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Ако сте учител, който желае да разшири
хореограф, който се опитва да
познанията на своите ученици за друга
разработи
общоевропейски
танцов проект;
държава от ЕС;
дистрибутор, който желае да
студент, който желае да
популяризира европейски
учи в чужбина един
филми;
семестър;
млад изследовател,
който проучва
възможности за кариера;
Може би ръководите младежка
група или родителска асоциация,
или отговаряте за обученията
в търговско-промишлена палата,
в индустриална асоциация или
профсъюз.
Могат да участват дори
радиостанции с присъствие
в Интернет или издатели,
които желаят да преведат нов
роман.

местен орган за обучение,
който се интересува от
партньорства в други
страни;
младеж, който търси
възможности за
доброволческа дейност…
Вероятно работите в училищна
библиотека или сте обучаващо се
лице в зряла възраст, или ръководите
дружество, което търси стажанти от
други държави или сътрудничество
с университети.

Хората, които работят с лица,
отпаднали от системата на
училищното образование на
ранен етап, или за създаване на
по-интегрирано общество, също
ще намерят програми, които могат
да подпомогнат техните проекти.

Разгледайте брошурата —
в нея може би има нещо,
което ще ви бъде от полза.
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Стопански организации

Могат да кандидатстват и много други учебни заведения, организации и асоциации. Това се отнася и за предприятия,
социални партньори, изследователски центрове, нестопански организации, консултантски организации, доброволчески
и неправителствени организации. Всички програми са достъпни за всички държави-членки на ЕС; много от тях са достъпни
и за други държави. За допълнителна информация вижте резюметата на отделните програми и таблиците на страница 52,
където е представен кратък преглед на всяка от програмите и съответните държави, които обхващат.

3

4

Европа изживява период на промяна — предизвикателен и в същото време
вълнуващ. Преходът към конкурентна Европа с устойчив растеж и заетост
набра скорост със стратегията Европа 2020. Това придвижва ЕС към постигане
на високотехнологична и нисковъглеродна икономика, чиито приоритети са
иновациите, творчеството и мобилността. Още по-силен акцент се поставя
върху образованието и обучението, научноизследователската дейност
и върху ресурса, който младите хора представляват за ЕС. ЕС желае да
даде шанс на своите граждани чрез осигуряване на нови възможности за
обучение. Програмите, свързани с образованието, обучението, културата,
научноизследователската дейност и младежта са важен компонент от тази
стратегия.
Настоящата брошура дава обща представа за наличните възможности. Тя ви
посочва какво би могло да бъде от полза за вас и как да го постигнете.

5

Какво съдържа
брошурата
ПРОГРАМИ

6

„Коменски“ — начално и средно образование

стр. 8

„Младежта в действие“ — извънучилищни учебни дейности

стр. 12

„Леонардо да Винчи“ — професионално образование
и обучение

стр. 18

„Еразъм“ — висше образование в рамките на Европа

стр. 22

„Грюндвиг“ — обучение за възрастни

стр. 26

„Езици, информационни и комуникационни технологии
и разпространение“

стр. 30

„Жан Моне“ — преподаване в областта
на европейската интеграция

стр. 34

„Еразмус Мундус“ — университетска мобилност
в световен мащаб

стр. 36

„Сътрудничество с индустриализирани страни“

стр. 38

„Темпус“ — модернизация на висшето образование
в съседни на ЕС държави

стр. 40

„Култура“ — обмен в областта на изкуствата

стр. 42

„Медиа“ — насърчаване на филмовите
и телевизионните продукции в Европа

стр. 46

Дейности „Мария Кюри“ — възможности за
изследователска кариера

стр. 48

ПРИЛОЖЕНИЕ
Участващи държави

стр. 52

Контакти, интернет страници, публикации

стр. 53

Бележка относно програмата „Учене през
целия живот“
Европейската комисия обедини своите образователни и обучителни инициативи под една
шапка, програмата „Учене през целия живот“ (www.ec.europa.eu/llp). Тази програма
дава възможност на хора в различни етапи от своя житейски път да получат стимулиращи
възможности за обучение в цяла Европа. Тя се състои от четири подпрограми: „Коменски“
(за начално и средно образование), „Еразъм“ (за висше образование), „Леонардо да Винчи“
(за професионално образование и обучение) и „Грюндвиг“ (за обучение на възрастни). Една
хоризонтална програма допълва тези четири подпрограми, за да гарантира, че те постигат
оптимални резултати; тя подпомага политическото сътрудничество, езиците, информационните
и комуникационните технологии и ефективното разпространение и прилагане на резултатите
от проектите. Програмата „Жан Моне“ стимулира преподаването, размисъла и дебата по
темите, свързани с процеса на европейската интеграция, във висшите учени заведения по
света. Всяка година се публикува обща покана за представяне на предложения, свързана
с програмата „Учене през целия живот“. Всички дейности са посочени в Ръководството за
програма „Учене през целия живот“, което е достъпно на адрес:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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Програма „Учене през целия живот“

Начално и средно образование
Каква е целта на програмата?
„Коменски“ има за цел да подобри качеството на училищното образование, да
укрепи неговото европейско измерение и да насърчи мобилността, изучаването
на езици и по-значителното включване посредством обмен и сътрудничество
между училища в различни държави.

Какво подкрепя програмата?
Мобилност на физически лица
•

Обучението на работното място в друга държава, финансирано по
линията на „Коменски“, позволява на учителите и на останалия училищен
педагогически персонал да подобрят своите практически умения и да
получат едно по-широкообхватно разбиране за училищното образование
в Европа посредством, например, курсове за професионално развитие,
конференции и обмяна на опит (job shadowing).

•

Асистентските позиции по „Коменски“ позволяват на бъдещите учители да
прекарат между 3 и 10 месеца в училища в чужбина, където те помагат при
учебния процес в училището домакин.

•

Мобилността на отделни ученици, финансирана по линия на „Коменски“,
дава възможност на ученици от средните училища да прекарат между
3 и 10 месеца в училище домакин и в приемно семейство в чужбина.

Партньорства
•
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Многостранните училищни партньорства позволяват на учениците и на
техните учители да участват в съвместни учебни дейности с училища
от различни европейски държави. Това спомага за поощряване на
междукултурната информираност и за подобряване на уменията
в избраните области.

Партньорството за междукултурно общуване чрез сценични изкуства представляваше
многостранно партньорство по линия на „Коменски“, което използва сценични представления
с цел да увеличи познанията и разбирането на подобно взаимно влияние. Сътрудничеството
между училища от Финландия, Германия, Испания, Италия и Белгия доведе до създаването,
продуцирането, изпълнението и записа на мюзикъл, озаглавен Гарата — разказ за хора, които
живеят в различни части на Европа. Песните, танците, сценарият, сценографията и всички
костюми бяха дело на учениците, като по време на подготвителния етап бяха използвани
много ИКТ средства. Последните репетиции и самото представление се проведоха по време на
среща във Финландия. По-малки музикални и театрални представления бяха организирани и във
всяка една от държавите партньори. Проектът привлече вниманието на училищния персонал,
учениците и местни медии.

•

Езиковоориентираните двустранни партньорства между училища
насърчават ползването на европейски езици, като дават на учениците шанс
да ги практикуват в чужбина посредством обмен на класове. Учениците
работят заедно в училище и се настаняват в семейства на разменни начала.

•

Регионалните партньорства по „Коменски“ помагат на местните
и регионалните заинтересовани лица в училищното образование —
учители, ученици и тези, които отговарят за образователните системи — да
обменят добри практики.

•

eTwinning (програмата за електронно побратимяване) използва
възможностите на Интернет, за да помага на учителите от цяла Европа да се
срещат помежду си, да обменят идеи и ресурси, както и да създават проекти
за сътрудничество заедно със своите ученици. Тази програма предлага
не толкова финансиране, колкото подкрепа, обучение, инструменти
и примери за добри практики.
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Многостранни проекти и мрежи
•

Многостранните проекти по „Коменски“ обединяват образователен
персонал, учебни заведения и други организации, работещи в сферата
на образованието, както и училища, с цел подобряване качеството на
преподаването и ученето в клас, и подпомагане на организирането на
придобиване на опит в чужбина за бъдещи учители. Многостранните мрежи
по „Коменски“, които обединяват консорциуми, работещи в сферата на
училищното образование, представляват форуми за съвместни дискусии
за насърчаване на иновации и добри практики в дадена тематична област.

