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НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

ФОНД „УСЛОВИЯ НА ТРУД” 

Краен срок: ВСЕКИ месец до 25‐о число 

Фонд  „Условия  на  труд”  е  „лека”  програма  за  кандидатстване,  при  която 
фирмите могат да получат прилично финансиране, за да санират помещения, да 
изградят стаи за почивка, санитарни възли, да въведат практики по подобряване 
на  факторите  на  работната  среда  и  т.н.  Характерно  за  проектите  е,  че  НЯМА 
значение дали се изпълняват на  територията на селски райони или в областни 
градове  –  всички  населени  места  са  допустими  за  кандидатстване  по 
програмата. 

Може да кандидатстват: 

‐ Всички фирми, които имат назначен персонал. 

‐ Фирми,  които  нямат  просрочени  задължения  към  бюджета  и  към 
търговски банки. 

‐ Получили финансиране по други проекти за същите дейности. 

Може да се финансира: 

‐ Модернизация  на  помещенията  за  персонала  (подмяна  на  подови 
настилки,  измазване  на  стени  и  тавани,  изграждане  на  стаи  за  почивка, 
санитарни възли и други) 

‐ Внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии. 

‐ Изграждане  или  усъвършенстване  на  системата  за  предотвратяване  на 
рискове на работното място. 

‐ Обезопасяване на машини и съоръжения. 

Повече информация: http://fund.mlsp.government.bg/

TIMEHEROES МИКРОФОНД 

Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец 

Микро фондът на TimeHeroes  е паричен фонд,  който подпомага провеждането 
на доброволчески мисии в България. Някои от най‐страхотните доброволчески 
инициативи  са  на малки организации,  неформални  групи и  активни  граждани, 
които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Микро 

http://fund.mlsp.government.bg/fund/documents.htm
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фондът се стреми да ги подкрепи, като предоставя малки суми за покриване на 
основни  разходи,  необходими  за  провеждане  на  мисиите,  като  материали, 
транспорт и т.н. 

Може  да  се  кандидатства,  като  се  изпрати  следната  информация  на 
hello@timeheroes.org: 

‐ официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители, адрес 
и пр.); 

‐ детайлно  описание  на  инициативата  –  какво  ще  се  прави,  кои  са 
бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.; 

‐ детайлен  бюджет,  за  който  се  кандидатства  към  Микрофонда  на 
TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.); 

‐ други  източници  на  финансиране,  с  които  организаторът  разполага  за 
конкретната инициатива; 

‐ номер  на  банкова  сметка  (IBAN),  който  да  ползваме  за  евентуалното 
дарение. Всички фирми, които имат назначен персонал. 

Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица. 

Повече информация: https://timeheroes.org

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА, ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКА КНИГА” 

Краен срок: целогодишно 

Програмата  предоставя  възможност  за  отпечатване  на  качествени  български 
художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.  

Могат  да  кандидатстват  юридически  лица,  регистрирани  като  издатели  в 
българската ISBN агенция, с издадени най‐малко шест книги на български език. 

Подпомаганият  тираж  може  бъде  между  300  и  1  200  бройки,  меки  корици, 
определен  по  заявка  на  издателя  спрямо  пазарния  потенциал  на  книгата  и 
одобрен  от  експертен  съвет.  В  замяна  на  тази  подкрепа  издателствата 
предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК. 

За подпомагане може да кандидатстват само български издателства,  сключили 
договор  с  автора.  Програмата  подпомага  художествена  литература  от  всички 
жанрове  и форми  от  български  съвременни  автори.  Програмата  не  подпомага 
нехудожествена литература. 

Възможността  за  кандидатстване  е  отворена  целогодишно.  Експертният  съвет 
оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два 
месеца.  

Повече информация: http://ndk.bg/

mailto:hello@timeheroes.org
https://timeheroes.org/bg/fund/
http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
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СТУДИЯ ТРАНСМЕДИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНО ВИДЕО 

И НАГРАДА „ЖОРЖ ПАПАЗОВ“ 

Краен срок: 1 май 2016 г. 

Конкурсът  за  видео  и  съпровождащата  го  награда  на  името  на  големия 
български  художник  Георги  (Жорж)  Папазов  имат  за  цел  да  подпомогнат 
развитието на този жанр в България и да се превърнат в стимул за създаване на 
нови произведения. 

В конкурса имат право да участват всички български художници, независимо от 
мястото им на пребиваване в момента. Приемат се работи, създадени след 2014 
г., с времетраене до 15 мин. Специално условие и предизвикателство – видеото 
да е без звук. 

Повече информация: https://www.nfc.bg/

ПОДКРЕПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ ОТ СТАРТИРАЩИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Краен срок: 5 май 2016 г., 19:00 часа 

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия в 
страната  за  повишаване  на  иновационната  дейност  в  тематичните  области  на 
ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да 
води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните 
направления на тематичните области на ИСИС. 

