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ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА
ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Обща покана за Програма „Еразъм+“ през 2020

Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:

Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на професионалното
образование и обучение, училищното образование и
образованието за възрастни

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

30 април 2020 г. в 12.00 ч.

Мобилност за граждани в областта на младежта

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

13 февруари 2020 г. в 17.00 ч.

Ключова дейност 2:
Стратегически партньорства в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Стратегически партньорства в областта на образованието и
обучението

24 март 2020 г. в 12.00 ч.

Стратегически партньорства в областта на младежта

30 април 2020 г. в 12.00 ч.

Стратегически партньорства в областта на младежта

1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

Европейски университети

26 февруари 2020 г. в 17.00 ч.

Алианси на познанията

26 февруари 2020 г. в 17.00 ч.
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Секторни алианси на уменията

26 февруари 2020 г. в 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на висшето
образование

5 февруари 2020 г., 17.00 ч.

Изграждане на капацитет в областта на младежта

5 февруари 2020 г., 17.00 ч.

Ключова дейност 3:
Проекти за диалог с младежта

5 февруари 2020 г., 12.00 ч.
30 април 2020 г. в 12.00 ч.
1 октомври 2020 г. в 12.00 ч.

Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения,
подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти

20 февруари 2020 г., 17.00 ч.

Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество

2 април 2020 г. в 17.00 ч.

Малки партньорства за сътрудничество

2 април 2020 г. в 17.00 ч.

Европейски спортни събития с нестопанска цел

2 април 2020 г. в 17.00 ч.

За допълнителна информация по поканата: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2019/373/06&from=BG

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019
Европейски корпус за солидарност
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Ключова дейност 1:
Доброволчески проекти

5 февруари 2020 г.
30 април 2020 г.
1 октомври 2020 г.

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за
2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 г.)

30 април 2020 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области

17 септември 2020 г.

Стажове и работни места

5 февруари 2020 г.
30 април 2020 г.
1 октомври 2020 г.

Проекти за солидарност

5 февруари 2020 г.
30 април 2020 г.
1 октомври 2020 г.

Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

13 февруари 2020 г. в 17.00 ч.

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на
Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала
на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за
солидарност.
Общият бюджет, заделен за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 117
650 000 EUR.
За допълнителна информация: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.382.01.0023.01.BUL&toc=OJ:C:2019:382:TOC

BG16RFOP001-6.002 Процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ "Развитие на туристически атракции"
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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.
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: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=20

Покана за участие в програма „Еразъм за млади предприемачи”
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Краен срок: не е посочен
„Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя
на нови или бъдещи предприемачи възможността да се учат от опитни предприемачи,
които управляват малки предприятия в други участващи в програмата държави.
Обменът на опит се осъществява по време на престой при опитен предприемач, който
помага на новия предприемач в придобиването на умения, необходими за управлението
на малка фирма. Ползите за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за
развиване на собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с
чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично
финансиран със средства от Европейския съюз.

За допълнителна информация: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=b

BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите
специалисти за работа в мултикултурна среда“
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Краен срок: 31 март 2020 г., 17:30 часа
Целта на процедурата е повишаване на професионалните компетентности на учителите,
директорите, и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда и
за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане
на етнокултурните различия.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство
между неправителствени организации, училища, детски градини и висши училища.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Разработване и актуализиране на стратегии, планове, програми, анализи, препоръки,
компетентностни профили и др. на образователната институция за работа в
мултикултурна среда, според идентифицирани нужди.
2. Провеждане на краткосрочни обучения на учители, педагогически специалисти и
директори от училища и детски градини и образователни медиатори за работа в
мултикултурна образователна среда.
3. Подкрепа на педагогически специалисти за участие в процедури за придобиване на
професионално-квалификационни степени за работа в мулти-културна среда,
включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта
професионално-квалификационна степен за работа в мулти-културна среда.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е
7 млн. лева.
Минималният размер на предоставяната БФП е 200 000 лв., а максималният размер – 500
000 лв.