Съпътстващи мерки
•

Съпътстващите мерки по „Коменски“ помагат на програмата „Коменски“
да постигне своите цели, например като повишават осведомеността
относно значимостта на сътрудничеството между училищата на европейско
равнище.

•

Подготвителните посещения дават възможност на потенциалните партньори
по проектите по линия на „Коменски“ да се срещнат и да определят целите
и работния план на своя бъдещ проект.

Кой може да участва?
Участието е отворено за всички активни членове на общността в сферата на
училищното образование: ученици, учители, местни институции, асоциации
на родители, нестопански организации, неправителствени организации,
работещи в сферата на училищното образование, институти за обучение на
учители, университети, изследователски центрове и друг персонал в сферата
на образованието.
Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Участието на Хърватия, бившата югославска
република Македония и Конфедерация Швейцария се определя в годишната
покана за отправяне на предложения.
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Как да кандидатствам?
Учениците трябва да се обърнат към своя учител.
Учители, училища и други организации, интересуващи се от:
•

мобилност, партньорства или подготвителни посещения трябва да се
свържат с националната агенция в своята държава: http://ec.europa.eu/
education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm;

•

многостранни проекти, мрежи или съпътстващи мерки трябва да се свържат
с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm;

•

eTwinning (програма за електронно побратимяване):
http://www.etwinning.net/ro/pub/index.htm.

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/education/comenius/doc854_en.htm
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Извънучилищни учебни дейности
Каква е целта на програмата?
Програмата „Младежта в действие“ има за цел да внуши чувство за активно
европейско гражданство, солидарност и толерантност сред европейците от
юношеска до зряла възраст. Програмата насърчава мобилността в рамките
на и извън границите на ЕС и окуражава включването на всички млади хора,
независимо от тяхното образование, социална и културна среда. Тя помага
на млади хора да придобият нови компетенции и им дава възможности за
неформално и неофициално обучение с европейско измерение.

Какво подкрепя програмата?
„Младежта за Европа“ подкрепя проекти за обмен, младежки инициативи
и младежки проекти за демокрация на лица на възраст между 13 и 30 години,
които насърчават участието в демократичния живот, предприемаческия дух
и активното европейско гражданство.
•
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Младежки обмен обхваща проекти, основани на партньорство между
двама или повече партньори от различни държави. Тези проекти включват
активното участие на млади хора и са предназначени да осигурят на
младите хора възможност да дискутират и да научават информация по
различни теми.

Проектът „Аз не съм опасен, аз съм различен!“ обедини брейк танцьори и емоционален хард рок
в проект за младежки обмен, който използва изкуството като средство за себеизразяване.
В обмена участваха 24 души на възраст от 15 до 25 години от Латвия, Литва, Германия и Испания,
както и 6 младежки ръководители. Съприкосновението с изкуството, медиите, музиката
и танца им помогна да се учат един от друг и да станат по-толерантни към културното
многообразие.

•

Проектите за младежки инициативи подкрепят дейности, инициирани,
организирани и реализирани самостоятелно от млади хора, в които те
изпълняват основна роля. Дадена „младежка инициатива“ може да бъде
планирана от една група на местно, регионално или национално ниво
в една държава или от две или повече групи от различни държави.

•

Младежките проекти за демокрация подкрепят участието на младите
хора в демократичния живот на тяхната общност на местно, регионално,
национално или международно равнище. Младежките проекти за
демокрация се разработват чрез европейско партньорство. Те позволяват
обединяване на идеи, опит и методики на европейско ниво посредством
дейности на местно, регионално и национално равнище.

Европейската доброволческа служба дава възможност на младите хора да
извършват доброволческа дейност за период до 12 месеца в друга държава.
Действието насърчава солидарността и взаимното разбирателство между
поколенията и осигурява на участниците реален опит. Освен че подпомагат
местните общности, доброволците учат нови умения и езици и откриват други
култури. Проектът по линия на Европейската доброволческа служба може
да е насочен към редица теми и области, например култура, младеж, спорт,
социални грижи, културно наследство, изкуства, гражданска защита, околна
среда, сътрудничество за развитие и т.н.
„Център за рехабилитация на деца с увреждания“ е проект, организиран от гръцки детски дом
за деца с увреждания. Той е приел над 60 международни доброволци, включително 10 с умствени
или физически увреждания. Доброволците живеят в институцията и помагат на персонала
в ежедневните им задължения, като например водене на децата на училище или на физическа
и трудова терапия. Доброволците се учат да създават връзки, да споделят отговорности и да
се свързват с хора от цял свят.

Младежи по света подкрепя обмена, обучението, работата в мрежи
и сътрудничеството с държави партньори, с акцент върху съседни държави
партньори.
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•

Сътрудничеството с държави, съседни на Европейския съюз има за цел
да развива взаимното разбирателство, подпомагайки разработването на
системи за подкрепа на дейностите на млади хора. То подкрепя младежкия
обмен със съседни държави партньори и обучението и работата в мрежа
със съседни държави партньори.

•

Сътрудничеството с държави, различни от съседните на Европейския
съюз подкрепя проекти, които насърчават сътрудничеството в младежкия
сектор с широк кръг от държави. То по-конкретно подкрепя обмена на
добри практики и обучението на млади хора и на ангажираните в работата
с младежи, партньорствата и мрежите на младежки организации.

Системите за подкрепа на младежта насърчават разработването на схеми
за обмен, обучение и информация за млади хора, ангажираните в работата
с младежи, и младежки организации.
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•

Подкрепата за органи, действащи на европейско равнище в сферата
на младежта насърчава работата на неправителствените организации,
действащи на европейско равнище в сферата на младежта, които преследват цел от общ европейски интерес. Техните дейности трябва да допринасят
за участието на младите хора в обществения живот и в обществото като цяло,
както и за разработването и реализирането на дейности за европейско
сътрудничество в сферата на младежта в най-широк смисъл.

•

Обучението и работата в мрежа на ангажираните в работата
с младежи и младежки организации подкрепя обучението на лица,
ангажирани в работата с младежи и младежки организации. Това може да
включва обмяна на опит (job shadowing) и друг вид практическо обучение;
посещения за проучване на възможностите; срещи за оценяване; учебни
посещения; дейности за създаване на партньорства; семинари; обучение;
или дейности за работа в мрежа, насочени към създаване на нови мрежи
или към засилване и разширяване на съществуващи мрежи по линия на
програмата „Младежта в действие“.

•

Проектите, насърчаващи иновации и качество имат за цел представянето, реализирането и насърчаването на иновативни подходи в сферата
на младежта.

•

Информационните дейности за младежи и ангажираните в работа
с младежи и младежки организации подкрепят дейности на европейско
и национално равнище, които подобряват достъпа на младежите до
информационни и комуникационни услуги и увеличават тяхното участие
в подготовката и разпространението на насочени към потребителите,
целеви информационни продукти.

•

Създаването на партньорски проекти с регионални или местни
обществени власти (например региони и общини) или с организации,
работещи в младежкия сектор на европейско равнище, помага за
разработването и укрепването на дългосрочни действия в областта на
неформалното обучение и младежта.

Европейското сътрудничество в сферата на младежта подкрепя
сътрудничеството за разработването на политика за младежта на европейско
равнище:
•

срещи на млади хора с лица, отговорни за политиката за младежта —
в подкрепа на сътрудничеството, семинарите и структурирания диалог
между млади хора, ангажираните в работата с младежи и младежки
организации, и лицата, отговорни за политиката за младежта;

•

подкрепа за дейности, които ще доведат до по-добро познаване на
областта на младежта;

•

сътрудничество с международни организации, работещи в сферата на
младежта, по-специално Съвета на Европа, Организацията на обединените
нации или нейните специализирани институции.

