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КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Информация относно предстоящо обявяване на 2-ра съвместна покана за
представяне на проектни предложения по Програма Югоизточна Азия – Европа
(Southeast Asia-Europe JFS)
Стартирането на втората съвместна покана за представяне на предложения по схемата за
съвместно финансиране за научни изследвания и иновации в Югоизточна Азия - Европа
(JFS) е насрочена за 18 юни 2018 г.
Тематичните области, избрани за поканата, ще бъдат:
1) Биоикономика
2) Инфекциозни болести
Финансирането се предоставя от национални агенции за финансиране или министерства
от Югоизточна Азия и Европа, съгласно националните им разпоредби. Финансиращи
агенции или министерства от следните държави планират своето участие във втората
съвместна покана наSEAEUJFS (могат да бъдат предмет на промени):
За повече информация: За актуална информация по конкурса, моля проверявайте
страницата на Фонд научни изследвания (www.fni.bg), както и страницата на
програмата (www.sea-eu-jfs.eu), https://www.fni.bg/?q=node/758

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“
2014-2020

Покана за партньорски оценки (Interreg Europe Peer Reviews - Call for interest) в рамките на
Платформите за обучение на политики в четирите тематични области на програмата:
„Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации“, „Конкурентоспособност на
малките и средните предприятия“, „Нисковъглеродна икономика“ и „Околна среда и ресурсна
ефективност“.
Чрез поканата ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА осигурява финансиране за експертни услуги и обмен на знания
и анализи за управляващите органи и институциите, отговорни за изпълнението на политиките,
финансирани в рамките на националните секторни оперативни програми.

За повече информация: http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=43
https://www.interregeurope.eu/peer-review/

Покана за подкрепа на културни и художествени инициативи,
насочени към справяне с екологичните проблеми по света

Краен срок: 14 юни 2019 г.
Фонд "Принц Клаус" и Гьоте-институт публикуваха нова покана за представяне на
предложения за подкрепа на културни и художествени инициативи, които се занимават
с неотложни екологични проблеми по света.
Тази покана за представяне на предложения е насочена към Източна Европа, Африка,
Латинска Америка, Азия и Карибите. Тя се стреми да подкрепи инициативи, които
дават възможност на местните общности, както и на световните институции, да се
ангажират с заплашителните промени на природата и нашата околна среда чрез
съвременни художествени и културни интервенции. Те насърчават новаторски
културни инициативи на отделни артисти, творчески професионалисти, както и
културни организации; особено инициативи, които изразяват как изкуствата и новите
медии могат да предложат решения на екологичните проблеми и да създадат
алтернативи, които подкрепят устойчивостта и насърчават сътрудничеството и обмена
на нови идеи в световен мащаб.
Фонд Принц Клаус и Гьоте-институт ще подкрепят инициативи в рамките на
финансовия диапазон от 15 000 - 20 000 евро.
Проектите трябва да се изпълняват в периода март 2020 г. – април 2021 г.
За повече информация: https://princeclausfund.org/cultural-and-artistic-responses-toenvironmental-change

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
Програми:
Привличане и развитие на публики
Срок за кандидатсване: 20.06.2019 (15:00)
Допустими кандидати: Юридически лица
Подкрепя проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики, както и
въвеждане на механизми за повишаване на капацитета на работа на културни
организации.
Творческа намеса в публична среда
Срок за кандидатсване: 20.06.2019 (15:00)
Допустими кандидати: Всички
Подкрепя проекти за създаване и представяне на изкуство в публична среда с цел
обогатяване на културния живот в населеното място и привличане на публики.

Подкрепя проекти за изследване, развитие и привличане на нови публики чрез
въвеждане на дългосрочни маркетингови стратегии, проекти за творческа намеса в
публична среда и обогатяване на културния живот в публичната среда.
Целта на програмата е изграждане на успешни и устойчиви стратегии за развитие на
аудитория и привличане на нова такава за настоящата или бъдеща дейност на
организациите с дейност в сферата na изкуствата и културата.
За повече информация: http://ncf.bg/

Google.org Impact Challenge

Краен срок: 28 юни 2019 г.
Инициативата ще подкрепи проекти, които да посрещнат предизвикателствата, свързани
с омразата, екстремизма и безопасността на децата, както онлайн, така и офлайн.
Финансирани ще бъдат проекти на общности, които предлагат нови образователни
подходи, иновативни технологични решения и др.
Конкурсът е отворен за неправителствени организации, социални предприятия,
академични и изследователски институции. Допустими са кандидати от цяла Европа.
Предложения се приемат до 28 юни 2019 г. Кандидатстването става чрез попълване на
онлайн формуляр на английски език. Минималната стойност на финансирането, за което
може кандидатства една организация е 50 000 евро.
За повече информация: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019