За повече информация: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5f99610d5931-464c-8e17-1fbbd648fac9
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Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие
на български колективи в утвърдени акции по Европейската
програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и
технологии COST

Краен срок за кандидатстване: безсрочно

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на
България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните
изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази
програма.
Допустими кандидати
 Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27
Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
 Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември
1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).
За допълнителна информация: https://www.fni.bg/?q=node/874

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ
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Подкрепа на учебни визити по програма "Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество" на ФМ на ЕИП

Краен срок: 2024 г. или до изчерпване на бюджета на Фонда за двустранни
отношения
Конкретната цел на настоящата покана е чрез финансиране на разходи за пътуване и
престои да се подпомогне установяването на двустранни партньорства между
организации от Р. България и страните донори, които имат намерение да участват с
проектни предложения по бъдещите Покани по Програма “Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“.
Максималният размер на финансиране, което организация-кандидат може да получи по
настоящата Покана е в размер до 5000 (пет хиляди) евро, въз основа на
разходоопрадвателни документи за действително извършени разходи.
Кандидатите по поканата могат да получат финансиране за учебни визити от Фонда само
веднъж. Настоящата покана е отворена през целия период на действие на Програма PA14
„Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ (до 2024 г.) и до изчерпване
на бюджета на Фонда за двустранни отношения, възлизащ на 100 000 евро.
За допълнителна информация:
https://www.eeagrants.bg/programi/kultura/pokani/podkrepa-za-uchebni-viziti-%E2%80%93sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya-po-programa-%E2%80%9Ckulturno-predpriemachestvo,nasledstvo-i-strudnichestvo%E2%80%9C
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Подкрепа на пътувания по Фонд за двустранни отношения в рамките
на ФМ на ЕИП и НФМ 2014 - 2021 г.

Краен срок: текущ, до изчерпване на бюджета
Схемата за подкрепа на пътувания в рамките на Фонда за двустранни отношения (ФДО)
има за цел да предостави възможности за работа в мрежа, обмен и трансфер на знания,
опит и най-добри практики и да насърчи сътрудничеството между български
организации, и организации в страните-донори и/или международни организации. По
Схемата за подкрепа на пътувания се предлага финансова подкрепа за участие в
семинари, работни посещения, конференции и др. събития с цел изграждане и/или
поддържане на двустранните отношения в рамките на всички програмни области по ФМ
на ЕИП и НФМ 2014 – 2021 г., на базата на получени предложения от допустими
бенефициенти.
По Схемата се предоставя 100 % безвъзмездна финансова помощ. Максимално
допустимата сума, за която една организация може да кандидатства е в размер на 5000
евро.

За допълнителна информация: https://www.eeagrants.bg/programi/dvustranenfond/pokani/sxema-za-podkrepa-na-ptuvaniya
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Схема за подкрепа на пътувания по Програма „Опазване на околната
среда и климатичните промени“

Краен срок: до изчерпване на наличния бюджет
Програма "Опазване на околната среда и климатични промени" публикува покана за
схема за пътувания. Максималната сума за кандидатстване е 5 000 евро.
За настоящата покана за двустранни инициативи важат следните правила:
- Дейностите трябва да се изпълняват само на територията на Р. България и страните
донори Исландия, Лихтенщайн или Норвегия.
- Максималният срок за реализиране на двустранна инициатива е 5 (пет) календарни дни,
като в тях се включват дните на пристигане и отпътуване.
- Цели се обмяна на опит с партньори от Страните донори във връзка с тяхно бъдещо
сътрудничество за изпълнение на съвместни проекти по Програмата.
- Цели се намиране на нови/потенциални партньорски организации на територията на
страните донори.
Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“ отговаря на нуждите и
липсите в секторите, за които отсъства финансов ресурс за финансиране, а именно –
биоразнообразие и екосистемни услуги, кръгова икономика и ресурсна ефективност,
политики за морската среда, адаптация и смекчаване на климатични промени.

За допълнителна информация: https://www.eeagrants.bg/programi/okolnasreda/pokani/pokana-po-fonda-za-dvustranni-otnosheniya-v-ramkite-na-programa%E2%80%9Eopazvane-na-okolnata-sreda-i-klimatite-promeni%E2%80%9C-sxema-zapodkrepa-na-ptuvaniya
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Обучение "Power: Обучение по презентационни умения",
организирано от "Наука за хората"-България

Краен срок: според избраните дати за участие
Целта на обучението е да подобрите своите комуникативни способности и да
разберете как може да говорите от сцена или трибуна, без излишните притеснения,
срам и нерви. До края на програмата ще успеете значително да намалите страха си от
нови изяви на сцена и пред голяма публика.
Курсът е два дни и се провежда през събота и неделя, а следващите възможни дата са
22 и 23 февруари. Базовата цена на обучението е 170 лв. на човек.
За допълнителна информация: https://naukazahorata.com/power%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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СТИПЕНДИИ