Кой може да участва?
„Младежта за Европа“
Това действие е насочено основно към хора на възраст между 13 и 30 години.
Заявления могат да се подават от нестопански/неправителствени организации;
местни и регионални обществени органи; неформални групи от млади хора
или организации, работещи на европейско равнище в сферата на младежта,
установени в някоя от следните държави: 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Турция.
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„Европейска доброволческа служба“
Това действие е насочено основно към лица на възраст между 18
и 30 години. Заявления могат да се подават от нестопански организации; местни
и регионални обществени органи; организации, работещи на европейско
равнище в сферата на младежта; международни правителствени организации;
или (но само за събития, свързани с младежта, спорта или културата) стопански
организации от някоя от следните имащите право на участие страни: 27-те
държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Турция, държави,
включени в Европейската политика на добросъседство (Източна Европа
и Кавказ, Средиземноморския регион и Югоизточна Европа) и други държави,
които са подписали съответни споразумения с Европейския съюз.
„Младежта по света“
Това действие е насочено основно към лица на възраст между 13 и 30 години.
Заявления могат да се подават от нестопански/неправителствени организации;
местни или регионални обществени органи; неформални групи от млади хора
или организации, работещи на европейско равнище в сферата на младежта,
установени в някоя от следните имащи право на участие държави: 27-те
държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, Турция, държави,
включени в Европейската политика на добросъседство (Източна Европа
и Кавказ, Средиземноморския регион и Югоизточна Европа) и други държави,
които са подписали съответни споразумения с Европейския съюз.
„Системи за подкрепа на младежта“
Те са предназначени за лица от някоя от следните имащи право на участие
държави: 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
и Турция. За това действие не съществува възрастово ограничение, същото се
отнася и за ангажираните в работата с младежи.
„Европейско сътрудничество в сферата на младежта“
Това действие е насочено основно към лица на възраст между 15 и 30 години.
Заявления могат да се подават от нестопански/неправителствени организации;
местни или регионални обществени органи; или организации, работещи на
европейско равнище в сферата на младежта, от някоя от следните имащи
право на участие държави: 27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия и Турция.
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Как да кандидатствам?
Управлението на програмата до голяма степен е децентрализирано посредством
мрежа от национални агенции. С националните агенции можете да се свържете
на адрес:
http://ec.europa.eu/youth/youth/contacts_en.htm
Управлението на някои направления на програмата „Младежта в действие“
е централизирано чрез Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия
и култура:
(http://eacea.ec.europa.eu/youth)

Къде мога да получа повече информация?
Ръководство на програмата „Младежта в действие“:
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/doc443_en.htm
Интернет страница за младежта на ЕС: http://ec.europa.eu/youth
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура:
http://eacea.ec.europa.eu/youth
Youth helpdesk (Младежко бюро за съдействие): youthhelpdesk@ec.europa.eu
Информация за конкретни покани за отправяне на предложения:
youthcallforproposals@ec.europa.eu
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Програма „Учене през целия живот“

Професионално образование и обучение
Каква е целта на програмата?
Програмата „Леонардо да Винчи“ помага на европейските граждани да
придобият нови умения, познания и квалификации, признати в чужбина, за да
се подобри тяхната пригодност за наемане на работа на променящите се пазари
на труда. Тя също така подкрепя иновациите и подобренията в системите
и практиките за професионално образование и обучение.

Какво подкрепя програмата?
„Леонардо да Винчи“ подпомага преподавателските и образователни
потребности на работещите в областта на професионалното образование
и обучение. Всички теми, обхванати от професионалното образование
и обучение, са подходящи, ако те подкрепят транснационалния трансфер на
познание, иновации и експертен опит.
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•

„Мобилност за първоначално професионално обучение“ е за обучаващи се,
стажанти, ученици/студенти в сферата на професионалното образование
и обучение.

•

„Мобилност за лица, намиращи се на пазара на труда“ поставя акцент върху
мобилността с учебна цел на лица, завършили професионално образование
или дипломирани студенти, работещи или не.

•

„Мобилност на специалисти по професионално образование и обучение
(Vetpro)“ подкрепя обмена на опит между професионалисти в сферата на
професионалното образование и обучение, като учители и обучаващи
лица, персонал, работещ в сферата на професионалното образование
и обучение, както и специалисти консултанти.

„Falck“, частна датска спасителна и противопожарна служба, и „Shropshire Fire and Rescue
Service“, подобна обществена британска служба, създадоха съвместен проект по „Леонардо да
Винчи“. Всяка година те обменят 12 обучаващи лица на персонал в екипи от по двама. Те се учат
и се възползват взаимно от своята различна подготовка и опит.

•

Партньорствата представляват малки по мащаб проекти за сътрудничество
между организации-партньори от различни държави по теми от общ
интерес, които са свързани с професионалното образование и обучение.

•

„Трансфер на иновации“ акцентира върху проекти за многостранно
сътрудничество между държави с цел трансфер или адаптиране на
иновативни решения в сферата на системите за професионално
образование и обучение.

•

„Разработване на иновации“ се отнася за многостранни, транснационални
проекти за разработване на иновативни решения в сферата на системите
за професионално образование и обучение на европейско равнище.

•

Многостранните мрежи поставят акцент върху транснационалните мрежи
за обмяна на опит и информация за професионалното образование
и обучение чрез тематичен или секторен подход.

•

Могат да се финансират подготвителни посещения с цел намиране на
партньори и изготвяне на проект.
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Кой може да участва?
Програмата „Леонардо да Винчи“ е предназначена за лица, преминаващи
първоначално професионално образование и обучение:
•

стажанти и ученици от професионалните гимназии;

•

лица, намиращи се на пазара на труда (притежаващи средно специално или
висше образование);

•

преподаватели, обучаващи
професионалното обучение;

•

институции и организации, като асоциации и представители на субекти,
занимаващи се с професионално образование и обучение, включително
асоциации на обучаващи се, родителски и учителски асоциации;

•

предприятия, социални партньори и други представители на бизнеса,
включително търговски и промишлени палати и други търговски организации;

•

изследователски центрове и институции, отговорни за изготвянето на политики
за професионално обучение в контекста на ученето през целия живот на
местно, регионално и национално равнище.

•

нестопански, доброволчески и неправителствени организации.

лица

и

друг

персонал,

отговарящ

за

Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Турция, Хърватия и бившата югославска република
Македония.
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Как да кандидатствам?
Заинтересованите лица трябва да кандидатстват посредством организация,
управляваща средства по „Леонардо“ (например, институция за обучение,
работодател или бюро по труда). Интернет страниците на националните агенции
съдържат по-подробна информация.
Институциите за обучение и другите организации трябва да се свържат
с националната агенция в своята страна. Адресите им можете да откриете на
следната интернет страница:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
Централизираните действия, като многостранни мрежи или проекти по
„Разработване на иновации“ се ръководят от Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура със седалище в Брюксел. Вж.:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc1018_en.htm
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Програма „Учене през целия живот“

Висше образование в рамките на Европа
Каква е целта на програмата?
„Еразъм“ подпомага увеличаването на мобилността във висшето образование —
по-специално сред студенти, но също и сред преподаватели и друг персонал.
Целта е да се насърчи общоевропейския подход в сферата на висшето
образование. Като предлага на студентите достъп до други държави и култури,
програмата не само обогатява техния учебен опит, но също така насърчава една
по-европейски мислеща, гъвкава и мобилна работна сила, която подобрява
конкурентоспособността на Европа и нейния потенциал за иновации.

