Често задавани въпроси по Програма „Еразъм+”
1. Мога ли да кандидатствам за финансиране като физическо лице?
Програмата предлага кандидатстване само за институции. Това е
основна промяна спрямо Програма „Учене през целия живот”.
Единствено изключение се допуска в някои от дейностите на
Сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“, в които е легитимно
кандидатстване на физически лица (младежи), само в случай че са
обединени в неформална група, активна в младежката работа.

2. Мога ли да се възползвам от Подготвителни визити?
Новата програма Еразъм+ не предвижда в съдържанието си
дейност

Подготвителни визити. Средствата от перо ОМ –

организация на мобилността – по стартирал вече проект могат да
се използват за предварителна среща.
Какво е Среща за предварително планиране

в проектите от

младежкия сектор на "Еразъм+"?
Като част от проектите за мобилност в младежката сфера е
възможно реализирането на предварителна подготвителна среща
по проекта, ако нейното осъществяване е добре обосновано в
проектното предложение. Правилата за нейното финансиране са
описани в Ръководството за кандидатстване по Програмата.

3. Как/къде мога да си намеря партньорски организации?
За училищно образование – в електронната платформа eTwinning www.etwinning.net
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За образованието на възрастни – платформа (EPALE) Electronic
Platform for Adult Learning in Europe,
http://ec.europa.eu/epale/en/content/epale_article - идентична на
eTwinning в училищното образование.
Програмата насърчава и продължаването на вече установени
контакти по програма „Учене през целия живот”.
Eve – база данни за проекти по европейските образователни
програми: “Учене през целия живот”, “Култура” и “Спорт”
http://ec.europa.eu/eve; линк от секция „Партньори” на новата ни
страница;
Adam – европейска база данни за проекти, реализирани по секторна
програма “Леонардо да Винчи”:
www.adam-europe.eu/adam/_homepageView.htm;

линк

от

секция

„Партньори” на новата ни страница;
Study visits catalogues - http://studyvisits.cedefop.europa.eu/ линк към
страницата на CEDEFOP, където в списъка на Учебните визити по
години, може да намерите партньори в Европа по конкретни тема и
тематика.
EST – Европейска база данни за проекти, реализирани по дейност
„Партньорства” на секторните програми „Коменски”, „Леонардо да
Винчи” и „Грюндвиг” - www.europeansharedtreasure.eu; линк от секция
„Партньори” на новата ни страница
OTLAS — инструмент за търсене на партньори
Един от инструментите, разработени от мрежата на
младежките ресурсни центрове SALTO, е Otlas — централизиран
онлайн инструмент за търсене на партньори, предназначен за
организации, работещи в областта на младежта. Организациите
могат да регистрират своите данни за контакт в съответните
области на интерес в Otlas, както и да изготвят заявления за
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търсене на партньори във връзка с конкретни идеи за
проекти.Повече информация можете да намерите на следния адрес:
www.salto-youth.net/otlas или www.otlas.eu

МРЕЖА „EURODESK“ Мрежата „Eurodesk“ предоставя информационни
услуги на младежи и специалисти, работещи с младежи, относно
европейски възможности в областите на образованието, обучението и
младежта, както и във връзка с участието на младежи в европейски
дейности. Мрежата, която присъства във всички програмни Повече
информация за „Eurodesk“ можете да намерите на следния адрес:
http://www.eurodesk.org/edesk/

4. Могат ли държави, които не участват в Програма „Еразъм+” или
които са Страни партньори по Програмата, да участват в проект
по КД1 и КД2? Получават ли тези страни финансиране?
Участието на държавите, които не са членки на Европейския
съюз, и имат различен статут в Програмата, зависи от
подписването на двустранни споразумения между всяка една от тях
и Европейската комисия. Информацията може да се проследи в
сайта на ЕК, посветен на Програмата http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm или http://eurlex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:C2014/344/10&from=EN
За КД 1 Мобилност с продължителност от 2 дни до 2 месеца в
сферата на:


Училищно образование;



Образование за възрастни;



VET - обучители;



Младежта

И мобилност с продължителност от 2 седмици до 12 месеца за VET
обучаеми.
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Мобилността може да се осъществява единствено между
страните участнички в Програмата. Не може да се осъществява в
Страните партньори, с изключение на проекти в сектор „Младеж“
В проектите за мобилност на младежи и младежки работници е
възможна

реализация

на

дейностите

в

програмни

страни

и

партньорски страни, съседни на ЕС.
За КД 2, като генерално правило Стратегическите партньорства
целят сътрудничество между организации, установени в страните
участнички в Програмата. Организациите от Страните партньори
могат да бъдат включени в Стратегическите партньорства като
партньори (не като кандидатстващи организации), ако участието
им

носи

съществена

добавена

стойност

към

проекта.

