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АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ EACEA/05/2016

в рамките на програма „Еразъм+“

Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката

Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж

(2016/C 99/05)

1. Описание, Цели

Настоящата покана за представяне на предложения ще подпомогне проекти в областите на образованието, обучението 
и младежта, поставящи си за цел разрастване и разпространяване на иновационни добри практики, попадащи в обхвата 
на Декларацията относно насърчаване на активна гражданска позиция и общите ценности на свобода, търпимост 
и недискриминация чрез образование от 17 март 2015 г. („Парижката декларация“ (1)).

Заявление, подадено в отговор на настоящата покана, трябва да е насочено главно към една от следните две общи цели, 
която следва да се посочи във формуляра за кандидатстване:

1. Предотвратяване на радикализирането към насилие и насърчаване на демократичните ценности, основните права, меж
дукултурното разбирателство и активната гражданска позиция.

2. Насърчаване на приобщаването на обучаващите се в неравностойно положение, включително лица от мигрантски про
изход, при същевременно предотвратяване и борба с дискриминационните практики.

Освен това всяко предложение трябва да е насочено най-малко към една и към не повече от три от следните конкретни 
цели:

1. Подобряване на усвояването на социални и граждански умения, насърчаване на знанието, разбиране и приобщаване 
към демократичните ценности и основните права;

2. Предотвратяване на и борба срещу всяка форма на дискриминация и сегрегация в образованието;

3. Насърчаване на равенство между половете в учебната среда, борба с половите стереотипи и предотвратяване на наси
лието срещу жени;

4. Увеличаване на достъпа до качествено и приобщаващо общо образование и обучение с акцент върху нуждите на 
обучаващите се в неравностойно положение;

5. Насърчаване на взаимното разбирателство и зачитането на достойнството сред хората от различна етническа или 
религиозна принадлежност, вяра или убеждения, включително чрез борба със стереотипите и насърчаване на между
културния диалог;

6. Засилване на критичното мислене, кибернетичната и медийната грамотност сред децата, младите хора, лицата, рабо
тещи с младежта, и персонала в сферата на образованието;

7. Създаване на приобщаваща и демократична учебна среда;

8. Подпомагане на учители и преподаватели при решаване на конфликти и справяне с многообразието;

(1) http://ec.europa.eu/education/news/2015/documents/citizenship-education-declaration_en.pdf
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9. Предотвратяване на радикализирането в местата за лишаване от свобода и затворените институции;

10. Насърчаване на участието на младите хора в социалния и гражданския живот и разработване на практики за приоб
щаване и достигане до младите хора;

11. Улесняване на усвояването на езикът (езиците) на преподаване за новопристигнали мигранти;

12. Достъп до знание и признаване на предходното обучение за новопристигнали мигранти;

13. Повишаване на качеството на неформалните учебни дейности, практиките на работа с младежта и доброволчеството.

Настоящата покана включва две партиди:

Партида 1: Образование и обучение

Партида 2: Младеж

Кандидатите трябва да изберат само една от горните партиди и да я посочат във формуляра си за кандидатстване.

Настоящата покана подкрепя три проектни направления:

Направление 1: Проекти за транснационално сътрудничество (партида 1 и партида 2)

Направление 2: Широкомащабни доброволчески проекти (партида 2)

Направление 3: Работа в мрежа на националните агенции „Еразъм+“ (1) (партида 2)

Кандидатите трябва да изберат само едно от горните направления и да го посочат във формуляра си за кандидатстване.

2. Допустими кандидати

Допустими кандидати са публичните и частните организации, действащи в областите на образованието, обучението 
и младежта по направленията, включени в обхвата на Парижката декларация. Кандидатите, които се считат за допустими 
по настоящата покана, са:

— учебни институции и други доставчици на образователни услуги,

— публични органи на национално/регионално/местно равнище, отговорни за образованието, обучението и младежта,

— организации с нестопанска цел (НПО),

— научноизследователски институти,

— търговски организации и социални партньори,

— центрове за насочване и признаване,

— международни организации,

— частни дружества,

— мрежите на посочените по-горе организации също са допустими, стига да имат юридическа правосубектност,

— Национални агенции „Еразъм+“ в областта на младежта (2).