Какво подкрепя програмата?
Програмата насърчава трансграничната мобилност в рамките на Европа
на студенти — във висшето образование и професионалното обучение на
ниво висше образование и обучението след средно образование — и на
преподавателски и неакадемичен персонал. Над 2 милиона студенти са взели
участие от момента на нейното създаване през 1987 г.
Мобилност на физически лица в друга европейска държава
СТУДЕНТИ

Студентите могат да се обучават между 3 и 12 месеца във висше училище в друга
участваща европейска държава. Те не трябва да заплащат такси в чуждестранния
университет и могат да използват у дома кредитите от курсовете, които са
получили в чужбина.
Студентската мобилност с цел практика също позволява на студентите от висши
учебни заведения да преминат обучение или стаж в предприятие или в друга
организация от друга европейска държава.
Предлагат се интензивни езикови курсове, които да помогнат на студентите по
„Еразъм“ да се подготвят за престоя си в чужбина в държави, където се говорят
по-малко използвани и по-малко преподавани езици.
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Ведрана Търбушич, словенска студентка по далекосъобщения от Университета
в Любляна, пише за престоя си по „Еразъм“ в Италия: „Току що завърших последната
си година като студент по „Еразъм“ в Университета в Болоня, един от найстарите университети в Европа. Да посещавам университета, където са учили
Данте и Петрарка, само по себе си беше страхотно преживяване, а да не говорим
за очарованието на града и за болонците. Но това, което най-много ми хареса, бяха
курсовете и преподавателите, както и прекрасната академична среда. Имах шанса
да посетя курсове, които не съществуват в моя университет, което ме обогати
с изключителни познания“.
ПЕРСОНАЛ ОТ ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Персоналът, имащ право на участие, може да прекара до шест седмици
в чуждестранно висше училище партньор, като по този начин се
увеличават възможностите за кариера и се насърчава сътрудничеството.
•

Преподаватели от чужбина могат да подпомогнат местните студенти, като изнасят нови лекции, използват различни педагогически
методи и преподават на чужд език. Същевременно, преподавателите
получават различна перспектива, осъществяват нови контакти
и разширяват своите академични мрежи. Преподавателите по
„Еразъм“ могат също така да инициират нови дейности, свързани
с мобилност и сътрудничество.

•

Лицата, работещи в стопанския сектор, също могат да придобият
право за участие в „Еразъм“ като гост-лектори в чуждестранна
институция партньор, където те могат да предоставят на студентите
свеж поглед върху света на бизнеса и да организират обмен за
студентски практики и обучение на персонал.

•

Членовете на непреподавателския състав на учебните заведения —
като например административни ръководители или библиотекари — могат да пътуват в чужбина по линия на „Еразъм“ с цел
обучение в други учебни заведения или предприятия.
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Висши учебни заведения
Интензивни програми в цяла Европа
Тези програми за краткосрочно обучение — за студенти и преподаватели — са
с продължителност между две и шест седмици и се организират от най-малко три
висши учебни заведения от три различни държави.
Многостранни проекти и мрежи
„Еразъм“ също така подкрепя проекти за модернизация и иновации в сектора на
висшето образование. Персоналът може да участва в:
•

многостранни проекти за разработване на учебни програми, за модернизация на висшето образование, сътрудничество между висши учебни заведения и предприятия и виртуални кампуси — тези проекти са с продължителност
до три години и включват най-малко три държави;

•

мрежи: академичните и структурните мрежи от висши учебни заведения
и други партньорски организации са проектирани да създават иновации
в определени академични дисциплини или в организация и представляват
форуми за обмен на най-добри практики.

Университетска харта „Еразъм“
В хартата са заложени принципи, които висшите учебни заведения се ангажират
да спазват. Около 4000 учебни заведения в 33 страни са приели хартата към
момента, което е предварително условие за участието им в дейности по „Еразъм“.
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Кой може да участва?
В „Еразъм“ могат да участват:
•

студенти от сферата на формалното висше образование и професионалното
образование и обучение след средно образование, включително докторанти;

•

преподаватели, обучаващи лица и персонал в сферата на образованието,
включително свързани асоциации, изследователски центрове, консултантски
организации и други, работещи в областта на ученето през целия живот;

•

предприятия, социални партньори и други заинтересовани лица, както
и обществени и частни органи за образование и обучение на местно,
регионално и национално равнище.

Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Турция. Хърватия и бившата югославска република
Македония участват в подготвителен етап.

Как да кандидатствам?
Студентите трябва първо да се свържат с международния отдел на своя
университет или колеж.
Университетите и другите организации трябва да се свържат с националната
агенция в своята държава. Адресите на националните агенции могат да се намерят
на интернет страницата:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm
Централизираните действия, като мрежи, многостранни проекти и присъждането
на Университетска харта „Еразъм“, се ръководят от Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура със седалище в Брюксел. Вж.:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/education/erasmus
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Програма „Учене през целия живот“

Обучение за възрастни
Каква е целта на програмата?
Обучението за възрастни повишава нивото на познанията, уменията
и компетенциите сред възрастното население и предоставя жизненоважен
втори шанс за големия брой лица в зряла възраст, които са напуснали училище
преждевременно. То също така помага на европейското общество като цяло да
се справи с предизвикателството на застаряващото население.

Какво подкрепя програмата?
„Грюндвиг“ обхваща всички нива и сектори на образованието за възрастни
и всички форми на обучение: формално, неформално и неофициално.
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•

Многостранните проекти обединяват институции и организации от различни
държави с цел натрупване на опит и постигане на иновативни резултати
с европейска стойност.

•

Многостранните мрежи осигуряват обща платформа за дискусия и обмен
на информация по основни въпроси, политики или изследвания.

•

Партньорствата за обучение обединяват институциите за обучение на
възрастни от европейски държави, като се фокусират върху теми от общ
интерес.

•

Обучението на работното място дава възможност на отделните обучаващи
лица или преподаватели и друг персонал да получат професионално
развитие.

•

Посещенията и обменът на персонал за обучение на възрастни могат да
обхващат преподавателски назначения, обмяна на опит (job shadowing)
и други форми на посещения за обмяна на опит в учреждения за обучение
на възрастни.

•

Асистентските стажове са насочени към лица, преминаващи първоначално
обучение за дадена позиция, свързана с обучение на възрастни, или които
току-що са получили квалификация, или такива, които се преквалифицират
за обучение на възрастни от други професии.

•

Проектите за възрастни доброволци предлагат нови възможности за
обучение на възрастни граждани в Европа, като насърчават активното
остаряване и подчертават приноса на възрастните за обществото.

•

Работните семинари събират отделни лица или малки групи от обучаващи
се от няколко държави с цел натрупване на иновативен многостранен
обучителен опит, свързан с тяхното професионално развитие и образователни
потребности, като в тях обучаващите се също така се насърчават да споделят
своите компетенции и виждания.
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Музеите и останалите видове места за неформално обучение могат да предложат много за
доближаване на образованието до гражданите и за осигуряване на образователни възможности
за всички. Посредством програмата „Учене през целия живот чрез музеи“ музеи от цяла Европа
направиха преглед на своите връзки с обществото и с местните общности и изготвиха подходящи
материали за обучение, основани на практики и анализи на конкретни казуси, разработени на
европейско равнище. Курсовете за обучение на образователен персонал в областта на музеите
по-специално дадоха възможности за развитие на умения за работа с недостатъчно представени
сегменти на европейската общественост.

Кой може да участва?
Действията по „Грюндвиг“ подкрепят по-специално:
•

хора без основно образование и квалификации;

•

хора, живеещи в селски или необлагодетелствани райони, или които са
непривилегировани в социално-икономически аспект.

Те са насочени към хора, принадлежащи към групи, които са „труднодостижими“
и които по принцип нямат склонност да участват в образователни инициативи.
Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Турция, Хърватия и бившата югославска република
Македония.
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Как да кандидатствам?
Организациите и отделните лица трябва да се свържат с националната агенция
в своята държава. Адресите можете да откриете на следната интернет страница:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc1208_en.htm

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
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Програма „Учене през целия живот“

Каква е целта на програмата?
За да се постигнат оптимално добри резултати от секторните програми в рамките
на програмата „Учене през целия живот“ — „Коменски“, „Еразъм“, „Леонардо
да Винчи“ и „Грюндвиг“, ЕС предоставя допълнителна подкрепа.