При

оценяването на проектите ще се обръща внимание на ролята на
институциите

от

страните

партньори.

Ако

не

се

докаже

добавената стойност от участието на Страните партньори,
проекнопредложението отпада на етап Оценка на качество.
Важно! Стратегически партньорства в областта на училищното
образование, които включват само училища – тези партньорства
могат да включват само училища от програмни държави.
За КД 3 – в проектите за структурен диалог в сферата на младежта
могат да бъдат включени както организации от програмни страни, така
и организации от страните партньори, съседни на ЕС.

5. Могат ли проектите по КД2 Стратегически партньорства да
бъдат по-краткосрочни или по-дългосрочни от 2 години? Могат ли
да бъдат с продължителност 18 или 30 месеца например?
Партньорства в областта на младежта: между 6 месеца и 36 месеца.
Други видове партньорства: между 24 и 36 месеца.

Продължителността

трябва

да

бъде

избрана

още

на

етап
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кандидатстване, въз основа на целта на проекта, както и от вида
на дейностите, планирани във времето. В изключителни случаи,
продължителността на Стратегическо партньорство може да се
удължи,

при

поискване

от

страна

на

бенефициента

и

със

съгласието на Националната агенция, до 6 месеца и при условие, че
общата продължителност не надвишава 3 години. В такъв случай,
общата субсидия не се променя.

6. Мога ли да кандидатствам по КД1 и по КД2 в една и съща
селекционна година?

Да, през 2015 селекционна година не се предвиждат ограничения при
кандидатстването по двете ключови дейности.

7. Може ли да се кандидатства с два проекта по една дейност? По
коя?

Да, възможно е по КД2 „Стратегически партньорства“, но двата
(или повече) проекта следва да бъдат на различна тематика, за да се
избегне припокриване на финансирането за едни и същи проектни
дейности.

Допълнително

условие

е

един

консорциум

(т.е.

партньорство, съставено от едни и същи организации) да подаде
само една кандидатура към една НА в рамките на една покана.
В КД1 една организация може да подаде по един проект в даден
образователен

сектор.

Ако

организацията

е

легитимна

за

кандидатстване в повече от един образователен сектор може да
подаде по един проект във всеки от тях.
Изключение в КД1 е сектор младеж, в който е възможно да се
кандидатства с повече от едно проектно предложение към един
краен срок (покана). Кандидатстващите организации също така
имат възможност да включат няколко типа мобилност (например
младежки обмен, ЕДС и обучение за младежки работници) в едно
проектно предложение.
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8. Полага ли се издръжка за дните, в които пътуват участниците в
КД 1 и КД 2?

Да. Издръжка се полага и за дните на мобилност, и за дните за път,
стига това да е заложено на етап кандидатстване.

9. В случай, че не е изразходвана цялата сума за транспорт, връщат
ли се останалите неусвоени средства?

Финансовата подкрепа за транспорт се изчислява на база единични
ставки,

което

позволява

по-

голяма

гъвкавост,

както

при

планирането, така и при управлението на проекта. В случай, че
дейностите са изпълнени, НА не изисква възстановяване на
неусвоените средства. Свободните средства могат да бъдат
използвани за компенсиране на по- високи разходи за транспорт за
някои

от

мобилности,

мобилностите,

за

извършване

на

допълнителни

или да бъдат прехвърляни към друго перо, според

условията посочени в Договора .

10. Възможни ли са трансфери между отделните бюджетни пера по
отделните КД? В какви проценти?

Да, възможни са трансфери между отделните бюджетни пера,
като детайлите са уточнени до в договорите на бенефициентите с
ЦРЧР.

