – 2018. 

Право на участие имат действителни студенти от България (независимо дали 

учат у нас или в чужбина). Конкурсът е явен и е на свободна тема.  

Кандидатите изпращат до три произведения във всеки жанр (подписани с 

име или псевдоним, телефон за връзка и имейл) и автобиография (до 10 

реда). Отличия не се връчват за съавторство. 

За повече информация: https://kulturni-

novini.info/news.php?page=news_show&nid=28234&sid=7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28234&sid=7
https://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=28234&sid=7
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Кандидатствайте за учители от програмата на „Заедно в час“  

 

 
 

Краен срок: 20 ноември 2018 г.  

 

Фондация „Заедно в час” започва набирането на участници в програмата си 

за професионално и лидерско развитие, които ще започнат работа като 

учители от септември 2019 г. в 11 региона на страната.  

Няма изискване кандидатите да имат педагогическа правоспособност и 

предишен преподавателски опит. Необходимо е да имат завършена 

минимум бакалавърска степен до септември 2019 г.  

Програмата включва интензивни обучения, теоретична и практическа 

подготовка, стажове, работа по проекти и др. 

Участниците в програмата „Заедно в час“ преминават през обучение по 

международния модел „Преподавай като лидер“. Той акцентира върху 

поставянето на високи цели, начините за изграждане на мотивация, 

внимателното планиране и ефективното изпълнение на плана. В рамките на 

програмата участниците, които нямат професионална квалификация 

„учител“, я придобиват от университет-партньор на „Заедно в час“. 

Участниците в програмата на „Заедно в час“ работят като учители в български 

училища две години, като за този период получават възможности за 

специализация и подкрепа (и финансова). 

За повече информация: https://zaednovchas.bg/participant/ 

 

 

https://zaednovchas.bg/participant/
https://zaednovchas.bg/participant/


Годишна стипендия на името на Кръстъо Петков - президент на КНСБ от 

1990 до 1997 г.  

 

Краен срок: 17 декември 2018 г.  

Стипендията е еднократна в размер на 2000 лв., присъжда се на един 

участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на 

икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши 

училища в страната, както и от институтите на Българска академия на 

науките. 

До конкурса се допускат докторанти и студенти/специализанти по 

магистърски програми (след завършена бакалавърска степен), на възраст до 

35 години, които специализират в областта на: 

А. Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, 

икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на 

трудовите миграции, организация на труда в предприятията и др.; 

Б. Социална икономика,в т.ч. и икономика на кооперациите, икономика на 

социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна 

социална отговорност; 

В. Социални науки: икономическа социология и социология на труда; 

политология; социална политика и политика в областта на труда; социални 

дейности; социална психология и психология на труда; организационно 

поведение; демография; 

Г. Индустриални отношения; 

Д. Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право; 

Е. Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, 

социалната политика и социалните дейности. 

Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от 

научно жури. Темата на конкурса за 2018 година е: 

„Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и 

европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и 

условия на труд, трудови права и индустриални отношения”. 

За повече информация: https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_studenti/godishna_stipendiy

a_na_imeto_na_kr_st_o_petkov_prezident_na_knsb_ot_1990_do_1997_g 
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VOLVO ENVIRONMENT PRIZE 2019 за научни изследвания  

 
 

Краен срок: 10 януари 2019 г.  

Кандидатите участват с подробно описание на изследването си и какво ново 

то добавя към нашите знания и науката за околната среда. Трябва да се 

подчертаят основните постижения и тяхното значение. Акцентът трябва да 

бъде поставен върху въздействието на изследването извън конкретната 

дисциплина, напр. въздействието върху развитието на политиките, 

въздействието върху устойчивостта и / или приноса към промененото 

поведение. 

За: Всеки в областта на изследванията и инициативите за опазване на 

околната среда и устойчивостта. 

Награда: 165 000 евро. 

 

За повече информация: http://www.environment-prize.com/ 
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Конкурс за комикс - Международен фестивал на комикса Fumetto, Люцерн, 

Швейцария  

 

Краен срок: 4 януари 2019 г.  

Конкурсът е отворен за автори от цял свят.  

Темата на конкурса е „Велосипед“.  

Участниците се разделят в 3 категории: над 18 години, от 13 до 17 години, 

под 12 години. 

Комиксът трябва да е във формат A4 или A3, до 4 страници.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://urban-mag.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-fumetto-2019.html
http://urban-mag.com/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81-fumetto-2019.html


 

КОНКУРСИ  ПО ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 

 

Покана по проект ATTRACT  

 

За да се преодолее пропастта между научните изследвания и реалните 

потребности на пазара, проект ATTRACT призовава изследователите, 

предприемачите и компаниите да предложат пробивни проекти за новаторски 

технологии за визуализации и сензорни технологии. 