Какво подкрепя програмата?
Политическо сътрудничество и иновации
Налично е финансиране за анализ на политики и системи в областта на ученето
през целия живот, подобряване на справочни материали, като проучвания
и статистическа информация, както и засилване на иновациите в образованието
и обучението. Осигуряват се субсидии за европейски проекти за научни
изследвания и сравнителни проучвания. Подкрепят се учебни посещения на
лица, отговорни за вземането на решения, както и на други заинтересовани
лица в сферата на образованието и обучението.
Подкрепа за изучаване на езици
Налично е финансиране за повишаване на информираността по отношение
на важността на езиковите умения, увеличаване на достъпа до ресурси за
изучаване на езици и за разработване на материали за учене и преподаване на
езици. Подходящо за финансиране е изучаването на всички езици, но приоритет
се дава на изучаването на официалните европейски езици като чужди езици.
„Учене в движение“ спомага за развитие на езиковите умения сред все по-мобилните граждани
на Европа. В рамките на проекта бе разработена промоционална кампания за обществения
транспорт като начин да се стимулират потребителите да усвояват езиците на малцинства
или на съседни държави. За целта бяха използвани тролейбуси в Литва, трамваи в Полша,
автобуси в Румъния и Малта, метрото и междуградските влакове в Германия и автобуси
и градски влакове в Италия. Вниманието на потребителите към кампанията се привлича
посредством улавящи погледа постери по транспортни спирки или гари. Също така вътре
в самите автобуси, трамваи или влакове допълнителни постери предлагат полезни фрази на
целеви езици, съпътствани от гласови записи.

30

G
mo od
rgo
n

Bue
n
días os

homTere
mik
ust

Bom
dia

H
huo yvää
men
ta

B
dim ună
inea
ţa

G
Mouten
rge
n

Ma
mh idin
aith

Lab

rīt
Lab
rytaas
s

Jó rre
Jó
egg
elt
Go
G
o
oeed
dem
de
emor

Καλ
ημέρ
α

ge
g n

Dzi
dob eń
ry

Buo
on
ngio
rno

L-G
ħo
t-Ta dwa
jba

G
Mo ood
rnin
g

Dob
rán ré
o

G
mo od
rge
n

G 

Dob
jutr ro
o

Доб
утр ро
о

Dob
rán ré
o

Bon
jou
r

Информационни и комуникационни технологии
Проектите могат да отговорят на изискванията за подкрепа, ако използват
технологии за разработване на иновативни практики за образование
и обучение или подобряват достъпа до учене през целия живот и спомагат за
разработване на модерни системи за управление. Акцентът е поставен върху
идентифициране и въвеждане на иновативни приложения на ИКТ за целите на
ученето през целия живот, особено за групи, подложени на риск от изключване.
Разпространение и използване
Дейностите за осигуряване на максимално въздействие на проектите
и действията, финансирани по линия на ЕС, могат да отговорят на изискванията
за финансова подкрепа. Целта е да се създаде рамка за ефективно използване
на резултати на местно, секторно, регионално, национално и европейско ниво.

Кой може да участва?
Политическо сътрудничество и иновации
Могат да участват директори на учреждения за образование и обучение,
експерти и служители на национални, регионални и местни органи на
управление, служби за даване на насоки и акредитация и социални партньори,
както и изследователи, политически и системни анализатори в областта
на ученето през целия живот и експерти и/или институции, работещи по
политически въпроси. Някои специфични покани са отворени за обществени
органи.
Подкрепа за изучаване на езици
До участие се допуска всяка организация или институция, работеща пряко
или непряко в областта на преподаването на езици и ученето/многоезичието,
например езикови школи, центрове за изследвания в сферата на езиковото
образование, местни или регионални обществени органи, асоциации, работещи

31

в областта на езиковото преподаване или обучение или културни, радио,
телевизионни или медийни дружества с присъствие в интернет, издателства
и производители или разпространители на софтуер.
Информационни и комуникационни технологии
До участие се допускат лица, отговорни за разработването на политики,
практикуващи специалисти, изследователи, преподаватели и обучаващи лица,
както и учащи се.
Разпространение и използване
До участие се допускат:
•

институции или организации, предоставящи възможности за обучение или
отговарящи за системи и политики на местно, регионално и национално
равнище; предприятия, социални партньори, търговски организации
и търговско-промишлени палати;

•

организации, осигуряващи насоки, консултантска дейност и информационни
услуги;

•

асоциации, работещи в сферата на ученето през целия живот, включващи
асоциации на студенти, обучаващи се, ученици, преподаватели, родители
и възрастни обучаващи се;

•

изследователски центрове и организации, работещи по проблемите на
ученето през целия живот;

•

нестопански, доброволчески и неправителствени организации.

Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Турция, Хърватия и бившата югославска република
Македония.
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Как да кандидатствам?
Организациите и отделните лица, проявяващи интерес към съпътстващите мерки
за многостранни проекти и мрежи трябва да се свържат с Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура:
(http://eacea.ec.europa.eu/index.htm)

Къде мога да получа повече информация?
Политическо сътрудничество и иновации:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc92_en.htm
Учебни посещения за специалисти в сферата на образованието
и професионалното обучение:
http://ec.europa.eu/education/transversal-programme/doc946_en.htm
Изучаване на езици:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc94_en.htm
Информационни и комуникационни технологии:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc96_en.htm
Разпространение и използване:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc98_en.htm
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Програма „Учене през целия живот“

Преподаване в областта на европейската
интеграция
Каква е целта на програмата?
Действието „Жан Моне“ има за цел да стимулира усъвършенстването на
преподаването, изследователската дейност и дебата в областта на европейската
интеграция във висшите учебни заведения.

Какво подкрепя програмата?
•

Европейски модули „Жан Моне“: кратки курсове по европейска интеграция, включващи най-малко 40 учебни часа.

•

Катедри „Жан Моне“: преподавателски постове със специализация
в сферата на европейската интеграция. Заемащите постове в катедрите
преподават най-малко 90 часа за академична година в дадената област.

•

Катедри „Жан Моне Ad personam“: те са запазени за: i) професори със
значителни постижения, които представят свидетелства за преподаване на
високо ниво в международен аспект, както и списък на техни публикации,
и/или ii) професори със забележителна биография като бивши практикуващи
на високо ниво в сферата на изучаване на европейската интеграция.

Професор Синишa Родин от Загребския университет превърна един единствен модул „Жан
Моне“, финансиран през 2001 г., в динамична движеща сила за разпространение на познания за
Европейския съюз в цяла Хърватия. Неговият модул от 2001 г. се разви в катедра „Жан Моне“
и два допълнителни модула. Всички лектори, работещи в отдела за европейско публично право
към катедрата, са членове на преговарящия екип на Хърватия за присъединяване към ЕС. Екипът
на катедрата „Жан Моне“ играе важна роля при разясняването на европейската интеграция
и нейната връзка с гражданските права и свободи. Той също така стартира серията семинари
„Жан Моне“ в Дубровник, нова магистърска програма по европеистика и Хърватския годишник за
европейско право и политика.

•
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Центрове за върхови постижения „Жан Моне“: многодисциплинарни
структури за обединяване на ресурси по европейска интеграция в един или
няколко университета и работещи под ръководството на катедра „Жан Моне“.

•

Подкрепа за сдружения на преподаватели и изследователи, специализиращи
в областта на европейската интеграция.

•

Подкрепа за дейности в сферата на информацията и научните изследвания,
свързани с европейската интеграция за стимулиране на провеждането на
конференции, семинари и кръгли маси по европейска интеграция.

•

Многостранни изследователски групи „Жан Моне“: партньорство между
катедри, работещи по „Жан Моне“ от поне три различни държави, водещи до
съвместни изследвания и многодисциплинарно взаимодействие в сферата на
европейската интеграция.

Програмата „Жан Моне“ — чийто основен компонент е действието „Жан Моне“ — подкрепя
също Колежа на Европа, Европейския университетски институт, Европейския институт по
публична администрация, Академията по европейско право, Европейска агенция за развитие на
образованието на хора със специални нужди и Международния център за европейско обучение.
Оперативни субсидии се осигуряват също и в подкрепа на европейски асоциации, работещи
в сферата на образованието и обучението.