11. Могат ли студенти/ученици, които са участвали по секторна
програма

„Еразъм“

и/или

„Леонардо

да

Винчи“,

дейност

„Мобилност“, да се възползват от Програма „Еразъм+“?

Да. За студенти, участвали в секторна програма „Еразъм”, е
възможно участие в програма „Еразъм+” при условие, че общата
продължителност

на

мобилността

от

предходния

период

(секторна програма „Еразъм”), заедно с продължителността на
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мобилността през настоящия период („Еразъм+”,) не надхвърля 12
месеца.
Такива студенти и ученици могат да участват и в проекти в
младежката сфера.
За учениците, участвали в „Леонардо да Винчи“ няма ограничения.

12. Ще има ли дейност,

подобна на Асистентски стаж (училищно

образование и образование за възрастни)?

Студентите, обучаващи се за бъдещи преподаватели и записани
във

висше

училище,

притежаващо

Еразъм

Харта

за

Висше

образование, могат да участват в мобилност (с цел обучение или с
цел практика) до 12 месеца за всяка образователна степен
(бакалавър, магистър, доктор). Студентите могат да участват и в
мобилност с цел практика, която ще се проведе до една година след
дипломирането. В рамките на такава мобилност те могат да
осъществят преподавателска практика в училище. За да получи
такава дейност финансиране, висшето училище трябва да е
кандидатствало за мобилност с цел практика, на която да изпрати
свои студенти (от 2 до 12 месеца).
Целта

на

мобилността

е

да

добият

практически

опит

в

препродаването и по-лесно да се реализират на пазара на труда.
Студентите трябва да подадат кандидатурите си към своя
университет, на базата на обявена от висшето училище вътрешна
селекция. Това трябва да се случи през последната година от
следването им, а мобилността да се реализира в рамките на една
година от дипломирането им.
Дейност, подобна на Асистентски стаж „Коменски”, може да се
реализира и в рамките на КД 2 – Стратегически партньорства. В
проект за партньорство между училища може да бъде заложено
преподаване на учител (например млад учител) от едното училище
в друго, в друга европейска страна – дългосрочна мобилност с цел
преподаване (от 2 до 12 месеца).
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13. С какъв проект кандидатстват училищата, за да осъществят
дейност, подобна на Индивидуална ученическа мобилност?

Мобилност на ученици може да бъде осъществявана само в
Партньорства

– КД2.

Мобилните

дейности в Стратегически

партньорства следва да бъдат добре обосновани и да носят
добавена

стойност

за

постигане

на

целите

на

проекта.

В

партньорствата school to school могат да бъдат осъществени
т.нар. long-term study mobility of pupils (2 до 12 месеца).

14. Какви примерни дейности може да има в проект за Стратегическо
партньорство?

Дейности, които:


засилват сътрудничеството между организации, с оглед на
установяването на обмен на добри практики;



насърчават разработването, изпробването и/или прилагането на
иновативни практики в областта на образованието, обучението
и младежта;



улесняват признаването и валидирането на знания, умения и
компетентности

придобити

чрез

формално,

неформално,

самостоятелно обучение;


представляват сътрудничество между регионалните власти за
насърчаване на развитието на системите за образование,
обучение и за младежта, и тяхното внедряване в дейности за
местно или регионално развитие;



са

транснационални

инициативи,

промотиращи

предприемаческите нагласи и умения, за да се насърчи активното
гражданство и предприемачество (включително социалното
предприемачество).
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15. Какви

примерни

мобилности

може

да

има

в

рамките

на

партньорство по КД2 извън партньорските срещи?


Смесена мобилност, съчетаваща краткосрочна мобилност (помалко от 2 месеца) с виртуална мобилност;



Краткосрочен обмен на група ученици (5 дни до 2 месеца);



Интензивни учебни програми (5 дни до 2 месеца) - ;



Дългосрочна мобилност на ученици/ (2 до 12 месеца);



Дългосрочна преподавателска мобилност (2 до 12 месеца);



Дългосрочна мобилност на младежки работници (2 до 12 месеца);



Краткосрочни съвместни обучения на персонала (5 дни до 2
месеца).