Европейският омбудсман организира едногодишен платен стаж в
администрацията

Краен срок за кандидатстване е 31 март (23:59)

Омбудсманът осигурява демократични решения на проблеми, води дипломатични
дискусии и изгражда мостове между институции и европейски граждани.
Има две позиции в направленията "Медии и комуникации" и "Обработка и работа с
вътрешни дела на институцията". Списък с основните задължения може да
откриете тук: https://www.ombudsman.europa.eu/bg/joboffer-document/en/124013
Основни изисквания към кандидатите: владеене на английски език на професионално
ниво; владеене на чужд/и езици на високо ниво; разбиране и познания относно работата
на европейските институции; през последните минимум 2 месеца да не са
работили/стажували в европейска институция; да имат диплома и минимум 3 години
опит в сферата, за която кандидатсват; аналитично мислене и работа с база данни.
Критерии за кандидатстване и повече информация:
https://www.ombudsman.europa.eu/bg/joboffer-document/en/124013
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Швейцарски стипендии за български учени, работещи в България
Конкурси на Швейцарското федерално правителство за стипендии за български учени,
работещи в България

Краен срок за кандидатстване: 31 март 2020
Центърът за академични изследвания София набира кандидати за участие в два нови
конкурса за стипендии, обявени от Швейцарското федерално правителство, както
следва:
- конкурс за млади изследователи от страната – „ADVANCED ACADEMIA:
Стипендии за български млади учени и преподаватели (2020-2021)“
https://cas.bg/bg/news/advanced-academia-fellowships-for-bulgarian-scholars-1944.html
- конкурс за изявени български учени, работещи в България – „КОНКУРС ЗА
СТИПЕНДИИ “ПФОРЦХАЙМЕР” за утвърдени български учени“
https://cas.bg/bg/news/advanced-academia-pforzheimer-senior-fellowships-1943.html
Пълна информация относно конкурсите и процедурите за кандидатстване, и
одобряване, е налична на горепосочените линкове към електронната страница на ЦАИ.
За контакти с Центъра за академични изследвания София във връзка с обявите:
Г-н Димитър Димов,
София 1000, ул. Стефан Караджа 7, вх. В, ет. II
e-mail: dimov@cas.bg
тел: 9803704; факс: 9803662

16

Докторска програма на CERN

Краен срок: 25 март 2020 г.

Програмата осигурява възможност за работа в разнообразни области на технологиите:
приложна физика, ИТ, математика, електричество, електроника, механично или
гражданско инженерство, уреди за ускорители и експерименти по физика на
частици, материалознание, радиационна защита, безопасност и опазването на
околната среда, които са само някои от примерите области, в които кандидати ще се
учат и ще допринесат със своите знания.
Забележка: студентите, специализирани по теоретична или експериментална физика на
частиците, нямат право да кандидатстват за тази програма.
За допълнителна информация:
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999698738972-doctoral-student-programme
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Стипендии на френското правителство 2020

Краен срок: 30 март 2020 г.; целогодишен прием
Стипендиите на френското правителство се отпускат за дипломантски програми на нива:
- магистратура (M2): магистратури с професионална насоченост и магистратури с
професионална насоченост;
- докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle). Краен срок: 30 март;
- научен престой на високо ниво: Млади научни работници; Утвърдени научни
работници.
Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят
на следните условия:- да са български граждани или постоянно пребиваващи в България
от 3 години;- възраст: 35 години за ниво магистратура (M2) и 40 години за докторантура
под двойно научно ръководство;- да са редовно записани в българско висше учебно
заведение или да притежават българска диплома бакалавър, магистър или доктор;- ниво
на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение.
За допълнителна информация: http://institutfrancais.bg/campus-francebulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
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Конкурси за стипендии “Фулбрайт” за академичната 2021-2022