Конкурс "Майсторски клас Коперник"
https://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Copernicus_Masters_20
19_submissions_open

Краен срок: 30 юни 2019 г.
Водещият новаторски европейски конкурс за наблюдение на Земята търси решения,
забележителни приложения и бизнес концепции от стартиращи фирми, предприятия,
университети, научни институции, и пълнолетни физически лица в сферата на
изследователската дейност, бизнеса и висшето образование от всички страни по света.
Участниците могат да подадат своите решения и да демонстрират своето използване на
данни от наблюдение на Земята в широко разнообразие от теми предизвикателства,
включително: въпроси на околната среда, нарастване на населението, устойчиво
управление на ограничени природни ресурси.
Заедно с паричните награди, победителите ще получат достъп до международна мрежа
от водещи европейски организации в сферата на наблюдението на Земята, значителни
квоти спътникови данни, и подкрепа за бизнес развитие на стойност повече от 450 000
евро. Общият победител ще получи и допълнителна парична награда 10 000 евро.
Категориите на конкурса са: - Предизвикателство 4.0 на Европейската космическа
агенция - Коперник;
- Предизвикателство на DLR "Околна среда, енергетика и здравеопазване";
- Предизвикателство на Планета "Виж промяната, промени света";
- Предизвикателство на BayWa "Умно фермерство";
- Предизвикателство на Астросат;
- Предизвикателство на Еърбъс - Соблу "Много данни";
- Предизвикателство за цифров транспорт на германското Федерално министерство на
транспорта и цифровата инфраструктура;
- Предизвикателство за социално предприемачество.
За повече информация: https://www.copernicus-masters.com/participate/

Грантове на Фонд за опазване на видовете

Краен срок: 30 юни 2019 г.
Фондът за опазване на видовете на името на Mohamed bin Zayed е отворен за
кандидатстване за финансова подкрепа от природозащитници от всички части на света
и ще подкрепи проекти, насочени към всички видове растителни, животински и
гъбични видове.
Максималният размер на безвъзмездната помощ на Фонда е 25 000 щатски долара.
Всеки, който пряко участва в опазването на видовете, може да кандидатства във Фонда
за безвъзмездни средства.

За повече информация: https://www.speciesconservation.org/grants/

Покана за кандидатстване за създаване на партньорства по
програма "Лайф"

Краен срок: 31 юни 2019 г.
Целта на поканата е да се подпомогнат българските кандидати при търсенето и
създаването на партньорства с бенефициенти от държавите-членки на ЕС. Помощта за
пътувания ще бъде предоставена под формата на възстановяване на извършените
разходи. Разходите, които ще бъдат възстановими са разходи за транспорт и хотелско
настаняване, като те ще бъдат признати и за чуждестранните партньори. Важно условие
е кандидатите да могат да докажат участието си по програма LIFE чрез действително
подадено проектно предложение или идейна концепция.

За повече информация: http://www.life-bulgaria.bg/bg/otkrita-e-pokana-za-kandidatstvane-

za-suzdavane-na-partniorstva-po-programa-life-63/

2019 #BeInclusive EU Sport Awards
Краен срок: 23 юли 2019 г., 12:00 брюкселско време
Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи
организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното включване
на групите в неравностойно положение.
Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една от
страните по програма Еразъм +, които успешно са разработили спортни проекти,
насочени към социално включване на етнически малцинства, бежанци, хора с
увреждания, младежки групи в риск или друга група които са изправени пред трудни
социални обстоятелства.
Ще бъдат избрани и наградени 9 проекта, състоящи се от 3 победители и 6 финалисти.
Печелившите проекти и финалисти ще бъдат популяризирани, за да вдъхновят други
организации и хора в Европа. Спечелилите проекти ще получат по 10 000 евро. Шестте
други финалисти ще получат по 2 500 евро

За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/galileo-masters-2019open-submissions