16. Какви

са

периодите

на

продължителност

(максимален

и

минимален) на такива мобилности (в рамките на партньорство по
КД2 извън партньорските срещи)?
Основно съществуват 2 вида мобилности: краткосрочни – между 5
и 60 дена и дългосрочни – между 2 и 12 месеца.
17. Ако едно училище е партньор в проект за партньорство
(училищно или стратегическо), от кого ще получи средствата по
проекта – от Координатора или от Националната си агенция?

При училищните партньорства всяко училище сключва договор и
получава средствата от собствената си Национална агенция. При
другите видове партньорства средствата се разпределят от
координатора на проекта, съгласно дейностите, заложени във
формуляра за кандидатстване.

18. Има ли ограничение за участие на брой обучаеми в КД1?
Няма ограничение за броя обучаеми, които могат да бъдат
изпращани на мобилност с изключение на проекти в младежката
сфера. В проекта няма ограничение на броя мобилности, но следва да
бъде реалистично заложен и да бъде съобразен с капацитета на
организацията. Препоръчително е организациите да залагат реален
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брой

мобилности,

предвид

факта,

че

при

новия

модел

на

финансиране няма възможност за допълнително преразпределение
на неизразходваните средства за издръжка.
В младежкия сектор:
-

в проекти за младежки обмен- минимум 16 и максимум 60

участници, без лидерите на групи
-

в проекти по ЕДС- максимум 30 доброволци в един проект

-

в проекти за мобилност на младежки работници – максимум

50 участници включително обучители/фасилитатори.

19.

Защо една институция (училище) да предпочете да бъде

координатор вместо партньор по един проект?
1. Положителното въздействие за организацията координатор се в
много аспекти, като:
-

ръководна/ключова

(финансова

и

организационна)

роля

за

цялостното изпълнение на проекта;
-

повишаване авторитета на организацията сред партньорите в
проекта;

-

повишаване имиджа на организацията на местно, регионално,
национално и европейско ниво;

-

повишаване

доверието

към

организацията

на

местно,

регионално, национално и европейско ниво;
-

подобряване на портфолиото на организацията;

-

създаване на по-добри възможности за бъдещо развитие на
организацията;

-

създаване на мрежа от контакти;

-

подобряване на управленския и административен капацитет на
организацията;

-

подобряване на ключови умения и компетентности на персонала;

-

повишаване самочувствието и мотивацията на персонала.
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2. При отпускане на финансова подкрепа за перо „Управление и
изпълнение на проекта” за единична ставка на месец, институцията
– координатор получава 500€/месец, а партньорската институция 250€/месец.

20. Какво представлява езиковата подготовка? Как да участвам и за
кои сектори се отнася?
Обучаемите в сферата на ПОО, участващи в мобилност с
продължителност, равна или по-голяма от 1 месец (КД1), могат да
получат допълнителни средства за езикова подготовка (150 евро на
ползвател само за езици които не са обхванати от централната
онлайн услуга). При Европейска доброволческа служба езикова
подкрепа се отпуска за проекти между 2 и 12 месеца за езици, които
не са обхванати от

централната онлайн услуга. Предвижда се

поетапно въвеждане на онлайн инструмент за езикова подготовка
за останалите (с продължителност на мобилността под 1 месец).
(Предвижда се онлайн подготовка и за студентите).
КД2 – Възможно е отпускането на средства (150 евро на ползвател)
и за TRANSNATIONAL TRAINING,TEACHING AND LEARNING ACTIVITIES,
осъществявани в рамките на стратегическите партньорства.
За

доброволците

по

Европейската

доброволческа

служба,

реализиращи дейност над 2 месеца, се отпуска финансова подкрепа
за езикова подготовка по езици, за които не е налична онлайн
езикова подготовка, осигурявана от Европейската комисия.

19. Щом лимитът за такса участие за квалификационен курс КД 1 е 700
евро, какви са възможностите за покриване на по-високи такси?

Максимумът такса участие, покриван от програмата, е 700 евро.
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20. 12 месеца мобилност в една образователна степен във висшето
образование означава ли, че тези 12 месеца трябва да бъдат без
прекъсване?