Кой може да участва?
До участие се допускат висши учебни заведения, асоциации на преподаватели
и изследователи, специализиращи в областта на европейската интеграция.
Тя е достъпна за всички страни по света.

Как да кандидатствам?
Като отговорите на поканите за отправяне на предложения.

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/education/jean-monnet/doc609_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_en.php
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Университетска мобилност в световен
мащаб
Каква е целта на програмата?
Програмата подобрява качеството на висшето образование чрез стипендии
и академично сътрудничество между Европа и останалия свят.

Какво подкрепя програмата?
„Еразмус Мундус“ подкрепя:
•

съвместни програми на ниво следдипломно обучени или създаване
на междуинституционални партньорства за сътрудничество между
университети от Европа и от страни извън ЕС;

•

стипендии за обучение, изследователска дейност или за периоди на
преподаване за отделни студенти, изследователи и университетски
персонал в контекста на съвместните програми за следдипломно обучение
или междуинституционално сътрудничество;

•

проекти, насочени към засилване на привлекателността, профила,
видимостта и образа на европейското висше образование в световен
мащаб.

Чуню Лианг от Китай, който е учил в Гърция, Унгария и Обединеното кралство, споделя:
„Възможността да уча екологичен мениджмънт в различни европейски държави
и с представители на над 26 националности беше страхотно преживяване. Получих
широкообхватно модерно обучение, което ми помогна да натрупам познанията
и техническите умения, необходими за настоящата ми работа във водеща фирма за
смекчаване на последиците от изменението на климата.“
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Кой може да участва?
До участие се допускат висши учебни заведения, организации, работещи в сферата на
висшето образование и изследователската дейност, студенти, кандидат-докторанти,
преподаватели, изследователи и университетски персонал.
Тя е достъпна за всички страни по света.

Как да кандидатствам?
Организациите и отделните лица трябва да се свържат с центъра за контакти
в съответната държава.
Адресите можете да откриете на:
http://ec.europa.eu/education/erasmus-mundus/doc1515_en.htm

Къде мога да получа повече информация?
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus
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Каква е целта на програмата?
Целта е да се подобри качеството на системите за образование и обучение
и да се насърчи междукултурното разбирателство посредством международен
диалог, сравнение и съревнование с най-развитите страни в света.

Какво подкрепя програмата?
Тя подкрепя съвместни програми за обучение с други индустриализирани
страни, по-специално в Северна Америка и Азиатско-Тихоокеанския регион.
•

Проекти за съвместно присъдена/двойна образователна степен: те се
създават и ръководят от консорциуми от висши учебни заведения, имащи
за цел създаване на интегрирани съвместни програми за обучение, като
студентите от двете страни прекарват значителен период от обучението
си в страната партньор и получават или съвместно присъдена или двойна
образователна степен. Обичайна продължителност на проекта: 4 години.

•

Съвместни проекти за мобилност: Те се организират и ръководят от група
от висши учебни заведения и/или учебни заведения за професионално
образование и обучение от ЕС и една страна партньор. Дейностите
са насочени към краткосрочна мобилност на студенти (обикновено
един семестър) с признаване на обучението през периода, прекаран
в чужбина, разработване на обща учебна програма и обмен на
обучаващи се, преподавателски персонал или администратори. Обичайна
продължителност на проекта: 3 години.

„Образоване на здравните мениджъри на бъдещето“: да се помогне на бъдещи здравни
мениджъри да разберат как и защо здравните системи от двете страни на Атлантическия
океан са структурирани и управлявани по различен начин, като по време на този съвместен
проект за мобилност беше извършен обмен на 27 студенти. Студентите получиха уникален
поглед върху непознати здравни системи чрез посещаване на курсове и стажове в болници.
Както един студент отбеляза: „Този обмен ти позволява да видиш работата на дадена система
на друго място и да се замислиш: как мога да приспособя своята система така, че да започне да
работи по-добре“.
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•

Политически ориентиран диалог и проекти за разглеждане на стратегически
въпроси, свързани със системите за образование и обучение и с политики
на ЕС и на негови страни партньори: Това действие включва проучвания,
семинари, работни групи и опити за сравнителен анализ, които разглеждат
сравнителни въпроси, касаещи висшето образование и професионалното
обучение, включително признаване на квалификации и въпроси, касаещи
акредитация. Обичайна продължителност на проекта: 2 години.

Кой може да участва?
До участие се допускат групи от висши учебни заведения от ЕС и страна партньор,
както и студенти и факултети от тези висши учебни заведения. Участие могат да
вземат също политически ориентирани проекти (само САЩ), други организации,
като агенции за акредитация, образователни агенции или организации, частни
дружества, промишлени и бизнес групи, неправителствени организации,
изследователски институти и професионални организации.
Страните участнички са Съединените щати, Канада, Австралия, Япония, Нова
Зеландия и Южна Корея.

Как да кандидатствам?
Обединенията от институции могат да кандидатстват за финансиране чрез
годишните покани за отправяне на предложения. Организациите и отделните
лица трябва да се свържат с Изпълнителната агенция по образование,
аудиовизия и култура (EACEA) на Европейската комисия:
http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/index_en.htm

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/education/industrialised-countries
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Модернизация на висшето образование
в съседни на ЕС държави
Каква е целта на програмата?
„Темпус“ помага за модернизирането на висшето образование в държавипартньори, разположени в географска близост до ЕС, и насърчава сътрудничеството между висшите учебни заведения в ЕС и в държавите партньори.

Какво подкрепя програмата?
„Темпус“ подкрепя съвместни проекти на основата на многостранно
партньорство между висши учебни заведения от ЕС и от държавите партньори,
които подпомагат реформите в държавите партньори в съответствие
с техните национални и регионални приоритети. Съвместните проекти могат
да разработват, модернизират и прилагат нови учебни програми, методи
или материали за преподаване, да насърчават културата за гарантиране на
качеството и да модернизират управлението и ръководството на висшите
учебни заведения.
По линия на проекта, финансиран по линия на „Темпус“ — „Законодателство на ЕС в областта
на индустриалната собственост — институционално изграждане“ — беше създаден Център за
образование по индустриална собственост към Факултета по право на Университета в Скопие,
Бивша югославска република Македония. Дванадесет бъдещи обучаващи лица бяха обучени да
изготвят и изнасят обучения по права на собственост за държавни служители, съдии, адвокати,
прокурори, патентни посредници и потребители. За обучаващите лица бяха организирани също
езикови и компютърни курсове. (Един от обучаващите се стана министър-председател.)

Структурните мерки помагат за развитието и реформирането на системите на
висшето образование в държавите-партньори с цел подобряване на тяхното
качество и уместност и допълнителното им съгласуване с най-новите тенденции
в ЕС.
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Кой може да участва?
Партньорствата включват предимно висши учебни заведения, но могат да
включват също предприятия, министерства, неправителствени организации
и други организации, работещи в сферата на висшето образование както от ЕС,
така и от държавите партньори.
Програмата обхваща 27 държави от Западните Балкани, Източна Европа,
Централна Азия, Северна Африка и Близкия изток.

Как да кандидатствам?
Като отговорите на поканата за отправяне на предложения, публикувана на
следната интернет страница:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/index_en.php
Също така съществуват центрове за контакт в държавите-членки на ЕС
и в държавите партньори, които могат да окажат подкрепа за намиране на
партньори, за разясняване на националните/регионалните приоритети и за
обясняване на процедурата за кандидатстване. Информация за връзка с тях
можете да откриете на адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/tools/contacts_en.php

Къде мога да получа повече информация?
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/programme/about_tempus_en.php
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Обмен в областта на изкуствата
Каква е целта на програмата?
Програмата има за цел да почете общото културно наследство на Европа
посредством сътрудничество между организации, работещи в областта на
културата.