(1) Списъкът  с  националните  агенции  „Еразъм+“  в  областта  на  младежта  може  да  се  намери  на:  http://ec.europa.eu/youth/
partners_networks/national_agencies_en.htm

(2) Само за направление 3
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Само предложения от юридически лица, установени в една от следните държави, са допустими:

— 28-те държави — членки на Европейския съюз,

— държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

— страните — кандидатки за членство в ЕС: Турция, бивша югославска република Македония.

Изисквания за минимален състав на партньорствата

Направление 1: 4 организации, представляващи 4 допустими държави. Ако в проекта участват мрежи, партньорството 
трябва да включва най-малко 2 организации, които не са членове на мрежата (т.е. двама партньори от 
мрежата плюс 2 организации, които не са членове на мрежата);

Направление 2: 3 организации, представляващи 3 допустими държави;

Направление 3: 4 национални агенции „Еразъм+“ в областта на младежта, представляващи 4 допустими държави.

3. Допустими дейности и продължителност на проектите

Дейностите трябва да започнат между 1 и 31 декември 2016 г. Продължителността на проектите се определя на 24 или 
на 36 месеца. Ако обаче след подписването на споразумението и стартирането на проекта за бенефициерите стане невъз
можно, по напълно основателни и независещи от тях причини, да завършат проекта в предвидения срок, допустимият 
срок може да бъде удължен. Ще бъде предоставено удължаване от максимум шест допълнителни месеца, ако такова бъде 
поискано преди крайния срок, посочен в споразумението за безвъзмездна помощ. Максималната продължителност тогава 
ще бъде 42 месеца.

Дейностите, които се финансират по тази покана, могат включват (списъкът не е изчерпателен):

Направление 1 — Проекти за транснационално сътрудничество

— Модели за сътрудничество/партньорство и работа в мрежа, които включват комбинации от съответните (публични/
частни) заинтересовани страни от различни сектори;

— Адаптиране на практики, инструменти и материали за обучение, включително изготвяне на учебни програми 
и курсове;

— Конференции, семинари, работни форуми и заседания с лица, които определят политиките и вземат решения;

— Оценка, обмен и валидиране на добри практики и придобиване на знания;

— Обучение и други дейности за изграждане на капацитет (напр. за учители, лица, работещи с младежта, местни органи, 
служители в местата за лишаване от свобода и пр.);

— Подходи за подкрепа и практики за достигане до по-широк кръг от хора организирани от младежи и предназначени 
за младежи;

— Целеви дейности за разпространение и повишаване на осведомеността, включително информационни материали 
и ефективни стратегии за комуникация;

— Оперативни препоръки или препоръки относно политиките в областта на образованието, обучението и младежта, 
които са свързани с целите на Парижката декларация;

— Дейности по оценката.

Направление 2 — Широкомащабни доброволчески проекти:

— Доброволчески дейности на млади хора на възраст от 17 до 30 години, пребиваващи в допустима държава с продъл
жителност от 2 до 12 месеца;

— Целеви дейности за разпространение и повишаване на осведомеността, включително информационни материали 
и ефективни стратегии за комуникация;
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— Конференции, семинари, работни форуми и заседания с лица, които определят политиките и вземат решения;

— Оперативни препоръки или препоръки относно политиките в областта на доброволчеството, които са свързани 
с положението на новопристигнали мигранти;

— Подходи за подкрепа и практики за достигане до по-широк кръг от млади хора от групи в неравностойно положение;

— Дейности по оценката.