Програма СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНИ ИЗКУСТВА 2019 на НФК
Краен срок: 12 септември 2019 г., 15:00 ч.
Програмата финансира проекти от всички области на изкуството и културата, които
адресират социални проблеми и каузи или прилагат креативен процес при работа с
общности и групи в неравностойно положение.
С финансова подкрепа на проекти, програмата цели:
- Насърчаване на работа с групи в неравностойно положение и непредставени социални
групи в творчески процеси
- развитие на маргинализирани групи и общности чрез изкуства
- реализация на проекти за социален дизайн
- генериране на енергия и желание за положителна социална промяна чрез изкуство,
което засяга и адресира обществено значими социални теми
- създаване на предпоставки за позитивна промяна в нагласите и ангажираността на
обществото по различни социални казуси
- привличане на внимание и ресурси към социално значими теми
- въвличане на социално непредставени групи и такива в неравностойно положение в
творчески процес по създаване на културен продукт/ събитие
Финансират се разходи по проекти на стойност до 15 000 лв. включително. При
кандидатстване за финансиране до 10 000 лева, НФК може да осигури 100% от
бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 10 000 лева, НФК може
да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на максимално допустимото
финансиране по програмата. (оставащите % се декларират в документацията на
кандидатурата).
Бюджет на програмата: 120 000 лв.
За повече информация:
http://programs.ncf.bg/web/files/sessions/85/terms_document/socialno-angajirani-izkustvauslovia.pdf

Програма за малки грантове - България
Краен срок: текущ
Програмата за малки грантове - България е конкурентна програма, която предлага
малки безвъзмездни средства (до 15 000 USD) на неправителствени организации с
нестопанска цел в България, които работят в подкрепа на гражданското общество,
както и програми, които укрепват връзките между САЩ и България.
Кандидатства се текущо.
Кандидатурите могат да включват, но не се ограничават до:
- Научно, технологично, инженерно и математическо образование (STEM);
- Медийна грамотност и независимост на медиите;
- Младежки иновации и лидерство;
- Подобряване на разбирането за Съединените щати в България;
- Образование;
- Изкуство и култура;
- Посещение на американски лектори;
- Предприемачество.
Кандидатурите трябва да бъдат получени най-малко три месеца преди планираното им
начало.

За повече информация: https://bg.usembassy.gov/education-culture/grant-opportunities/

ОБУЧЕНИЯ, КОНКУРСИ, СТИПЕДИИ

Обучение Social Video Makers, 5-12 август 2019 г., Германия

Краен срок: 5 юли 2019 г.
Главната цел на обучението е да научи младежките работници как да заснемат,
обработват и разпространяват онлайн видеа. Целта е те да имат знанията, нужни за да
могат да си сътрудничат с младежи в направата на онлайн видео материали, които
засягат социални проблеми. Обучението ще наблегне на това да покаже на младежките
работници как да повишат социалната ангажираност на младежта с помощта на
направата на видеа. Също така те ще имат възможността да научат как младежта
кореспондира с модерните технологии и да проучат негативните аспекти на медийния
свят, включително феномена „фалшиви новини“ и какъв точно е неговият механизъм.
За: Младежки работници, лидери и активисти 18+
За повече информация: http://youthub.bg/2019/05/obuchenie-social-video-makers-vgermaniya-5-12-avgust-2019-g/

Конкурс "Майсторски клас Коперник"

Краен срок: 30 юни 2019 г.
Водещият новаторски европейски конкурс за наблюдение на Земята търси решения,
забележителни приложения и бизнес концепции от стартиращи фирми, предприятия,
университети, научни институции, и пълнолетни физически лица в сферата на
изследователската дейност, бизнеса и висшето образование от всички страни по света.
Участниците могат да подадат своите решения и да демонстрират своето използване на
данни от наблюдение на Земята в широко разнообразие от теми предизвикателства,
включително: въпроси на околната среда, нарастване на населението, устойчиво
управление на ограничени природни ресурси.
Заедно с паричните награди, победителите ще получат достъп до международна мрежа
от водещи европейски организации в сферата на наблюдението на Земята, значителни
квоти спътникови данни, и подкрепа за бизнес развитие на стойност повече от 450 000
евро. Общият победител ще получи и допълнителна парична награда 10 000 евро.
Категориите на конкурса са: - Предизвикателство 4.0 на Европейската космическа
агенция - Коперник;
- Предизвикателство на DLR "Околна среда, енергетика и здравеопазване";
- Предизвикателство на Планета "Виж промяната, промени света";
- Предизвикателство на BayWa "Умно фермерство";
- Предизвикателство на Астросат;
- Предизвикателство на Еърбъс - Соблу "Много данни";
- Предизвикателство за цифров транспорт на германското Федерално министерство на
транспорта и цифровата инфраструктура;
- Предизвикателство за социално предприемачество.
За повече информация: https://www.copernicus-masters.com/participate/

Конкурс "Майсторски клас Галилео"