Проектът ATTRACT ще финансира 170 пробивни технологични концепции в 

областта на технологиите за откриване и визуализации в цяла Европа. 

Проектите ще получат финансиране в размер на 17 млн.  

Евро, всеки по 100 000 евро, за да реализира своята идея. 

За повече информация:  

https://attract-eu.com/attract-call/ 
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Покана по Хоризонт 2020: Кръгови био-базирани бизнес модели за 

селските общности  

Краен срок: 23 януари 2019 г. 17:00:00 часа  

Цел на поканата: За да се даде тласък на развитието на био-икономиката в 

Европа, има нужда от бизнес модели, които да могат да се репликират лесно в 

различни условия и контекст с относително ниски нива на инвестиции, риск и 

техническа сложност. По-широк кръг от предприемачи в селските райони 

трябва да се включат в нововъзникващия био-бизнес сектор, включително 

фермери, собственици на гори, техните сдружения и малкия селски бизнес. 

Това ще помогне да се диверсифицира и съживи икономиката и да се създадат 

качествени работни места в селските райони. 

Въз основа на установена система за хранително-вкусовата промишленост, 

предложенията следва да разглеждат разнообразни допълнителни био-процеси 

и крайни продукти, които биха могли да бъдат интегрирани в системата и 

които са жизнеспособни в малък мащаб (на ниво от ферма до селска общност). 

Проектът следва да тества и демонстрира гехнологичната готовност в кръгова 

конфигурация.  

Предложенията могат да са насочени към всяка комбинация от нехранителни 

биологични продукти, но проекти, които са съсредоточени предимно върху 

биогорива или биоенергия, не са допустими. Изборът на източниците на 

суровини трябва да избягва отрицателното въздействие върху 

продоволствената сигурност. Предложенията трябва да се съсредоточат върху 

единна система за хранително-вкусовата промишленост, която трябва да бъде 

обща в Европа и да предлага висок потенциал за репликация, и може да бъде 

съчетана с устойчиво управление на природни територии и / или използване на 

маргинални земи. Трябва да се извърши цялостна оценка (икономическа, 

екологична и социална) на интегрираната система. Проектът следва да включва 

бизнес план и набор от варианти и препоръки.  

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top

ics/ce-rur-10-2019.html 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
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https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/ce-rur-10-2019.html


Бъдещи и нововъзникващи технологии - Open Challenging Current 

Thinking  

 

Краен срок: 24 януари 2019 г. 17:00:00, 18 септември 2019 г. 17:00:00, 13 май 

2020 г. 17:00:00 брюкселско време  

Специфично предизвикателство: 

Да се положат основите на радикално нови бъдещи технологии от всякакъв вид 

от визионерски интердисциплинарни сътрудничества, които разтварят 

традиционните граници между науките и дисциплините, включително 

социалните и хуманитарните науки. Тази тема също така насърчава движещата 

роля на нови участници в научните изследвания и иновациите, включително 

отлични млади изследователи, амбициозни високотехнологични МСП и за 

първи приети участници в " Бъдещи и нововъзникващи технологии" по 

"Хоризонт 2020" от цяла Европа. 

За повече информация:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi

cs/fetopen-01-2018-2019-2020.html 
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FET-Open Challenging Current Thinking  

Краен срок: 24 януари 2019 г. 17:00:00 часа; 18 септември 2019 г. 17:00:00 

часа; 13 май 2020 г. 17:00:00 часа  

Търсят се проекти за авангардни интердисциплинарни изследвания с висока 

степен на риск / с голямо въздействие, които имат всички изброени по-долу 

основни характеристики ("FET gatekeepers"): 

- Радикална визия 

- Технологична цел - пробив 

- Амбициозни интердисциплинарни изследвания 

За повече информация:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi

cs/fetopen-01-2018-2019-2020.html 
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H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез 

решения, основаващи се на ИКТ  

Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 ч.  

Проектопредложенията трябва да се отнасят най-малко до една от трите теми: 

1. Управлението на интеграцията на мигрантите може да бъде улеснено, напр. 

като съчетават уменията си с тези, които са необходими в държавите-членки и 

асоциираните страни, като се изготвят специализирани програми за обучение 

или създават специфични инструменти за подкрепа на вземането на решения; 

2. Могат да се предоставят по-добри и персонализирани услуги, които да 

отговарят на потребностите на мигрантите; 

3. По-ефективни интеграционни стратегии могат да бъдат дефинирани и 

прилагани на местно равнище за устойчиво приобщаване на мигрантите и 

базирано на фактите обществено приемане на миграцията. 