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности: 

1/  Извършване  на  приложни  научни  изследвания,  тествания,  изпитвания  и 
измервания  (вкл.  създаване  на  програми  и  методики),  свързани  с 
разработването на иновативния продукт или процес; 

2/ Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, 
технологии,  know‐how,  непатентовани  открития,  права  по  интелектуална 
собственост; 

3/  Защита  на  интелектуална  собственост  на  национално  и  международно 
равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен 
дизайн); 

4/ Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии; 

5/  Изработване  на  икономическа  оценка,  финансова  оценка  и  техническа 
оценка  (вкл.  инвестиционен  бизнес  план)  на  разработвания  иновативен 
продукт или процес; 

6/ Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или 
процес; 

https://www.nfc.bg/bg/news-go/konkurs_4
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7/ Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове  за 
пазарна реализация на иновативния продукт или процес; 

8/  Организиране  на  промоционални  събития  в  България,  свързани  с 
популяризиране на иновативния продукт или процес; 

9/ Визуализация на проекта. 

Повече информация: http://www.opcompetitiveness.bg/

НАЦИОНАЛНИЯТ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД ОБЯВЯВА ЛИТЕРАТУРЕН 

КОНКУРС 

Краен срок: 5 май 2016 г. 

НАЦИОНАЛНИЯТ  ДОВЕРИТЕЛЕН  ЕКОФОНД,  ФОНДАЦИЯ  ЕКОЛОГИЧЕН  ФОРУМ 
ПЛЮС,  НАЦИОНАЛЕН  ПАРК  РИЛА  обявяват  за  десета  поредна  година 
национална  награда  за  природозащитна  на  името  на  Мими  Праматарова. 
„Климатът  и  аз.  Човешкото  лице  на  климатичните  промени“  е  темата  на 
литературния конкурс, в който могат да участват ученици от средните училища. 

Участниците  могат  да  напишат  стихотворение,  разказ  или  есе.  Обемът  на 
творбите  не  бива  да  надхвърля  1  000  думи.  Текстът  следва  да  е  написан  на 
шрифт  Times New  Roman,  с  разредка  на  редовете  1,5  и  размер  на  шрифта  12 
пункта. 

Повече информация: http://myclimate.bg/

СЛАВЕЙКОВА НАГРАДА ЗА ПОЕЗИЯ – 2016 

Краен срок: 9 май 2016 г. 

Община  Трявна  обявява  Национален  конкурс  на  името  на  Петко  и  Пенчо 
Славейкови за лирично стихотворение. 

Наградата  се  присъжда  за  непубликувано  лирично  стихотворение  на 
съвременен български автор. 

Конкурсът е анонимен.  

Всеки автор има право да участва с 1  (едно) лирично стихотворение в 6  (шест) 
екземпляра, напечатани на пишеща машина или компютърна разпечатка 

Повече информация: http://kulturni‐novini.info/

 

 

http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=136
http://myclimate.bg/bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-2016/
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23117&sid=7
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СТАРТИРА ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА ФОТОКОНКУРСА „БЛАГОТВОРИТЕЛ‐
НОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА” 

Краен срок: 9 май 2016 г. 

Конкурсите са два – за фотографски проект и за фотография. 

Грантовата  програма  дава  възможност  на  фотографите  да  осъществят  свой 
фотографски  проект  и  е  единствената  по  рода  си  в  България.  Ще  бъдат 
финансирани до три проекта на стойност по 2 000 лева всеки. 

Повече информация: http://www.blagobektiv.org/

ВТОРИ СРЕДНОШКОЛСКИ ФЕСТИВАЛ „ДЪГА НАД ДУНАВ” – ВИДИН 
2016 

Краен срок: 10 май 2016 г. 

Организатори:  Професионална  гимназия  „Проф.  д‐р  Асен  Златаров“  –  Видин, 
РИО Видин, община Видин и Областен информационен център – Видин.  

Цел:  Популяризиране  на  културно‐историческото  наследство  на  европейските 
народи от поречието на река Дунав 

Тема: Река Дунав – памет европейска! 

Допуска  се  участие  на  средношколци,  които  творят  в  клубове  и  школи  към 
средни  училища,  Младежки  информационно  консултантски  центрове  (МИКЦ), 
Центрове за работа с деца, читалища, НПО, културни центрове и др. 

Възраст на участниците: 14 +  (ученици от 8. до 12.  клас).  Творческите екипи се 
представят и състезават в следните тематични категории, представящи населени 
места, обекти и традиции по поречието на река Дунав:  

А. Фотография  

Б. Мултимедия 

В. Изобразително изкуство 

Повече информация: http://pgaz.org/

V НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРИКАЗКИТЕ”, 
ВАРНА, 2016 Г., НА ТЕМА: „ПРИКАЗКИ НА ИЗТОЧНИТЕ НАРОДИ” 

Краен срок: 10 май 2016 г. 