Краен срок: 31 юли 2019 г.
Имате услуга, продукт, бизнес решение или идея, която използва спътникова навигация
в ежедневния живот? Конкурсът кани новатори, предприемачи и лица от всички страни
да подадат своите новаторски решения. Конкурсът търси да награди приложения,
услуги и нови идеи, които използват спътниците Галилео и ЕГНОС, за да отговорят на
належащи предизвикателства, които среща бизнеса и обществото.
Най-новаторските решения ще могат да разделят парични награди на стойност повече
от един милион евро. в допълнение към паричните награди, победителите ще могат да
се възползват от възможности за бизнес развитие; разработени пакети за бизнес
подкрепа на Акселератора E-GNSS - на стойност 62 000 евро; кампания за групово
финансиране - на стойност 35 000 евро; и много други.
Конкурсът има две категории:
- Стартираща фирма на годината - категорията цели да идентифицира най-добрия
прототип, продукт или идея за продукт от годината, използващи спътникови услуги за
глобална навигация, на стартиращи фирми от целия свят и да им помогне да увеличат
мащаба си;
- Идея на годината - категорията цели да насърчи новаторски решения и да помогне те
да се превърнат в действителност.
Освен участие в двете общи категории, участниците подават своите решения, така че да
бъдат допустими и за една от шестте специални награди:
- Съвместно предизвикателство "Галилео - Коперник";
- Предизвикателство "Галилео пето поколение Интернет на вещите";
- Предизвикателство "Навигация с DLR изкуствен интелект";
- Университетско предизвикателство;
- Награда на германското Федерално министерство на транспорта и цифровата
инфраструктура;
- Награда "Жива лаборатория за спътникови услуги за глобална навигация".
В допълнение, участници от някои определени страни могат да участват в регионални
предизвикателства, организирани от регионалните партньори на конкурса.
За повече информация: https://www.galileo-masters.eu/apply/

Шесто издание на ПРОМЯНАТА

Краен срок: 18 юли 2019 г.
ПРОМЯНАТА има за цел да подобри живота на децата в България, като
открива мотивирани социални предприемачи и им помага да осъществят
идеите си на практика.
С новото издание на конкурса нови петима социални предприемачи ще
спечелят място в Инкубатора на ПРОМЯНАТА. Те ще получат безвъзмезно
финансиране (общ награден фонд 65 000 лв.), професионални консултации и
обучения, менторство, медийна подкрепа и достъп до мрежа от потенциални
партньори и селектирани социални предприемачи, за да могат да развият
идеите си и да постигнат възможно най-голямо положително въздействие
върху живота на децата.
Най-добрите кандидати ще имат възможност да развият идеята си по време
на процеса на оценка - в двумесечна безплатна обучителна програма.
Ако имате идея, която би могла да подобри живота на децата, регистрирайте
се, за да научите как да кандидатствате за подкрепа.
Кандидатства се с онлайн формуляр, не се изисват допълнителни документи.
За: Социални предприемачи с дух и силна мотивация, намерили решение на
важен социален проблем на децата и младежите (0-24 г.) в България.
Организатори: Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change България
За повече информация: http://bulgaria.reachforchange.org/bg/

Фондация Falling Walls: Стипендии за журналисти, които пишат за
наука

Краен срок: 30 юни 2019 г.
За журналисти и блогъри с най-малко три години опит, в които са писали по научни
теми и които се надяват да развият знанията си в областта на науките.
За повече информация: https://www.falling-walls.com/fellowships/about

Грантове на Фонд за опазване на видовете

Краен срок: 30 юни 2019 г.
Фондът за опазване на видовете на името на Mohamed bin Zayed е отворен за
кандидатстване за финансова подкрепа от природозащитници от всички части на света
и ще подкрепи проекти, насочени към всички видове растителни, животински и
гъбични видове.
Максималният размер на безвъзмездната помощ на Фонда е 25 000 щатски долара.
Всеки, който пряко участва в опазването на видовете, може да кандидатства във Фонда
за безвъзмездни средства.

За повече информация: https://www.speciesconservation.org/grants/

Международен конкурс за късометражни филми, посветени на
биоразнообразието
Краен срок: 30 юни 2019 г.
Общината на град Вила Реал, Португалия, организира международен конкурс
за късометражни филми, посветени на биоразнообразието.
Кинофестивалът е част от по-голямо събитие – Международен фестивал,
посветен на природата, който се провежда от 11 до 17 ноември и включва
още конкурси за рисунка и фотография.
Филмите следва да са посветени на биоразнообразието по целия свят и да
апелират за опазването на природата. Те следва да са с продължителност от
5 до 20 минути, със субтитри на английски език.
Таксата за участие е 10 евро на човек.
Селекционираните за международния конкурс филми ще бъдат обявени на
30 август, а победителят – по време на фестивала. Жури ще присъди
наградата от 4000 евро на най-добрия късометражен филм.