Какво подкрепя програмата?
„Култура“ подкрепя мобилността на хората, работещи в сферата на културата,
транснационалното разпространение на културни и артистични продукти
и творби, както и междукултурния диалог. Гъвкавият междудисциплинарен
подход подкрепя проекти, организации, промоционални дейности
и изследвания във всички области на културата.
Културни действия
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•

Многогодишни и годишни проекти за културно сътрудничество, които
обединяват хора от цяла Европа, работещи в областта на културата.

•

Превод на всякакви видове художествени творби на различни европейски
езици.

•

Широкомащабни действия, които засилват усещането на хората за
принадлежност към една и съща общност, запознават ги с европейското
културно многообразие и допринасят за междукултурния и международния
диалог. Примерите включват: европейските столици на културата,
Европейската награда за разчупване на границите за популярна музика,
Наградата на Европейския съюз за литература, Наградата на Европейския
съюз за съвременна архитектура и Наградата на Европейския съюз за
културно наследство.

„Fantasy design“ е тригодишен проект, проведен във Финландия, Белгия, Норвегия, Обединеното
кралство и Дания, в който ученици на възраст между 5 и 17 години бяха основни действащи лица
и изпълнители. Той обедини професионални дизайнери, преподаватели по дизайн и учители
с цел насърчаване на интереса към проектирането и разработване на материали за обучение
и преподаване. Учениците участваха в семинари, водени от професионални дизайнери, като те
работеха върху свои собствени проекти. Международно жури избра проекти, по които да бъдат
разработени прототипи, които да бъдат изложени в пътуваща изложба. Проектът стимулира
творческата мисъл и увеличи информираността на децата във връзка с продуктовия дизайн
и материалната култура. Осъществиха се контакти между дизайнери и училища, а учителите
усъвършенстваха своите умения по преподаване на дизайн.

Организации, работещи на европейско равнище
„Култура“ подкрепя организации, преследващи цел от общ европейски интерес
в областта на културата, които имат реално европейско измерение. Осигурява
се подкрепа за посланици (например, оркестри, хорове, театрални групи
и танцови състави), застъпнически мрежи и структури за политическа подкрепа.
Анализи, събиране и разпространение на информация и оптимизиране на
въздействието на проекти
Осигурява се подкрепа за анализи в областта на европейското културно
сътрудничество и разработването на културна политика.
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Кой може да участва?
До участие се допускат културни организации и/или проекти, предложени от
културни организации (не се допускат отделни лица).
Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Турция, Хърватия и бившата югославска република
Македония, Сърбия и Черна гора. Албания и Босна и Херцеговина ще
получат право на участие от 2011 г. след подписването на меморандум за
разбирателство. Както е посочено в приложението, програмата също така
е достъпна за сътрудничество с трети страни, които са сключили специфични
споразумения с ЕС и са ратифицирали Конвенцията на ЮНЕСКО от 2005 г. за
опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

Как да кандидатствам?
Организациите трябва да се свържат с центровете за контакт на „Култура“
в своята държава. Тези центрове за контакт са посочени на адрес:
http://ec.europa.eu/culture/annexes-culture/doc1232_en.htm

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/culture/calls-for-proposals/call2061_en.htm
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Насърчаване на филмовите
и телевизионните продукции в Европа
Каква е целта на програмата?
„МЕДИА“ е програмата на ЕС, подкрепяща европейската аудиовизуална
индустрия. Тя има за цел да укрепи европейския аудиовизуален сектор по начин, който отразява европейската културна идентичност и наследство. Тя
подкрепя разпространението на европейски аудиовизуални творби в рамките на
ЕС, насърчава тяхното разпространение извън границите на съюза и поощрява
конкурентоспособността на сектора, като осигурява достъп до финансиране.

Какво подкрепя програмата?
„МЕДИА“ съфинансира инициативи за обучение на професионалисти от
аудиовизуалната индустрия, разработването на продуцентски проекти
(филмови очерци, телевизионна драма, документални филми, анимация
и нови медии), разпространението на европейски филми и популяризирането
на европейски аудиовизуални творби. Това включва действия за укрепване на
малките продуцентски фирми, помощ за разпространението на бизнес култура
в сектора, улесняване на частните инвестиции и подпомагане във връзка
с промените, които цифровизацията предизвиква на всички етапи от веригата
на продуциране и разпространение:
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•

непрекъснато обучение за продуценти, разпространители, оператори,
сценаристи, режисьори — чрез европейски организации за обучение
и дружества от аудиовизуалния сектор;

•

финансиране на групи от проекти и единични проекти, финансиране на
интерактивни творби и улеснен достъп до финансиране от финансови
институции чрез гарантиране на част от разходите;

•

разпространение на избрани европейски филми в европейски кина и на
европейски програми чрез европейски телевизионни предавания;

•

популяризиране в рамките на Европа и на международно равнище на
европейски филми и други аудиовизуални творби на търговски панаири
и фестивали, както и подпомагане на професионалисти за получаване на
достъп до пазари.

Кратка извадка на филми, подкрепени от МЕДИА
през последните години:
Бялата панделка от Майкъл Ханеке
Милионерът от крайния квартал от Дани Бойл
4 месеца, 3 седмици и 2 дни от Кристиан Мунджиу
Европудинг от Седрик Клапиш
Довиждане, Ленин! от Волфганг Бекер
Животът в розово от Оливие Даан
Походът на пингвините от Люк Жаке
Персеполис от Марджане Сатрапи и Венсан Пароно
Фалшификаторите от Щефан Рузовицки
Животът на другите от Флориан Хенкел фон Донерсмарк
Вятърът в ечемичените ниви от Кен Лоуч
Разбити прегръдки от Педро Алмодовар

Кой може да участва?
Професионалисти в областта на медиите и аудиовизията, продуцентски
компании, разпространители, търговски агенти, изложители, организации за
обучение, паневропейски консорциуми, предлагащи начално образование
в аудиовизуалния сектор (филмови или бизнес училища) и други дружества
и организации, свързани с аудиовизуалната индустрия.
Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия и Швейцария.

Как да кандидатствам?
Чрез покани за отправяне на предложения с конкретни крайни срокове.

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/media
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Възможности за изследователска кариера
Какво представляват те?
Дейностите „Мария Кюри“ са предназначени да насърчават кариери на
изследователи във всички области на природните и хуманитарните науки.
Те предлагат на изследователите възможност да разширят и разнообразят
своите умения, да се присъединят към утвърдени изследователски екипи и да
подобрят своите перспективи за кариера. Дейностите също така засилват
трансфера на познание в структурирани програми за обучение и насърчават
транснационалната мобилност на изследователите.

Какво подкрепят дейностите?
Мрежи за начално обучение
В рамките на дадена мрежа от обществени изследователски институти
и търговски партньори (включително МСП) младите изследователи се
обучават по индивидуални, персонализирани изследователски проекти,
допълнени от структурирани модули за обучение по други свързани умения
и компетенции — включително управление и финансиране на изследователски
проекти и програми, права на интелектуална собственост, средства за
използване на резултатите от научни изследвания, предприемачество, етични
аспекти и комуникация.
Вътрешноевропейски стипендии за кариерно развитие
Те помагат за усвояването на нови умения или опит в други сектори за
квалифицирани изследователи посредством финансиране за обучение на
високо ниво и кариерно развитие, включително за научни умения, като
например с използване на нови технологии или инструменти, или за подготовка
на предложения за искане на финансиране или на заявления за патент, или
управление на изследователски проекти. Субсидиите трябва да включват
транснационална мобилност в рамките на Европа.
48