Направление 3 — Работа в мрежа на национални агенции „Еразъм+“

— Целеви дейности за разпространение и повишаване на осведомеността, включително информационни материали 
и ефективни стратегии за комуникация;

— Конференции, семинари, работни форуми и заседания с лица, които определят политиките и вземат решения;

— Оценка, обмен и валидиране на добри практики и придобиване на знания;

— Модели за сътрудничество/партньорство и работа в мрежа, които включват комбинации от съответните (публични/
частни) заинтересовани страни от различни сектори;

— Разработване на практики, инструменти и материали за обучение;

— Изготвяне на политически препоръки и примери за най-добра практика;

— Подходи за подкрепа и практики за достигане до по-широк кръг от млади хора от групи в неравностойно положение;

— Обучение и други дейности за изграждане на капацитет за организации/институции, включително лица, работещи 
с младежта, и доброволци;

— Интегриране на изпитани и проверени иновативни/добри практики в местните, регионалните, националните и евро
пейските системи и тяхното систематизиране;

— Работа с младежта и доброволчески дейности по места за проверка на усвоените знания;

— Дейности по оценката.

По направления 1 и 3 само дейности, извършвани в допустими държави, ще бъдат считани за допустими за финансиране. 
По направление 2 само дейности, извършвани в държави — членки на ЕС, ще бъдат считани за допустими за 
финансиране.

4. Критерии за възлагане

Допустимите предложения ще се оценяват въз основа на изключване, подбор и критерии за възлагане (1).

Критериите за възлагане при финансиране на дадено предложение са както следва:

1. значимост на проекта (30 %),

2. качество на замисъла и изпълнението на проекта (20 %),

3. качество на споразуменията за партньорство и сътрудничество (20 %),

4. въздействие, разпространение и устойчивост на резултатите (30 %).

(1) Вж. указанията за кандидатите, раздели 7, 8 и 9.
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Само предложения, постигнали:

— минимален праг от 60 % от общия сбор от четирите критерия за възлагане и

— минимален праг от 50 % от всеки критерий,

ще бъдат разглеждани за финансиране от ЕС.

5. Бюджет

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 13 000 000 ЕUR, разпреде
лени, както следва:

Партида 1 — Образование и обучение 10 000 000 EUR

Партида 2 — Младеж 3 000 000 EUR

Бюджет по партиди и примерно разпределение по направление

Направление 1: Проекти за транснационално сътрудничество Общо: 10 500 000 ЕUR

Партида 1: 10 000 000 ЕUR

Партида 2: 500 000 ЕUR

Направление 2: Широкомащабни доброволчески проекти Партида 2: 1 000 000 ЕUR

Направление 3: Работа в мрежа на национални агенции „Еразъм+“ Партида 2: 1 500 000 ЕUR

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи за проектите.

Максималната сума за безвъзмездно финансиране за проект е 500 000 ЕUR.

Агенцията си запазва правото да не разпределя всички средства, предвидени в настоящата покана.

6. Процедура за подаване на заявления и краен срок

Преди подаването на електронното заявление кандидатите ще трябва да регистрират своята организация в портала за 
участници в проекти в областта на образованието, аудиовизията, културата и доброволчеството и да получат идентифика
ционен код за участие (РIС). РIС-кодът ще бъде поискан във формуляра за кандидатстване.

Порталът за участници в проекти е инструментът, през който ще се управлява цялата правна и финансова информация, 
свързана с организациите. Информация как да се регистрирате можете да намерите в портала на следния адрес: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация относно поканата за представяне на предложения 
и процедурата за подаване на заявления, и да използват документите, представляващи част от заявлението (комплект 
документи за кандидатстване), на адрес: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-
policy-innovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно 
попълнен и включващ всички относими и приложими приложения и подкрепящи документи. Формулярите могат да се 
получат в интернет на следния адрес: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/.

Формуляри за кандидатстване, които не включват цялата необходима информация и не са подадени онлайн до крайния 
срок, няма да бъдат разглеждани.

Заявленията за безвъзмездно финансиране трябва да са съставени на един от официалните езици на ЕС.

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2016 г., 12.00 ч. на обяд централно европейско време
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7. Допълнителна информация

За повече подробности вижте указанията за кандидатите.

Указанията за кандидатите и комплектът документи за кандидатстване могат да бъдат намерени на следния интернет 
адрес:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-social-inclusion-through-
education-training-and-youth_en

Адрес за електронна поща: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
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