За повече информация: https://bit.ly/2YiJvSr

Youth4Regions – програма за амбициозни журналисти, Брюксел, 6 - 11
октомври 2019

Краен срок: 15 юли 2019 г., 17:00 часа (CET)
Ако сте млад журналист, можете да кандидатствате за програмата на Европейската
комисия, която свързва журналистиката и регионалната политика на ЕС.
Youth4Regions е програма на ЕК, която помага на студенти по журналистика и млади
журналисти да открият какво прави ЕС в техния регион.
Какво предлагаме?
- Обучения по журналистика и регионалната политика на ЕС;
- Възможност да получите менторство от утвърдени журналисти от вашата страна;
- Работа заедно с известни журналисти по време на Седмицата на регионите на ЕС;
- Посещения на медийни централи и институции на ЕС;
- Уникална възможност да участвате като журналист в прес-пътувания на ЕК в
държавите-членки;
- Разходите за настаняване и пътни разходи се покриват от Европейската комисия.
Критериите за кандидатстване са: гражданство на ЕС или съседна страна, на възраст от
18 до 30 години и демонстриране на реален интерес към журналистиката чрез
проучвания и / или професионален опит.
Допускат се само студенти по журналистика и журналисти с опит до 2 години
(изчислени до крайния срок за кандидатстване).
Трябва да изпратите кратка статия (400-1000 думи) или кратък видеорепортаж (2 - 3
минути), песветен/а на проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално
развитие (включително Interreg) или Кохезионния фонд. Темата е по Ваш избор.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/

2019 #BeInclusive EU Sport Awards
Краен срок: 23 юли 2019 г., 12:00 брюкселско време
Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи
организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното включване
на групите в неравностойно положение.
Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една от
страните по програма Еразъм +, които успешно са разработили спортни проекти,
насочени към социално включване на етнически малцинства, бежанци, хора с
увреждания, младежки групи в риск или друга група които са изправени пред трудни
социални обстоятелства.
Ще бъдат избрани и наградени 9 проекта, състоящи се от 3 победители и 6 финалисти.
Печелившите проекти и финалисти ще бъдат популяризирани, за да вдъхновят други
организации и хора в Европа. Спечелилите проекти ще получат по 10 000 евро. Шестте
други финалисти ще получат по 2 500 евро

За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/galileo-masters-2019open-submissions

Конкурс за Европейска младежка награда: Цифрови решения със
социално въздействие
Краен срок: 31 юли 2019 г.
Това е общоевропейски конкурс за мотивиране на младите хора, социалните
предприемачи и стартиращите предприятия за създаване на цифрови проекти, които
оказват въздействие върху обществото. Той демонстрира техния потенциал за
създаване на новаторски решения с интернет и мобилни технологии, които отговарят
на целите, определени от Съвета на Европа и Европа 2020, както и целите на
устойчивото развитие на ООН.
В конкурса може да участва предприемач, фирмен екип, студентска група или екип по
проект, където поне един от учредителите и по-голямата част от екипа е на възраст под
33 години (роден/и на или след 1 януари 1986 г.), живеещ в държавите-членки на
Съвета на Европа или на Съюза за Средиземноморието, Беларус, Косово или Сирия.
Регистрацията, включително подаването на информация за проекта, трябва да бъде
попълнена онлайн чрез базата данни на конкурса EYA (откриване през март).
За конкурса може да бъде представен всеки дигитален проект. Това обхваща съдържа
всички мобилни и уеб-базирани приложения, като например: приложения, уеб
страници, мобилни приложения, sms продукти, мобилни игри и интерактивни мобилни
продукции и др. Няма ограничения по отношение на платформите или каналите, с
които проектите работят.
Представеният проект, продукт или приложение трябва да бъдат функционални и
оперативни към момента на подаване. Те трябва да бъдат (поне) в етап на прототип или
бета версия.
Всички подадени продукти трябва да са завършени след 1 януари 2018 г.

Програма "Предприемачи в науката"

Краен срок: 31 август 2019 г.
В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да се включат докторанти и
учени, защитили докторска дисертация през последните пет години.
Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за
подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с
практическа приложимост. В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да
се включат докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет
години в следните направления:
- Изкуствен интелект
- Автоматизация
- Инженерни науки
- Нови технологии
За повече информация: https://karollknowledge.bg/%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B8/

Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”
Краен срок: 1 октомври 2019 г.
“Интеррег доброволческа младеж” набира и изпраща млади доброволци в
трансгранични, транснационални и междурегионални програми, и във финансираните
от тях проекти. Целта е да се популяризира солидарността и регионалното
сътрудничество в Европа, чрез разпространение на информация за конкретни
постижения на програмите “Интеррег” и финансираните от тях проекти.
Продължителността за доброволчество в една организация домакин за едно лице е от
два до шест месеца. Една организация може да бъде домакин в един и същ момент на
повече от един доброволец.
За участие в инициативата кандидатстват както организациите, които ще бъдат
домакини на доброволци, така и младите хора, които желаят да бъдат доброволци.
Одобрените доброволци получават дневни пари в размер от 19 евро до 26 евро за всеки
календарен ден на престоя си. Средствата са предназначени за храна, настаняване,
местен транспорт, джобни пари. Сдружението на европейските гранични региони
(СЕГР) покрива разходите за пътуването от населеното място на доброволеца до
населеното място на организацията домакин, както и застраховката за времето на
доброволчеството.
Финансовата подкрепа се заплаща от СЕГР на два или три транша, като преди началото
на доброволчеството се изплаща първи транш в размер на 70% (или 40%). Силно се
насърчават организациите домакини да осигурят допълнителни ресурси за доброволеца
(като например паричен превод, билети/карта за местен транспорт, храна, и др.). СЕГР
провежда присъствено или онлайн обучение с одобрените млади хора преди началото
на доброволчеството.
За повече информация: https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Международен конкурс “Приемаме нашите различия - обогатяваме
живота чрез разнообразие и включване” за визуално изкуство 2020
https://www.embracingourdifferences.org/clientuploads/2020call_to_artists.pdf
Краен срок: 8 октомври 2019 г.
Могат да участват художници, фотографи, професионалисти, любители, студенти.
Няма входна такса и няма ограничение за броя на подадените материали.
Възрастта на участие е 13+.
Ще бъдат връчени три награди на обща стойност 3000 USD.

Европейски трансгранични субсидии за журналисти

Краен срок: 14 октомври 2019 г.
Journalismfund.eu ще подкрепи професионални журналисти, които имат добри
идеи за трансгранични разследвания и за изследвания по европейски въпроси.
Journalismfund.eu подкрепя разходите, свързани с журналистически
разследвания за всички медии. Това може да включва пътуване, превод, достъп
до бази данни или просто време за проучване.
Общата сума за журналистически субсидии е 175 000 евро.
За: Професионални журналисти, живеещи в държава от Съвета на Европа.
За повече информация: https://investigativejournalism.eu/en

Educations дава стипендия от 5000 евро на студент, учещ магистратура
в европейски университет

Краен срок: 13 април 2020 г.
Стипендията ще бъде предоставена за есенно-есенния семестър на 2020 г. и за нея
могат да кандидатстват студенти от всяка страна, които ще учат магистърска степен в
чужбина в европейски университет или училище.
За повече информация: https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-in-europe15211

Scale Up Your Career

Краен срок: 26 Септември 2019, 10:00 ч. - 16:00 ч., Интерпред - СТЦ София
Искаш повече от кариерата си? Повече удовлетворение! Повече развитие! Повече
предизвикателства! Знаеш, че можеш и заслужаваш повече?!
JobTiger и Career Guide представят Scale Up Your Career – конференция от ново поколение,
която среща хора с амбиции, като теб и с натрупан професионален опит с топ български и
международни работодатели. Конференцията ще се проведе на 26 септември 2019 от 10 до 16
часа в Интерпред - СТЦ София.
Всеки, който дойде на конференцията има възможност да получи предложение за работа още
на място.
Вярваме, че е време да спрем да броим часовете до края на работния ден и да започнем да
създаваме стойност, да иновираме и да бъдем продуктивни, за да можем да живеем по-добре
– като общество и като индивиди. А най-важната стъпка по този път е подходяща кариера. Тази
кариера, която ни изпълва с ентусиазъм и желание всеки ден да показваме най-доброто от
себе си.
По време на конференцията:
- Ще имате възможност да се запознаете с представители на 40 български и международни
работодатели на специално изградени работодателски кътове.
- 15 български и международни компании - топ работодатели - ще ви въвлекат във фирмени
казуси, които ще представят културата и същността на работа при тях. Именно тези казуси ще
им позволяват да селектират кандидати още на място.
Има възможност за участие в интерактивни, практически работилници за кариерно развитие от
най-добрите лектори в областта, които НЕ се предлагат безплатно извън конференцията.
- Интерактивен кът за кариерно развитие - можеш да тренираш за интервю за работа и да
откриеш силните си страни и подходящи роли.
ЗАПИШИ СЕ ТУК - http://bit.ly/30Ly2N9. Конференцията е напълно безплатна за посещение, но
със задължителна предварителна регистрация.
Трима от присъстващите ще получат награда – индивидуална програма за кариерно развитие –
на стойност 590 лв. от Елица Костова. 25 от присъстващите ще получат игра „Пътят на Мечтите“
за поставяне и постигане на цели. За повече информация посети сайта на конференцията:
http://scaleupyourcareer.com/

Обучение “The Natural Edge” в Унгария, 13-21 Септември 2019г.

Краен срок за кандидатстване: 12 юли 2019 г.
Целта на проекта е да развие лидерските качества участниците за постигане на подобри лични и групови резултати и културно сближаване

.

Място: Kisterenye, Унгария
Период на провеждане: 13-21 септември 2019г.
Организатор: Ecoservice Foundation









Цели на проекта:
да представи и развие у участниците различни методи и стратегии за лична трансформация
да обърне внимание върху влиянието и отговорността при контактуване
развитие на лидерски качества у участниците
насърчаване на междукултурна комуникация между младежките работници от различни
страни
Профил на участниците:
младежки обучители/младежки работници
силно мотивирани да допринесат за успешното протичане на обучението
владеещи английски език на работно ниво
Повече информация може да намерите тук: https://www.salto-youth.net/tools/europeantraining-calendar/training/the-naturaledge.8101/?fbclid=IwAR0hihs8OvYl0l1nz50l1EShZHbcEIECKzTm5Jh3s-3GOyn9GfTGXIqB__w
Такса за участие: Транспортните разходи до 275 евро се възстановяват.
Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+.
За да кандидатствате, попълнете апликационната форма.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsvcr7x2Ps-Ce-kVjZEAFrnXACSkPHPNEMDejgmBUhXOIwA/viewform

Краен срок за кандидатстване: 12 юли 2019 г.
За контакт: the.natural.edge.tc@gmail.com
Източник: SALTO-YOUTH

Семинар „Equal Volunteering Opportunities for All“ в Барселона,
Испания, 1 – 7 септември 2019

г.
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.
Active Bulgarian Society търси 1 участник, който да се включи в семинара
Място: близо до гр. Барселона, Испания
Период на провеждане: 1 – 7 септември 2019 г.
Изпращаща организация: Active Bulgarian Society
Цели на семинара:
Главната цел на семинара е да събере на едно място представители на НПО-та, като носочи
вниманието им към изключването на някои социални групи от една страна и доброволчеството
като дейност, която трябва да включва еднакво всички, от друга страна. Други цели на проекта
са още:





да обучи участниците как да включват в доброволчески дейности хора с различен културен
бекграунд
да обучи участниците как да подкрепят мигранти, бежанци (или хора от културни малцинства)
да се се включват активно в доброволчески дейности и да бъдат лидери на проекти
да насърчи обмена на идеи, информация, методи и добри практики между участниците
да обърне внимание на ролята на междукултурния диалог
Профил на участника:






на възраст 18 -30 години
с интерес към неформалното образование
с интерес към чуждите култури и желание да сподели опита си с другите участници
с основни знания в сферата на доброволчеството
Повече информация може да намерите тук: http://youthub.bg/2019/06/seminar-equalvolunteering-opportunities-for-all-v-barselona-ispaniya-1-7-septemvri-2019-g/
Такса за участие: 35 евро. Транспортните разходи се покриват до 275 евро на участник.
Задължително мястото на заминаване и връщане на участниците трябва да е от и до България.
За да кандидатствате, попълнете апликационната форма
Краен срок за кандидатстване: 27 юни 2019 г.

За контакт: absociety.info@gmail.com

На стаж в агенциите на ЕС

Най-малките структури на ЕС предлагат интересни възможности за платен и неплатен стаж
Намираме се към края на процедурата за набиране на стажанти в Европейския парламент. Тя
ще продължи до 30 юни, което означава, че остават само още няколко дни, в които може да
попълните и изпратите своята кандидатура. Европейската комисия, от своя страна, предстои да
открие, на 16 юли, своята кампания за набиране на стажанти за пролетта на 2020 г. Днес, обаче,
няма да си говорим за ЕК и ЕП. След като многократно сме ви разказвали за различните видове
стажове в по-големите и основни структури на ЕС, е време е да погледнем и към най-малките и
тясно специализирани такива – неговите агенции и съвместни предприятия. Ако се
интересувате от политиките на ЕС, но имате интерес в специфична сфера, предпочитате да
работите в по-малка организация или не ви се живее в Брюксел, то тогава тези структури са
идеалното място за стаж.
Агенциите са отделни от институциите на ЕС органи, разпръснати из цяла Европа и създадени
да изпълняват определени специфични задачи. Те осъществяват различни технически, научни,
консултативни дейности в сфери простиращи се от рибарство до сателитни системи.
ЕС разполага с над 40 агенции, разделени в 4 групи: децентрализирани, изпълнителни, агенции
на ЕВРАТОМ и независими структури. Повечето от тях разполагат със свои стажантски програми
(за стажовете в изпълнителните агенции се кандидатства през процедурата на ЕК), обхващащи
както по-специализирани, така и административни дейности. В следващите редове ще
обърнем внимание основно на платените стажове за завършили и ще разгледаме най-важното
за някои от тях. За останалите ще предоставим връзки към основните информационни
източници, за да ви улесним в търсенето.
За повече информация:
https://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/3929723_na_staj_v_agenciite_na_es/

Образователната платформа ARC Academy обявява конкурс на тема "Как
ще превърна хобито си в бизнес"

Авторите на петте най-интересни и вдъхновяващи идеи ще получат 50% от
стипендията за магистърската програма "Реклама и бранд мениджмънт", създадена
съвместно със Saatchi&Saatchi и Висшето училище по мениджмънт (ВУМ). Стипендиите
се предоставят от ЕКОНТ.
Разкажете за своето хоби и как бихте направили от него реален продукт или услуга;
кои ще бъдат вашите потребители и партньори; как ще стигнете до тях (лично и
онлайн); как ще се казва брандът ви и какво искате да означава той за хората; с кои
брандове ще се конкурира и какво повече ще предложи от тях? Можете да направите
всичко, което ще помогне на журито да разбере по-добре как ще превърнете хобито си
в бизнес - от презентация през интерактивно видео до изпращане на реален проект в
избран от вас формат.
Важното е да покажете идеята си в пълния ѝ и последователен вид.
За да участвате в конкурса, изпратете представяне на branding@arc.academy
или по пощата на адрес: София 1124, ж.к. "Яворов", ул. "Мизия" 23, ARC Academy.
Крайният срок за кандидатстване е 24 юни.
Петимата финалисти ще бъдат определени от жури в състав: Станимир Андонов и Петя
Григорова от АRC Academy, Донка Илиева от Econt, Иглика Филипова и Кирил Кирчев,
редактори в "Капитал" и "Кариери".
Победителите ще бъдат уведомени лично до 30 юни 2019 г., а имената им ще бъдат
обявени официално на сайта на Karieri.bg и на ARC Academy.

https://arc.academy/bg/

Кандидатствай за стипендия

С подкрепата на нашите корпоративни партньори, имаме възможност да предоставим
частични стипендии на изключително мотивирани и заслужили кандидати.
Някои от нашите критерии за стипендия са:


Академични постижения



Художествени умения



Физически увреждания



Затруднено финансово положение



Семейни обстоятелства

За да кандидатстваш трябва да изпълниш следните две стъпки:
1. Да напишеш есе до 1000 символа защо считаш, че заслужаваш да получиш стипендия.
2. Да запишеш видео до 2 мин на тема “Как виждаш бъдещето си в България?”
Може да кандидатствате за програмите game development и digital arts fundamentals.

https://arc.academy/bg/novini/kandidatstvaj-za-stipendiya/
и още
https://arc.academy/bg/novini/idei-planove-otnachalo-i-start/
https://arc.academy/bg/programi/

През месец юли Paysafe започва втората за 2019 г. шестмесечна стажантска
програма за ИТ специалисти.

Кандидатстването за програмата ще продължи до началото на месец юли 2019 г.
Одобрените кандидати ще бъдат информирани своевременно.
Участници от цял свят могат да се включат в конкурса Youth Citizen
Entrepreneurship Competition, който се организира с подкрепата на ООН.Повече
информация може да намерите тук.
https://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/3926200_stajove_stipendii_konkursi_17_23_jun
i/
"Нова броудкастинг груп" и Reach for Change България организират за шеста
поредна година конкурсa за социални предприемачи "Промяната".
Кандидатстването става чрез попълването на онлайн формуляр до 18 юли.
Telerik Academy обявява прием за своята есенна обучителна програма Alpha с
Java. Обучението е с продължителност 6 месеца.
Висшето училище по застраховане и финанси ще открие новата учебна 2019/2020
г. с три нови магистърски програми. Повече за магистърските програми на
университета може да откриете на сайта на ВУЗФ.
http://youthub.bg/2019/06/fotokonkurs-uiki-obicha-zemyata-blgariya-2019/