НЕ. Студентите имат възможност да учат или да участват в
практика в чужбина до 12 месеца за всяка образователна степен
(бакалавър, магистър, доктор), независимо от вида на мобилността
(с цел обучение или с цел практика) и броя на периодите на
мобилност (например 2 периода по 6 месеца или 3 периода по 4
месеца). Висшето училище може да даде вътрешен приоритет на
студенти, които участват за първи път в Еразъм мобилност.

21. С кои страни, в кои дейности можем да си партнираме?
В КД 1 – със страните участнички в Програмата, в КД 2 – както е
посочено във въпрос № 4.
22. Има ли приоритети за 2015? Ако да, по кои дейности?
През

2015

селекционна

година

не

се

предвиждат

национални

приоритети при кандидатстването по двете ключови дейности. Има
приоритети

на

Програмата,

формулирани

в

Ръководството

на

програмата.
23. Въпрос за практиката (бившите секторни програми „Еразъм” и
„Леонардо да Винчи”) на завършили студенти и обучаеми. Кога
трябва да започне? До 1 година от завършване? Или трябва да
свърши в рамките на 1 година след завършването?

Във висшето образование студентите трябва да бъдат избрани за
участие в проекта по време на последната им година на обучението и
да

завършат

мобилността

си

в

рамките

на

1

година

от

дипломирането.
В ПОО обучаемите трябва да започнат практиката си в рамките на
една година от дипломирането.
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24. Колко пъти може една организация да кандидатства за проект за
мобилност по КД1?
Едно висше училище/ организация за ПОО/организация за обучение на
възрастни

или

национален

консорциум

за

мобилност

може

да

кандидатства само веднъж по време на една селекционна процедура.
НО едно висше училище / организация за ПОО / организация за обучение
на възрастни може да бъде част от или да координира няколко
консорциума, които кандидатстват едновременно.
За кандидатстващите в младежкия сектор няма ограничения при
кандидатстване.
25. Колко е минималният брой часове за преподавателска мобилност?
Минималният брой часове за преподавателска мобилност в рамките
на сектор Висше образование по КД1 е 8 часа на седмица.

26. Колко организации трябва да съдържа един консорциум?
В сектор Висше образование един консорциум трябва да включва
минимум три легитимни за кандидатстване организации, в това число
в областта на висшето образование - две изпращащи висши училища.
В КД1, консорциумът трябва да включва минимум 3 легитимни за
кандидатстване организации в съответния сектор на образование.

27. Допустимо ли е удължаване на мобилността в сектор Висше
образование?

Допустимо е удължаване на мобилността в рамките на сектор
Висше образование (КД1) , ако то бъде извършено в рамките на самата
мобилност и не надвиши максималния допустим период. Удължаването
на мобилността се позволява само когато няма прекъсване между
двата периода и при наличието на свободни средства.
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28. Меморандум за разбирателство (МР) по ECVET?
МР е споразумение между компетентните институции, което
определя рамката за трансфер на кредит(и). Меморандумът за
разбирателство

се

сключва

от

страна

на

компетентните

институции, всяка от които е упълномощена, в собствената си
страна, да присъжда професионални квалификации или единици от
квалификации, или да присъжда кредит(и) за постигнатите резултати
от

обучението

институции

с

цел

могат

квалификациите,

трансфер

да

бъдат

регионални

и

валидиране.

министерства,

власти,

Компетентни
органи

представители

по
на

работодателите или браншови организации и др. Меморандумът може
да

се

сключи

от

мрежа

от

компетентни

органи

за

няколко

държави/системи, но може да бъде и двустранно.

Чрез този документ се установяват също така процедурите за
сътрудничество на ниво партньорство – критерии и процедури за
осигуряване на качеството, оценяване, валидиране и признаване на
знанията,

уменията

и

компетентностите

за

целите

на

трансфериране на кредита. В рамките на един Меморандум за
разбирателство може да се обхванат няколко партньорства за
мобилност.

29. Европейска харта за мобилност
Европейската харта за качество на мобилността представлява
референтен

документ

за

престой

в

чужбина,

фокусиран

върху

аспектите на качеството на мобилността, целящ осигуряване на
положителен резултат от престоя на участниците по време на
мобилността. Хартата предлага насоки, предназначени да отговорят
на очакванията на участниците (информация преди заминаването,
адекватност на очакващата ги инфраструктура, и признаване на
придобитите знания и умения след завръщане), както и на нуждите на
образователните организации и институции в приемащата страна
(адекватна

подготовка

на

участниците

в

мобилността

преди
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пристигане и постигане на положителен ефект както за тях, така и за
самата приемаща организация).