Организатор:  Общински  детски  комплекс  –  Варна.  Конкурсът  е  насочен  към 
всички ученици в България и български деца, които живеят извън пределите на 
страната. Има за цел да провокира желание у децата да се запознаят с богатия 

http://www.blagobektiv.org/index.php/za-mediite/649-startira-petoto-izdanie-na-fotokonkursa.html
http://pgaz.org/bg/sastezaniya_competitions/daga_nad_dunav_rainbow_over_the_danube_vidin_2016_g.435.html
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извор от приказки и детски книги, които носят много послания и поуки, но все 
по‐малко се четат.  

Конкурсът е ИНДИВИДУАЛЕН.  

Всеки участник може да участва с една творба във всеки раздел. 

І. Раздел КОМПЮТЪРНА РИСУНКА 

Възрастови групи: 

• Първа възрастова група – от І до ІV клас 

• Втора възрастова група – от V до VІІ клас 

• Трета възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас 

ІІ. Раздел РИСУНКА 

Възрастови групи: 

Първа възрастова група – предучилищна възраст от 5 години 

Втора възрастова група – от І до ІV клас 

Трета възрастова група – от V до VІІ клас 

Четвърта възрастова група – от VІІІ до ХІІ клас 

Рисунките да бъдат нарисувани на картон 35х50 см. (без паспарту) с материали 
по избор, по една индивидуална рисунка на участник.  

Приемат се необработени с компютърни програми заснети рисунки. 

Повече информация: http://www.odk‐varna.com/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА „БОТЕВ – ПРЕЗ МОИТЕ ОЧИ” 

Краен срок: 10 май 2016 г. 

Община  Бургас  и  Народно  читалище  „Христо  Ботев  1937”,  град  Бургас, 
организират НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС  ЗА РИСУНКА на  тема  „Ботев –  през моите 
очи”. 

Конкурсът е посветен на 80 години от учредяването на читалище „Христо Ботев 
1937”, град Бургас. 

Цел на конкурса: 

1. Да насърчи историческата памет на участниците в конкурса за обогатяване 
на знанията им за Христо Ботев. 

2. Изява на творческите способности на родолюбивите българчета. 

Участници: 

В  конкурса  могат  да  участват  всички  деца  на  възраст  от  7  до  18  години, 
разпределени в три възрастови групи: 

http://www.odk-varna.com/
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І – от 7 до 10 г. 

ІІ – от 11 до 14 г. 

ІІІ – от 15 до 18 г. 

Творбите ще се приемат в читалище „Христо Ботев 1937”, Бургас. 

Най‐добрите рисунки ще бъдат включени в изложба, посветена на 80 години от 
учредяването  на  НЧ  „Христо  Ботев  1937”.  Творбите  няма  да  се  връщат  и  ще 
останат във фонда на читалището. 

Условия: 

Рисунките  –  живопис  или  графика  да  бъдат  нарисувани  на  картон  с  размери: 
35х50 см. (без паспарту) с материали по избор. 

На гърба на всяка рисунка да има следната информация: 

‐ трите имена на участника и възраст; 

‐ населено място, училище или извънучилищно звено/школа/; 

‐  телефон  и  e‐mail  за  контакт:  на  участника,  ръководителя/учителя  или 
родителя на детето 

Повече информация: http://www.teacher.bg/

ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” 2016 Г. ЗА 
ПРОГРАМА 6 „ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МОБИЛНОСТ” 

Краен срок: 11 май 2016 г. 

Програмата е насочена към подкрепа на мобилността и партньорските проекти 
на  културни  оператори  –  в  рамките  на  страната  и  в  международен  план.  За 
„външна  мобилност”  се  признават  средства  само  за  транспортни  разходи.  За 
разлика от познатите програми за мобилност, в частта си „вътрешна мобилност” 
подкрепата  не  се  ограничава  стриктно  към  модела  „пътни  и  транспортни 
разходи/настаняване  и  дневни”,  а  разглежда  и  предложения  за  съвместни 
проекти,  които  обещават  да  се  развият  в  дългосрочно  партньорство.  Не  се 
поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.  

Срок за реализация на проектите – от 01 юли 2016 г. до 15 декември 2016 г. 

Максимална  сума,  която  може  да  бъде  отпускана  по  тази  програма  на  един 
проект: 5 000 лв 

Повече информация: https://kultura.sofia.bg/

http://www.teacher.bg/Article/Details/65599
https://kultura.sofia.bg/currentNews-6-.html
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СДРУЖЕНИЕ НА ПИСАТЕЛИТЕ – ВАРНА, ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛЕН 
КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ „АТАНАС ЛИПЧЕВ” – 2016 

Краен срок: 15 май 2016 г. 