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top

ics/dt-migration-06-2018-2019.html 
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Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с 

насилието, основано на пола, и насилието срещу деца  

 

Краен срок:  13 ноември 2018 г., 17:00 часа брюкселско време  

 

Приоритети: 

1. Предотвратяване на насилието, основано на пола: Този приоритет се 

фокусира върху първичната превенция, по-специално върху променящите се 

социални норми и поведение, с цел да се сложи край на толерантността към 

всички форми на насилие, основано на пола 

2. Защита и подкрепа на жертви и свидетели на домашно насилие 

3. Координацията и/или адаптирането на службите за подкрепа на жертвите 

ня сексуално насилие и насилие, основано на пола, да включвабежанци и 

мигранти (деца, жени, LGBTI лица, мъже и момчета) 

4. Предотвратяване и реагиране на кибернасилието, в чиято основа е 

сексуалното насилие и насилието, основано на пола (насочено към деца, 

жени, LGBTI лица, мъже и момчета) 

5. Насърчаване на внедряването на политики за закрила на децата в различни 

ситуации и сектори 

Дейностите могат да включват по всички приоритети: 

- взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество 

- проектиране и изпълнение на протоколи, разработване на работни методи, 

които могат да бъдат прилагани в други региони или държави 

- изграждане на капацитет и обучение на професионалисти 

- дейности за повишаване на осведомеността и образование 

Проектът може да бъде национален или транснационален. 

Проектопредложението следва да включва поне две организации (кандидат и 

партньор). 

Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000 

EUR. 

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics

/rec-rdap-gbv-ag-2018.html 
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Подкрепа за жертви на трафика на хора  

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topic

s/amif-2018-ag-inte-3.html 

 

Краен срок: 31 януари 2019 17:00:00 часа  

Цели: 

- Подобряване на интеграцията на жертвите на трафик от трети страни в 

приемащото общество, като се вземат предвид индивидуалните нужди на 

жертвите и с оглед намиране на трайни решения и предотвратяване на 

повторен трафик; 

- улесняване на безопасното и устойчиво, доброволно връщане на жертвите на 

трафик на граждани на трети държави с цел намиране на трайни решения и 

предотвратяване на техния повторен трафик; 

- гарантиране на трайни решения за деца - жертви на трафик от трети страни и 

предотвратяване на повторен трафик. 

Предложенията за проекти трябва да се фокусират върху граждани на трети 

страни, които са жертви на трафик на хора, и да демонстрират как ще бъде 

възприет всеобхватен подход, насочен към жертвите, конкретно представящ 

съобразените с пола и съобразени с деца елементи на прилагането на всички 

етапи. 

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topic

s/amif-2018-ag-inte-3.html 
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Европейска комисия: Грантове за грижа за непълнолетните мигранти, 

включително непридружени малолетни  

Краен срок: 31 януари 2019 г.  

Европейската комисия очаква кандидатури за своята програма за безвъзмездна 

помощ, озаглавена "Грижи за непълнолетните мигранти, включително 

непридружени малолетни", за деца, които временно са лишени от семейната си 

среда, включително децата мигранти, които имат право на специална закрила 

и помощ. 

Ще се финансират проекти, насочени към обмен на добри практики и / или 

предоставяне на необходимото обучение, за да се подпомогне прилагането / 

разширяването / подобряването на алтернативните системи за грижи (като 

грижи за семейството или приемна грижа или независими жилищни условия 

под наблюдение) или на ефективни алтернативи на задържането.  

Мерки: 

- Обмен на добри практики и / или обучение и / или логистична подкрепа за 

прилагането / разширяването / усъвършенстването на алтернативни системи за 

грижи за деца мигранти, като приемна грижа, грижа за семейството и / или 

независими жилищни условия под наблюдение; 

- Обмен на добри практики и / или обучение и / или логистична подкрепа за 

прилагането / разширяването / подобряването на ефективни алтернативи на 

задържането, като например редовно докладване на органите (от назначения 

представител / семейство / приемни родители); депозит на финансова гаранция 

или задължение за престой на определено място. 

Сумата на исканата безвъзмездна помощ трябва да бъде между 250 000 евро и 

600 000 евро. 

За повече информация:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics

/amif-2018-ag-inte-4.html 
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Награда "Хоризонт" "Подобрена мобилност за възрастни хора" - 2 млн. ев 

Краен срок: 28 февруари 2019 г.  

Целта на конкурса е да се разработят иновативни и устойчиви решения за 

мобилност за възрастни хора (65+).  

Представените решения се очаква да съчетаят технологични, социални и 

поведенчески характеристики и трябва да бъдат изпълнени за няколко месеца 

по време на състезателния период.  

За повече информация: 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation 
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Покана "Социални и икономически последици от миграцията в Европа 

и политиките за интеграция"  

Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 часа брюкселско време  

 

Предложенията трябва да направят преглед на дългосрочните последици на 

миграцията на обобщено и междунационално равнище на ЕС за 

икономическия растеж и производителността, равнищата на заетост и 

заплатите, предприемачеството и фискалните и социалните въздействия. 