30. Допустими ли са разходи за придружаващи лица на ученици от
ПОО?

Допустими са разходи за придружаващи лица на обучаващите се в
сферата на ПОО със специални потребности, непълнолетни, или в
неравностойно положение.

31. Отворен достъп
Програмата „Еразъм+” насърчава свободния достъп до материали,
документи и медии, които са полезни за учене, преподаване, обучение,
работа с младежта, и се произвеждат по проекти, финансирани от
програмата. Бенефициенти по „Еразъм+”, създали такива материали,
документи и медии в обхвата на финансирания проект, трябва да ги
направят
свободно

достъпни
достъпни

за

обществеността,

чрез

Интернет

в
под

електронна

форма,

отворен

лиценз.

Бенефициентите имат право все пак да определят, ако е необходимо,
най-подходящото ниво на свободен достъп, включително ограничения
(например забрана за използване с търговска цел от трети лица) във
връзка с естеството на проекта и вида на материала. Изискването за
свободен достъп запазва правата на интелектуална собственост на
бенефициентите.

32. На какъв език може да се кандидатства по програма Еразъм+ към
българската Национална агенция?

При КД1 - както е посочено в Ръководство на Програмата, дава се
възможност да се кандидатства на един от официалните езици,
използвани в програмните страни.
При КД2 – следва да се взимат предвид препоръките за избор на език,
вписани в Ръководство на Програмата.
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33. Могат ли неформални групи да кандидатстват по КД1 КД2 в сектор
младеж?

Да, неформални групи от млади хора, активни в младежката работа,
могат да представят кандидатури в рамките на КД1 и КД2, като един
от участниците в групата поема ролята на представител на групата
и носи всички свързани с това отговорности по кандидатстване с
проектно предложение и последващото му изпълнение, ако то бъде
одобрено.

34. Как се разпределя финансирането в случай на проект, в който
координаторът кандидатства за финансиране от името на всички
партньорски организации?

Препоръчва се партньорските организации да сключат вътрешно
споразумение, в което да са описани отговорностите на всяка
организация и въпросите, свързани с разпределението на финансовата
подкрепа,

отпусната

минималното

от

Програма

препоръчително

„Еразъм+”.

съдържание,

Информация

което

едно

за

такова

споразумение може да включва, е описана в Ръководството за
кандидатстване по Програмата.

35. Какви са необходимите документи, който трябва да прикача към
формуляра за кандидатстване? – сектор «Младеж»

Както е посочено в контролния лист (секция К от формуляра),
прилагат се сканирани двустранно подписаните мандатни писма
партньорите

(ако

такива

сканираната

клетвена

се

изискват,

декларация,

според

подписана

типа

проект),

от

законния

представител на организацията/групата, както и програма (график) на
дейностите по проекта.
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36. Допустими ли са разходи, свързани с подпомагането на участието на
младежи с увреждания?

Програмата може да покрие до 100% от сумата за такива разходи, в
случай че те са необходими, но тази нужда трябва да бъде добре
обоснована във формуляра за кандидатстване.

37. Какво означава подаденият от нас проект да бъде класиран в
резервите?
Означава, че е един от проектите, получили достатъчно висока
оценка за финансиране, но в момента на разпределението средствата
не достигат до него. Означава също, че в случай че някой от
финансираните се откаже от подписване на договор или че се получи
допълнително финансиране от страна на Европейската комисия,
разпределянето на средствата ще продължи по реда на класирането
от най-високата към по-ниската оценка – докъдето достигнат
получените средства.
Формулирането на списък с резерви не гарантира финансиране на
целия списък резерви.

Въпроси, свързани с проектни предложения в областта на
спорта:
1. Кои дейности се финансират в областта на спорта на новата
Европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм
+“?

