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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
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Покана за представяне на предложения за 2020 г. – EAC/A03/2019
Европейски корпус за солидарност

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
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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.
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
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Покана за участие в програма „Еразъм за млади предприемачи”

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

Процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие
на български колективи в утвърдени акции по Европейската
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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
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ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ

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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СТИПЕНДИИ

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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