Трябва да се анализират политиките, свързани с интеграцията на мигрантите, 

включително бежанците. Особено внимание следва да се обърне на проблеми, 

основани на пола, и уязвимите групи като деца без придружител и лица без 

гражданство. 

За повече информация: 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top

ics/migration-03-2019.html 
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H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез 

решения, основаващи се на ИКТ  

Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 ч.  

Проектопредложенията трябва да се отнасят най-малко до една от трите теми: 

1. Управлението на интеграцията на мигрантите може да бъде улеснено, напр. 

като съчетават уменията си с тези, които са необходими в държавите-членки и 

асоциираните страни, като се изготвят специализирани програми за обучение 

или създават специфични инструменти за подкрепа на вземането на решения; 

2. Могат да се предоставят по-добри и персонализирани услуги, които да 

отговарят на потребностите на мигрантите; 

3. По-ефективни интеграционни стратегии могат да бъдат дефинирани и 

прилагани на местно равнище за устойчиво приобщаване на мигрантите и 

базирано на фактите обществено приемане на миграцията. 

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top

ics/dt-migration-06-2018-2019.html 
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Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на 

сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план  

Краен срок: 14 март 2019 г., 17:00 часа брюкселско време  

Действието цели да подобри базата от знания за потоците, мотивите, нагласите 

и поведението, свързани с миграцията, от качествена и количествена гледна 

точка. Сценариите и прогнозите ще информират основаното на доказателства 

управление и регулаторни рамки на международно равнище и на равнище ЕС, 

както и съответните секторни политики в държавите-членки на ЕС, напр. 

социалните, здравните, образователните и свързаните с пазара на труда 

политики и въздействието върху политиките за социално подпомагане и 

обществените системи за социална сигурност. Действието цели да подобри и 

статистическите данни и методи в сътрудничество с националните 

статистически институти, съответните организации и Евростат. 

За повече информация:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi

cs/migration-01-2019.html 
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BG16RFOP001-6.002 Процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ "Развитие на туристически атракции"  

Краен срок: 31 декември 2021 г.  

Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване, 

популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло 

завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни 

ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“. За 

целите на настоящата процедура недвижимите културни ценности с категория 

„световно значение“ или „национално значение“ ще бъдат означавани с 

понятието обекти на културното наследство.  

Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ представлява 

комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от 

финансов инструмент. Комбинираното финансиране е предназначено за 

проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се 

финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно 

финансиране, за да са финансово жизнеспособни.  

Максимален размер на помощта:  

- До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима 

културна ценност/и с категория „национално значение“, от които не повече от 

85% могат да са предоставени като БФП;  

- До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима 

културна ценност/и с категория „световно значение“, от които не повече от 

85% могат да са предоставени като БФП. 

По настоящата процедура за предоставяне на БФП допустими кандидати са:  

- Министерство на културата;  

- Всички общини на територията на Република България;  

- Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са 

юридически лица. 

За повече информация:  

http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx 
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Opportunity Fund - Фонд „Възможности“  

Краен срок: текущ 

Roma Initiatives Office кани роми и про-ромски организации и неформални 

групи, мрежи или физически лица от Албания, България, Чешката република, 

Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания, да кандидатстват 

за безвъзмездна помощ за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д. Подкрепят 

се своевременни действия и възможности, които насърчават структурните 

промени в полза на ромите или са отговор на анти-ромски събития и 

тенденции. 

 

Фонд „Възможности“ предоставя грантове за дейности и неотложни действия 

в размер до 15 000 щ. д. с цел усвояване на широк набор от възможности към 

момента на тяхното възникване или осигуряване на своевременна реакция в 

кризисни ситуации.  

Насоките за кандидатстване са достъпни вече и на български! 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund 

Кандидатите трябва да представят концепции на английски език. 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/


Конкурс за наградата "Блокчейн за социално благо"  

Краен срок: второ тримесечие на 2019 г.  

Европейската комисия търси най-добрите идеи на база блокчейн технологията 

чрез специален конкурс, чиято голяма награда възлиза на 5 млн. евро. 

Идеите трябва да имат чисто социален принос, да са децентрализирани, да 

позволяват прозрачност и да разполагат с мащаб. 

Ключовият момент във всяка идея трябва да бъде прозрачността. Гражданите 

на Европейския съюз трябва да могат да следят какви са процесите вътре в 

институцията. 

За повече информация:  

https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains 

 

https://profit.bg/regionat/ek-obyavi-konkurs-za-blokcheyn-proekti-s-nagrada-ot-5-mln-evro/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains

