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ЕРАЗЪМ+

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: 
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И 

ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ 

СТРАТЕГИЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА



Създаване на по-тясна връзка между

образователните институции, бизнеса и

неправителствените организации за

разработване на съвместни

образователни продукти, които да

отговарят на нуждите на пазара на

труда и потребностите на обществото.

Основна цел 



• поне един хоризонтален приоритет

• поне един конкретен приоритет в

областта на образованието, обучението и

младежта.

От Ръководството по програма Еразъм+

За да бъдат финансирани, стратегическите 

партньорства трябва да предвиждат 

въздействие върху:



• Обмен на добри практики

• Разработване, изпитване и/или прилагане на иновативни

практики в областта на образованието, обучението и младежта;

• Улесняване признаването и валидирането на знания, умения и

компетентности, придобити в резултат на формално,

неформално и самостоятелно учене

• Сътрудничество между регионални органи за насърчаване

развитието на образованието, обучението и работа с младежи и

интегрирането им в дейности, насочени към местно и

регионално развитие

• Учащи с увреждания/ със специални потребности да завършат

циклите на образование, улесняване на прехода им към пазара

на труда и борба срещу сегрегацията и дискриминацията

• Дейности за по-добро подготвяне на специалистите в сферата

на образованието и обучението

• Транснационални инициативи за стимулиране на

предприемачески нагласи и умения

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ



Участваща организация може да е всяка публична или частна

организация, установена в държава по Програмата или във всяка

държава-партньор в света.

Например:

• висши учебни заведения

• училище/ институт/ образователен център (на всички равнища

— от предучилищно до гимназиално образование, включително

професионално образование и образование за възрастни)

• организации с нестопанска цел, сдружения, НПО

• публично или частно, малко, средно или голямо предприятие

(включително социално предприятие)

• публичен орган на местно, регионално или национално ниво

• социален партньор или друг представител на пазара на труда,

включително търговски камари, занаятчийски/ професионални

сдружения и синдикални организации

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКО 
ПАРТНЬОРСТВО? (1)



• научноизследователски институт

• фондация

• междуфирмен център за обучение

• предприятия, които организират съвместно обучение

• културна организация, библиотека, музей

• организация, предоставяща професионално ориентиране,

консултиране и информационни услуги

• орган, който валидира знания, умения и компетентности,

придобити в резултат на неформално и самостоятелно учене

• европейска младежка НПО

• група младежи, които са активни в областта на работата с

младежи, но не непременно в контекста на младежка

организация (т.е. неформална група младежи)

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В СТРАТЕГИЧЕСКО 
ПАРТНЬОРСТВО? (2)



Всяка участваща организация, установена в

държава по Програмата, може да кандидатства.

Кандидатстващата организация подава

заявление за кандидатстване от името на всички

организации, участващи в проекта.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?



• Минимум 3 организации от 3 различни държави по програмата. Няма

максимален брой на партньорите. Бюджетът за разходите за

управление е ограничен (равнява се на 10 партньорски организации).

Допуска се в партньорство от 2 организации от минимум 2 държави в

следните случаи:

• Стратегическите партньорства в областта на училищното

образование, които включват само училища.

• Стратегически партньорства между местни/регионални училищни

органи в областта на училищното образование. Съставът на

партньорството трябва да включва от всяка държава, участваща в

проекта, поне:

• една местна или регионална училищна администрация

• едно училище

• една организация, работеща в областта на образованието, обучението и

младежта или на пазара на труда.

• Стратегически партньорства в областта на младежта, включващи

само младежки организации или групи младежи, които са активни в

областта на работата с младежи, но не непременно в контекста на

младежка организация.

МИНИМАЛЕН БРОЙ НА УЧАСТВАЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ



МЯСТО (МЕСТА) НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Всички дейности трябва да се реализират в държавите, където

са установени организациите, участващи в проекта.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

• Партньорства в областта на младежта: между 6 и 36 месеца.

• Други видове партньорства: между 24 и 36 месеца.

В изключителни случаи продължителността може да бъде

удължена до 6 месеца след съгласуване с Националната

агенция.

КЪДЕ СЕ КАНДИДАТСТВА?

В националната агенция в държавата, където е установена

кандидатстващата организация

КОЛКО КАНДИДАТУРИ МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЕДНА
ОРГАНИЗАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ЕДНА ПОКАНА?

Към един краен срок, една организация може да участва в

повече от един проект, но с различна тематика. Това трябва да е

съобразено с капацитета на организацията.



Партньорства в областта на висшето образование, ПОО,
училищното образование и образованието за възрастни:

• 31 март, 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за проекти,

стартиращи между 1 септември и 31 декември същата

година.

Партньорства в областта на младежта:

• 4 февруари, 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за

проекти, стартиращи между 1 юни и 30 септември същата

година

• 30 април, 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време) за

проекти, стартиращи между 1 септември и 31 декември

същата година

• 1 октомври, 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време)

СРОКОВЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2015 Г.