В областта на спорта се подкрепят следните дейности:
-

Партньорства за сътрудничество;

-

Европейски спортни събития с нестопанска цел.
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Дейностите в областта на спорта се очаква да доведат до
развиването на европейското измерение в спорта чрез генериране,
споделяне и разпространение на опит и знания по различни въпроси,
засягащи спорта на европейско равнище. Подкрепяните по програма
„Еразъм +“ проекти в областта на спорта,следва да доведат до
повишени равнища на физическа активност и доброволчески дейности.

2. Какви са целите на партньорствата за сътрудничество?

Партньорствата за сътрудничество предоставят възможност за
разработване, трансфер и/или реализиране на иновативни практики в
различни области, свързани със спорта и физическата активност,
между различни организации и действащи лица във и извън областта
на спорта, включително по-специално публични органи на местно,
регионално, национално и европейско равнище, спортни и свързани със
спорта организации и образователни структури. Партньорствата за
сътрудничество представляват по-специално иновативни проекти,
преследващи следните цели:
-

насърчаване на участието в спорт и физическа дейност, поспециално чрез подкрепа за провеждането на Европейската
седмица на спорта;

-

насърчаване на участието в спорт и физическа дейност, поспециално чрез подкрепа за прилагане на насоките на ЕС за
физическата активност;

-

насърчаване на двойната кариера на спортистите, по-специално
чрез подкрепа за прилагането на насоките на ЕС относно
двойната кариера на спортистите;

-

борба с допинга, особено в среди за отдих;

-

борба с уреждането на мачове, по-специално чрез подкрепа за
превенция, повишаване на осведомеността и сътрудничество
между заинтересованите страни;

-

насърчаване на доброволчески дейности в областта на спорта;

-

подкрепа на иновативни и образователни подходи за овладяване
на

насилието

и

борба

с

расизма,

дискриминацията

и

нетолерантността в спорта;
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-

усъвършенстване на доброто управление в спорта;

-

насърчаване на социалното приобщаване и равните възможности
в

областта

на

спорта,

по-конкретно

чрез

подкрепа

за

прилагането на стратегиите на ЕС, по-специално Стратегията
на ЕС за равенство между половете и Стратегията за ЕС за
хората с увреждания.

3. Кои са допустимите участващи организации в партньорствата за
сътрудничество?

Всички

организации

с

нестопанска

цел

или

публични

органи,

установени в държава по програмата или всяка държава партньор.
Например участваща организация може да е:

-

Публичен орган на местно, регионално или национално равнище с
компетентности в областта на спорта;

-

Национален

олимпийски

комитет

или

национална

спортна

конфедерация;
-

местна, регионална, национална, европейска или международна
спортна организация;

-

национална спортна лига;

-

спортен клуб;

-

организация или асоциация, представляваща спортисти;

-

организация или асоциация, представляваща специалисти и
доброволци в спорта (например треньори, мениджъри и др.);

-

организация, представляваща движението „спорт за всички“;

-

организация, работеща в областта на популяризирането на
физическата активност;

-

организация, представляваща сектора за активен отдих;

-

организация,

работеща

в

областта

на

образованието,

обучението или младежта.

4.

Кой

може

да

кандидатства

с

проектно

предложение

за

партньорствата за сътрудничество?
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Всяка участваща организация, установена в държава по програмата,
може

да

кандидатства.

Кандидатстващата

организация

подава

заявление за подкрепа от името на всички организации, участващи в
проекта.

5.

Колко

на

брой

и

какви

организации

могат

да

участват

в

партньорствата за сътрудничество?

Партньорствата за сътрудничество са транснационални и в тях
трябва да участват поне пет организации от пет различни държави
по програмата. Всички участващи организации, трябва да бъдат
идентифицирани към момента на кандидатстване за безвъзмездни
средства.

6. Каква е продължителността на един проект в партньорствата за
сътрудничество?

За предложения за партньорства за сътрудничество, подадени в
рамките на първия кръг на процедурата по подбор за годината
(свързани с Европейската седмица на спорта през 2015г.): максимум 18
месеца.
За предложения за партньорства за сътрудничество, подадени в
рамките на втория кръг на процедурата по подбор за годината
(несвързани с Европейската седмица на спорта през 2015г.): от 12 до 36
месеца. Продължителността на проекта трябва да бъде избрана на
етап на кандидатстване (12, 18, 24, 30 или 36 месеца) въз основа на
целта на проекта и на вида на планираните дейности.