Европейски безвъзмездни помощи за реинтеграция
Те осигуряват финансиране за разходи по изследователски проекти (заплати,
пътувания, консумативи, заявление за патент и т.н.) с цел подпомагане на
професионалната (ре)интеграция в Европа и подпомагане на дългосрочната
заетост за изследователи, които са се възползвали от обучение по дейности
„Мария Кюри“.
Международни безвъзмездни помощи за реинтеграция
Те осигуряват финансиране за разходи по изследователски проекти (заплати,
пътувания, консумативи, заявление за патент и т.н.) с цел подпомагане на
професионалната (ре)интеграция в Европа на европейски изследователи, които
са извършвали изследвания извън Европа.
Съфинансиране на регионални, национални и международни програми
Тези дейности съфинансират регионални, национални и международни
програми за финансиране на обучение на изследователи и кариерно развитие.
Съфинансираните програми трябва да бъдат за стипендии за следдокторска
специализация или за по-опитни изследователи и трябва да включват
транснационална мобилност.
Международни стипендии за специализация извън ЕС с цел кариерно развитие
Те осигуряват финансиране (заплати, разходи, свързани с изследвания) за
обучение на високо ниво за опитни европейски изследователи, провеждащи
изследвания на високо ниво в университет, изследователски център или
дружество в страни извън ЕС.
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Международни стипендии за специализация на изследователи
от трети страни в ЕС
Те осигуряват финансиране (заплати, разходи, свързани с изследвания) за
изследователи от неевропейски страни, които работят по проекти в европейска
приемаща институция.
Висока разделителна способност и кристална яснота е това, което търсят потребителите
в модерните течнокристални екрани, например на телевизорите. „Heterolics“ е името на
изследователски проект за създаване на ново поколение течнокристални материали, които
могат да помогнат за напредъка на настоящите авангардни технологии във връзка със
светлоотделящите диоди. Посредством международните стипендии за специализация на
изследователи от трети страни в ЕС идеята на младия учен от Русия Валери Кожевников
от Уралския държавен технически университет в Екатеринбург и на неговия ръководител
в Обединеното кралство професор Дънкан Брус от Университета в Йорк сега ни отваря очите
за едни още по-високи стандарти за визуално качество. Изследователите кандидатстваха
за патент за един от материалите, разработени като част от стипендия „Мария Кюри“,
а едно японско дружество, работещо на този многомилиарден европейски пазар, прояви
интерес. Професор Брус и неговият научен сътрудник изградиха трайни взаимоотношения. „По
отношение на сътрудничеството имаме 100 % успех“, заявява д-р Кожевников.

Международна програма за обмен на изследователски кадри
Тя осигурява финансиране (дневни и пътни разходи) за персонал, работещ
в университети, изследователски центрове и свързани организации от
обществения сектор за пребиваване в изследователски организации в държавипартньори извън ЕС (държави, сключили научно и технологично споразумение,
или съседни страни) като част от координирана програма за обмен между
европейски и неевропейски изследователски организации за укрепване на
дългосрочното сътрудничество.
Партньорства и пътеки между промишлеността и академичната общност
Те осигуряват финансиране за междусекторна мобилност: временен обмен на
персонал между обществени изследователски институти и търговски партньори
(включително МСП), работещи заедно по съвместни изследователски проекти,
назначаване на опитни изследователи извън партньорството.
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Нощ на изследователите
Финансират се събития с продължителност една нощ, предлагащи на
обществеността дейности, свързани с „образователно развлечение“, които
позволяват на посетителите да подобрят своите познания за изследователите
и изследванията.

Кой може да участва?
Могат да участват изследователи от всички етапи на своето кариерно развитие, университети, изследователски центрове, организации, отговарящи за
финансиране на обучение на изследователи и дружества.
Имащите право на участие страни са 27-те държави-членки на ЕС и страни,
свързани със Седмата рамкова програма на ЕС. Също така до участие в някои
от дейностите се допускат изследователи и организации от страни извън ЕС.

Как да кандидатствам?
Чрез покани за отправяне на предложения и чрез индивидуални заявления за
участие в конкурси за съвместни партньорски проверки
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Можете да откриете цялата необходима информация, за да решите кога и как
да подадете заявление, на адрес:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/how.htm
В държавите-членки и в свързаните страни има национални центрове за
контакт, които предоставят консултации и индивидуално съдействие:
(http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html)

Къде мога да получа повече информация?
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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Участващи държави:
Във всички програми могат да участват всички държави-членки на ЕС, както и Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн. Таблицата представя в обобщен вид кои други държави имат право
на участие във всяка една програма. За допълнителни подробности вижте информацията за
всяка отделна програма.

„Младежта в действие“

Турция, Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, бившата югославска република
Македония, Косово (*), Черна гора, Сърбия, Армения, Азербайджан, Беларус,
Грузия, Молдова, Русия, Украйна, Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан,
Мароко, Палестинската автономия на Западния бряг и Ивицата Газа, Сирия, Тунис

„Коменски“

Турция, Хърватия, бившата югославска република Македония (**)

„Еразъм“

Турция, Хърватия, бившата югославска република Македония (**)

„Леонардо да Винчи“

Турция, Хърватия, бившата югославска република Македония (**)

„Грюндвиг“

Турция, Хърватия, бившата югославска република Македония (**)

Хоризонтална програма

Турция, Хърватия, бившата югославска република Македония (**)

„Жан Моне“

62 държави

„Еразмус Мундус“

Всички държави в света

Сътрудничество
с индустриализирани страни

Съединените американски щати, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Япония,
Южна Корея

„Темпус“

27 държави от Западните Балкани, Източна Европа, Централна Азия, Северна
Африка и Близкия Изток

„Култура“

Хърватия, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия, Турция,
както и тези държави, които са определени да участват за дадена година (Мексико
за 2011 г. и Южна Африка за 2012 г.)

„Медиа“

Хърватия, Швейцария

„Мария Кюри“

Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Израел, Черна гора, Сърбия, Швейцария,
бившата югославска република Македония, Турция (за някои дейности до участие
се допускат също организации и лица от трети страни) (***)

(*)
(**)
(***)
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Съгласно Резолюция 1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН.
Хърватия и бившата югославска република Македония могат да участват в подготвителен етап.
Списъкът на допусканите до участие трети страни е достъпен на адрес:
http://cordis.europa.eu/fp7/who_en.html#countries.

Контакти
Европейска комисия
Генерална дирекция „Образование и култура“
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Teл.: +32 229-91111
Факс: +32 229-57633
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
eac-info@ec.europa.eu

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
BOUR 01/01
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Teл.: +32 229-75615
Факс: +32 229-21330
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm
eacea-info@ec.europa.eu
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Интернет страници
CEDEFOP (Европейски център за развитие на професионалното обучение):
http://www.cedefop.europa.eu/
Служба за ориентиране на гражданите:
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm
CRELL (Център за изследване на ученето през целия живот):
http://crell.jrc.ec.europa.eu/
EIT (Европейски институт за иновации и технологии):
http://eit.europa.eu/
ETF (Европейска фондация за обучение):
http://www.etf.europa.eu/
Eures (Европейски портал за професионална мобилност):
http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg
Europass:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/
Introduction.csp?loc=bg_BG
„Евридика“ (Информация за образователните системи и политики в Европа):
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
EVE: резултати от проекти в сферата на образованието, обучението, културата,
младежта и гражданството:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve/index_en.htm
Ploteus (Портал за възможностите за обучение в европейското пространство):
http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=bg
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Въпроси относно Европа? Свържете се с Europe Direct:
http://ec.europa.eu/europedirect/index_bg.htm
Чрез „Study in Europe“ можете да откриете университета,
който ви подхожда най-добре:
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
Младежки портал:
http://europa.eu/youth/ienews.cfm?l_id=bg&jsessionid=42079f4ac0bc7a10146fTR

Публикации
EU Bookshop:
http://bookshop.europa.eu/is-bin/INTERSHOP.enﬁnity/WFS/EU-Bookshop-Site/
bg_BG/-/BGN/ViewApplication-DisplayCachedWelcomePage
Публикации на генерална дирекция „Oбразование и култура“:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/eac_bg.html
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КАК ДА СЕ СДОБИЕМ
С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC?
Безплатни публикации:
> чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);
> от представителствата или делегациите на Европейския съюз.
Можете да получите координатите им, като посетите следния адрес:
http://ec.europa.eu или като изпратите факс на
следния номер: +352 2929-42758.
Платени публикации:
> чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).
Платени абонаменти (например годишните издания на сериите на
Официален вестник на Европейския съюз, Сборника съдебна практика
на Съда на Европейския съюз):
> чрез някой от търговските представители на Службата за
публикации на Европейския съюз
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_bg.htm).
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