Всички области на образованието, обучението и младежта:

• Смесена мобилност, съчетаваща краткосрочна физическа мобилност

(между 5 дни и 2 месеца; без да се отчитат дните за пътуване) с

виртуална мобилност

• Краткосрочни събития за съвместно обучение на персонал (между 5 дни

и 2 месеца; без да се отчитат дните за пътуване)

Училищно образование:

• Краткосрочен обмен на групи ученици (между 5 дни и 2 месеца; без да се

отчитат дните за пътуване)

• Дългосрочен обмен на групи ученици (между 2 и 12 месеца)

Висше образование:

• Интензивни учебни програми (между 5 дни и 2 месеца; без да се отчитат

дните за пътуване)

Кадри във Висшето образование, ПОО, училищно образование и

образованието за възрастни:

• Дългосрочни командировки с цел преподаване или учене (между 2 и 12

месеца)

Младеж:

• Дългосрочна мобилност на специалисти, работещи с младежи (между 2

и 12 месеца)

•

ДОПУСТИМИ МОБИЛНОСТИ



• Студенти, записани във ВУЗ от програмна държава и записани в

програма водеща до получаването на призната диплома

• Чираци, ученици в ПОО, възрастни обучаеми, млади хора в смесена

мобилност

• Ученици от всяка възраст, придружени от училищен персонал

(краткосрочен обмен на група ученици)

• Ученици на възраст 14 или повече години, записани редовно в

обучение в училище участващо в стратегическото партньорство (в

дългосрочна мобилност на ученици)

• Професори, учители, обучители и образователен административен

персонал нает в една от участващите организации, както и младежки

работници

УЧАСТНИЦИ



Реални разходи (real costs):

• Извънредни разходи - изпълнение на услуги от

подизпълнители, които не могат да се изпълнят от участващите

организации / разходи за оценители, одит, покупка на

специфично оборудване, разходи за превод;

• Разходи за участници със специални потребности;

ФИНАНСИРАНЕ (1)



Управление и изпълнение на проекта

(напр. планиране, финанси, координация и комуникация между

партньорите и др.); материали, инструменти, подходи и др. за

учене/преподаване/обучение в малък мащаб. Виртуално

сътрудничество и местни дейности по проекта (например

провеждане на занятия, свързани с проекта, с участието на

учащи, дейности за работа с младежи, организиране и

провеждане на интегрирани дейности за учене/обучение и т.н.);

предоставяне на информация, популяризиране и

разпространение (например брошури, листовки, публикуване на

информация в интернет и т. н.). Разходи, свързани с

изпълнението на транснационални младежки инициативи – грант

за организация, за месец:

• координатор - €500

• партньори - €250

Максимум €2750 на месец

ФИНАНСИРАНЕ (2)
Единични ставки (unit costs)



ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ

Участие в организирани от една от участващите

организации срещи между партньорите по проекта с

цел обсъждане и координиране на изпълнението.

Финансиране на пътните и дневните разходи - за брой
участници:

• За разстояния между 100 и 1999 км: €575 на
1 участник за среща

• За разстояния от 2000 км или повече: €760 на
1 участник за среща

*Съгласно Калкулатор на разстоянията -

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Максимум €23000 на година

ФИНАНСИРАНЕ (3)
Единични ставки (unit costs)



ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ

Материални продукти от проекта (като учебни програми,

педагогически материали и материали за работа с младежи,

образователни ресурси със свободен достъп (ОРСД), ИТ

инструменти, анализи, проучвания, методи за взаимно обучение и

др.) - разходи за персонал:

• на мениджър за ден работа по проекта

• на изследовател/преподавател/инструктор/специалист, работещ с

младежи, за ден работа по проекта

• на технически персонал за ден работа по проекта

• на административен персонал за ден работа по проекта

ФИНАНСИРАНЕ (4)
Единични ставки (unit costs)



СЪБИТИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Разходите, свързани с организирането на национални и
транснационални конференции, семинари, събития с цел

споделяне и разпространение на интелектуалните
продукти, реализирани в рамките на проекта (с изключение на

пътните и дневните разходи на представители на

организациите, участващи в събитието) - за брой участници:

• €100 за местен участник - участници от държавата, където

се провежда събитието

• €200 за международен участник - участници от други

държави

Максимум €30000 на проект

ФИНАНСИРАНЕ (5)
Единични ставки (unit costs)



1. Релевантност на проекта – максимум 30 точки;

2. Качество на структурата на проекта и неговото изпълнение – максимум

20 точки;

3. Качество на екипа и договореностите за сътрудничество –

максимум 20 точки;

4. Въздействие и разпространение – максимум 30 точки.

За да бъдат финансирани предложенията трябва да получат минимум 60

точки.

Необходимо е да се постигне 50% качество по всеки критерий (т.е.

минимум 15 т. за „релевантност на проекта“ и „въздействие и

разпространение“ и 10 т. за „качество на структурата и изпълнението на

проекта“ и „качество на екипа на проекта и на договореностите за

сътрудничество“). Предложения, които не се отнасят до поне един от

приоритет дейността, няма да бъдат финансирани.

При оценка на подадените проектни предложения ще се оценява и

заложеният бюджет.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