Краен срок: 30 април 2020 г.
Предлагат се стипендии за образователен обмен в САЩ на:
- университетски преподаватели и изследователи (3 - 5 месеца)
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-izsledovateli/
- кандидати за магистърски и докторски програми (10 месеца)
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/magistri-i-doktoranti/
- редовни и задочни докторанти (6 месеца)
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/aspiranti/
- представители на неправителствени организации за развитие на
гражданското общество (3-5 месеца)
http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/predstaviteli-nanepravitelstvenia-sektor/
За допълнителна информация: http://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/
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Програма Telerik Academy Alpha с Java за подготовка на участниците
за кариера в областта на софтуерното инженерство, организирана от
Телерик Академия

Краен срок за кандидатстване: 6 май
Желаещите да се включат в програмата преминават първо кратък онлайн когнитивен
тест, който оценява способността им да учат бързо. След това е необходимо да се явят
на входящия изпит по основи на програмирането, за който могат да използват всеки от
езиците: Java, C#, C++, JavaScript, Kotlin, PHP, Python или Swift.
За кандидатите, които вече имат познания по програмиране, Академията организира
предварителен (early-bird) входен изпит на 16 март. Така те могат да си осигурят
място в обучението отрано или възможност да се явят отново, този път на редовния
изпит на 7 май.
Telerik Academy Alpha с Java започва на 1 юни в сградата на Телерик Академия в
Campus X.
Програмата е подходяща за наскоро завършили ученици и студенти, както и
специалисти от различни области, които искат да станат Java програмисти.
Кандидатите трябва да са навършили 18 години. Напълно начинаещите могат да
придобият необходимите входни умения самостоятелно чрез материалите на сайта на
Академията:https://learn.telerikacademy.com/?utm_medium=pr&utm_source=pr&utm_campaign
=alpha-java-search или с помощта на Java специалисти, като участват в безплатен
подготвителен курс. Така те ще усвоят основите на програмния език и ще се подготвят
за входящия изпит.
Безплатният подготвителен курс ще се проведе в рамките на шест поредни съботи от 21
март до 25 април. Желаещите да се включат в него трябва да завършат кандидатурата
си за Telerik Academy Alpha с Java най-късно до 16 март. Участниците в курса ще бъдат
селектирани на база на тяхната мотивация и цялостното им представяне.
https://www.telerikacademy.com/alpha/java?utm_medium=pr&utm_source=pr&utm_campaign=al
pha-java-search
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Стипендии “Фулбрайт” за учебната 2021-2022 година

Краен срок за кандидатстване: 30 април 2020 г.
Българо-американска комисия за образователен обмен Комисия “Фулбрайт” предоставя
стипендии на български студенти (след бакалавърска степен), университетски
преподаватели, учени, представители на неправителствени организации и
професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, изследователска и
преподавателска дейност и квалификация в САЩ.
Стипендиантите се номинират след конкурс, който се обявява официално за всяка
академична година.
Комисията обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2021-22 година:








Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт –
Бизнес колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
Съвместни стипендии за магистърски Програми “Фулбрайт – Институт
Благодарност към Скандинавия” (10 месеца)
Стипендии за професионално развитие „Хюбърт Хъмфри” (10 месеца)
Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5
месеца)
Стипендии за развитие на гражданското общество (3-5 месеца)
Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца)
Специализации за докторанти (6 месеца)

Информация и формуляри за кандидатстване на адрес: www.fulbright.bg
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КОНКУРСИ И НАГРАДИ

Доброволчески проект в Чехия, март 2020 – март 2021

Краен срок за кандидатстване: 15 март 2020 г.
Едногодишен доброволчески проект си търси един участник от България
Място: Бърно, Чехия
Период на провеждане: март 2020 – март 2021
Изпращаща организация: Active Bulgarian Society
Профил на участниците: 18-30 годишни
Тази възможност се финансира в рамките на програма Еразъм+ и покрива разходите за
настаняване, храна и транспорт в рамките на проекта.
Разходите за пътуване ще бъдат възстановени до 275 евро.
Повече информация може да намерите тук:
https://activebulgariansociety.org/projects/become-a-volunteer-in-brno-czech-republic-march2020-march-2021?fbclid=IwAR18yIjsCnWK8tNL21bjAShre5xUVXBdh3e6a9s741xiTSClPkOKBPhSr8
За участие трябва да попълните апликационна форма:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_iuUyv3lPjomdB_pbixO58qYKwCKeyJXe0C
glt3gJI2TgnA/viewform
За контакт: absociety.info@gmail.com
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–––––––––––––––––––––––––––Център за проектна дейност
Корпус 1, стая 536
вътр. тел. 214
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