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Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

Дата на публикуване:
сряда, 25 Октомври, 2017 - 10:49
Секция: Новини [1]
Тема: Конкурси [2]
В Официалния вестник на ЕС от 25 октомври е публикувана покана за представяне на предложения
в рамките на Програма „Еразъм+“.
Поканата обхваща следните действия от Програмата „Еразъм+“:
Ключово действие 1 (КД1) – Образователна мобилност за граждани:
Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта;
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“.
Ключово действие 2 (КД2) – Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта;
Алианси на познанията;
Секторни алианси на уменията;
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование;
Изграждане на капацитет в областта на младежта.
Ключово действие 3 (КД3) – Подкрепа за реформиране на политиката:
Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в
областта на младежта.
Дейности „Жан Моне“:
Катедри „Жан Моне“;
Модули „Жан Моне“;
Центрове за високи постижения „Жан Моне“;
Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения;
Мрежи „Жан Моне“;
Проекти „Жан Моне“.
Спорт:
Партньорства за сътрудничество;
Малки партньорства за сътрудничество;
Европейски спортни събития с нестопанска цел.
Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието,
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обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по Програма „Еразъм+“.
Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките
на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за
млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в
областта на младежта.
Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2
490,9 милиона евро:
Образование и обучение: 2 253,2 милиона евро;
Младеж: 188,2 милиона евро;
„Жан Моне“: 12,1 милиона евро;
Спорт: 37,4 милиона евро.
Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд),
брюкселско време.
Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на професионалното образование и обучение, училищното
образование и образованието за възрастни – 1 февруари 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Мобилност за граждани в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“– 15 февруари 2018 г.
Ключова дейност 2
Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 февруари 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 26 април 2018 г.
Стратегически партньорства в областта на младежта – 4 октомври 2018 г.
Алианси на познанията – 28 февруари 2018 г.
Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 8 февруари 2018 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2018 г.
Ключова дейност 3
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта:
1 февруари 2018 г.;
26 април 2018 г.;
4 октомври 2018 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“
Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения,
мрежи, проекти – 22 февруари 2018 г.
Действия в областта на спорта
Партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 5 април 2018 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 5 април 2018 г.
Подробните условия на тази покана, включително приоритетите, можете да намерите в
ръководството за Програма „Еразъм+“ [3].
Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:
Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

[4]

(420.29 KB, PDF)

В Официалния вестник на ЕС от 15 декември е публикувана следната поправка на текста на
конкурса:
На страница 34 точка 5 „Срок за подаване на заявленията“ се изменя, както следва:
Ключова дейност 1:
Мобилност за граждани в областта на младежта – 15 февруари 2018 г.
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Ключова дейност 2:
Стратегически партньорства в областта на младежта – 15 февруари 2018 г.
Ключова дейност 3:
Срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта
– 15 февруари 2018 г.
Тагове: Програма „Еразъм+“ [5]
финансиране [6]
спорт [7]
младежи [8]
мобилност [9]
култура [10]
ЕС [11]
ЕК [12]
покана [13]
предложения [14]
Дейности „Жан Моне“ [15]
ГД Образование и култура [16]
НачалоАктуалноРесурсиИнициативиПредседателство на ЕС

Контакт с Gateway Europe За нас
Copyright © 2003-2022 Europe.bg / ISBN 954-91317-1-8
Source URL: http://europe.bg/bg/articles/news/2017/10/25/pokana-za-predlozheniya-po-programa-erazum
Връзки
[1] http://europe.bg/bg/articles/news
[2] http://europe.bg/bg/topic/konkursi
[3] http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_bg
[4] http://europe.bg/sites/default/files/uploads/konkursi/celex_c2017_361_04_bg_txt.pdf
[5] http://europe.bg/bg/tags/programa-erazum
[6] http://europe.bg/bg/tags/finansirane
[7] http://europe.bg/bg/tags/sport
[8] http://europe.bg/bg/tags/mladezhi
[9] http://europe.bg/bg/tags/mobilnost
[10] http://europe.bg/bg/tags/kultura
[11] http://europe.bg/bg/tags/es
[12] http://europe.bg/bg/tags/ek
[13] http://europe.bg/bg/tags/pokana
[14] http://europe.bg/bg/tags/predlozheniya
[15] http://europe.bg/bg/tags/deynosti-zhan-mone
[16] http://europe.bg/bg/tags/gd-obrazovanie-i-kultura

3