7.

По

какъв

начин

се

кандидатства

партньорствата

за

сътрудничество?

Кандидатстването за изпълнение на проект в областта на спорта
се извършва на централизирано ниво, а именно пред Изпълнителната
агенция за образование, аудиовизия и култура в Брюксел.
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8. Какви са сроковете за кандидатстване за партньорства за
сътрудничество?

За проекти, свързани с Европейската седмица на спорта през 2015г.,
кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни
средства не по-късно от 22 януари, 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време)
за проекти, стартиращи между 1 април и 1 септември същата година.

За проекти, които не са свързани с Европейската седмица на спорта
през 2015г., кандидатите трябва да подадат своите заявления за
безвъзмездни средства не по-късно от 14 май, 12:00 ч. (на обяд,
брюкселско време) за проекти, стартиращи на 1 януари на следващата
година.

9. Какви са целите на Европейските спортни събития с нестопанска
цел?

Подкрепа за прилагане в областта на спорта на стратегиите на ЕС
в областите на социалното приобщаване и равните възможности, и
по-конкретно Стратегията на ЕС за равенство между половете,
Стратегията на ЕС за хората с увреждания и Директивата за
равенство между расите;
насърчаване

на

участието

в

спорт

и

физическа

активност,

надграждайки, наред с другото, върху прилагането на Насоките на ЕС
за физическата активност;
подкрепа за провеждането на Европейската седмица на спорта.

10.

Какво

представляват

европейските

спортни

събития

с

нестопанска цел?

В рамките на това действие се предоставя финансова подкрепа за:
-

организиране на общоевропейски спортни събития, организирани
в една държава по програмата;
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-

национални събития —организирани едновременно в няколко
държави по програмата от организации с нестопанска цел или
публични органи, работещи в областта на спорта.

11. Какви дейности се финансират в рамките на Европейските спортни
събития с нестопанска цел?

Подкрепа за събития се предоставя под формата на отпускане на
безвъзмездни средства от ЕС на отделни организации, отговарящи за
подготовката и организирането на дадено събитие и за последващите
дейности. По това действие се предоставя подкрепа за следните
стандартни дейности (неизчерпателно изброяване):
-

организиране

на

образователни

дейности

за

спортисти,

треньори, организатори и доброволци в процеса на подготовка
на събитието;
-

организиране на събитието;

-

организиране на съпътстващи спортното събитие дейности
(конференции, семинари);

-

изпълнение на последващи дейности (оценки или изготвяне на
планове за бъдещи дейности);

-

комуникационни дейности, свързани с темата на събитието.

12. Какви дейности не се подкрепят в рамките на Европейските
спортни събития с нестопанска цел?

Спортни

състезания,

редовно

организирани

от

международни,

европейски или национални спортни федерации/лиги;
Професионални спортни състезания.

13. Кой може да кандидатства за отпускане на финансова помощ при
организиране на Европейски спортни събития с нестопанска цел ?

Всички

публични

органи

или

организации

с

нестопанска

цел,

работещи в областта на спорта, които са установени в държави по
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програмата.

Например,

тази

организация

може

да

бъде

(неизчерпателно изброяване):
-

публичен орган на местно, регионално или национално равнище с
компетентности в областта на спорта;

-

местна, регионална, национална, европейска или международна
спортна организация;

-

организации, координиращи национални събития, организирани в
рамките на европейски събития в областта на спорта.

14. Каква е продължителността на проекта?

До 1 година (от етапа на подготовката на събитието до етапа на
свързаните с него последващи действия).

15. Какви са сроковете за кандидатстване по дейност европейски
спортни събития с нестопанска цел в областта на спорта?

Кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни
средства не по-късно от следните дати:
-

за европейски спортни събития с нестопанска цел, организирани
по време на Европейската седмица на спорта през 2015г.:22
януари 2015г., 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време)за проекти,
стартиращи на 1 май същата година.

-

за европейски спортни събития с нестопанска цел, организирани
извън Европейската седмица на спорта през 2015г.: 14 май 2015г.,
12:00 ч. (на обяд, брюкселско време)за проекти, стартиращи на 1
ноември същата година.
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