В конкурса може да вземе участие всеки автор, без възрастови ограничения. 

Разказите трябва да са оригинали и непубликувани. 

Не се допускат за участие преводи или адаптации. 

Текстовете трябва да са с обем до пет стандартни  (30х60)  страници; размер на 
шрифта 12 в Times New Roman. 

Повече информация: http://kulturni‐novini.info/

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „С МОРЕ В СЪРЦЕТО” ЗА 
ПОЕЗИЯ И ПРОЗА 

Краен срок: 24 май 2016 г. 

Община  Царево  обявява  ежегодния  си  Национален  литературен  конкурс  „С 
море в сърцето”. 

Конкурсът е отворен за участие за всички български автори. 

Приемат  се  произведения  в  два  жанра  –  поезия  (до  2  лирически  творби)  и 
кратка проза (1 текст с общ обем до 5 страници, оформени по БДС – с 30 реда на 
страница и 60 знака на ред). 

Конкурсът  е  явен.  Всеки  участник  може  да  изпрати  творбите  си  с  точна 
информация за обратна връзка. 

Конкурсните произведения да не са публикувани другаде, освен в периодичния 
печат, и да не са награждавани в други регионални или национални конкурси. 

Авторите, спечелили първа награда в конкурса „С море в сърцето” за поезия и за 
проза, получават грамота от Община Царево и парична премия в размер на 400 
лева. Наградите за второ място са грамота и 300 лв, а за трето място – грамота и 
200 лв. Журито по преценка може да присъди и поощрителни награди. 

Текстовете на спечелилите в конкурса ще бъдат качени на официалния интернет 
сайт на общината. Ще бъде издаден и сборник с номинираните произведения на 
участниците в конкурса. Наградният фонд се осигурява от общината. 

Повече информация: http://kulturni‐novini.info/

 

http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23093&sid=7
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=23012&sid=7
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ (МИГ) И 
СТРАТЕГИИ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ (ВОМР) 

Краен срок: 31 май 2016 г. 

Общият публичен принос за финансиране на една стратегия за ВОМР е: 

‐ от 1 000 000 евро до 1 500 000 евро чрез Програмата за развитие на селските 
райони 2014 – 2020 г.; 

‐ до 760 000 евро чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.; 

‐ от 500 000 евро до 1 500 000 чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 
2014 – 2020 г.; 

‐ 60 евро/хектар площ чрез ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г. 

Повече информация: http://www.mzh.government.bg/

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” 

Краен срок: 31 май 2016 г. 

Конкретни бенефициенти: 28 общини на малки градове – опорни центрове от 4‐
то ниво на националната полицентрична система, съгласно раздел 1.1.1 на ОПРР 
2014 – 2020 и Националната концепция за пространствено развитие 2013 – 2025 
г.  Настоящата  процедура  е  насочена  към  изпълнението  на  следния 
инвестиционен приоритет: 

‐  Инвестиционен  приоритет  4с:  „Предоставяне  на  подкрепа  за  енергийната 
ефективност,  за  интелигентното  енергийно  управление  и  за  използването  на 
възобновяема  енергия  в  публичната  инфраструктура,  включително  в 
обществените сгради и в жилищния сектор”. 

Повече информация: http://www.bgregio.eu/

 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE2/pokana_19_2_23_12_2015.sflb.ashx
http://www.bgregio.eu/shemi/120/oprr--oprd--mrrb.aspx
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ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ 

NATIONAL GEOGRAPHIC YOUNG EXPLORERS GRANT APPLICATION  

Краен срок: текущ 

Applying for a Young Explorers Grant  is a two‐step process. First, you must submit a 
pre‐application  form online.  If your pre‐application  is approved, you will be sent an 
email with a link and a password giving you access to our full application online. The 
Young Explorers Grants Program accepts preapplications throughout the year. 

Open  to:  applicants  aged  18  to  25  around  the world with  prior  experience  in  the 
fields of research, conservation, or exploration. 

Grants: range between USD 2,000 and USD 5,000. 

Повече информация: http://www.nationalgeographic.com/

ПОКАНА ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ, ЦЕЛЯЩИ 

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ ЗА РАБОТЕЩИ В СИСТЕМИТЕ ЗА ЗАЩИТА 

НА ДЕЦАТА И ПРАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДЕЦА В 

СЪДЕБНИ ДЕЛА  

Краен срок: 4 май 2016 г., 12:00 ч. централноевропейско време 

Приоритет  1:  Целева  група  А:  Изграждане  на  капацитет  за  практикуващи 
адвокати/служители,  работещи  със  или  за  деца  в  алтернативните  грижи  или 
места за задържане; 

Приоритет  2:  Целева  група  Б:  Изграждане  на  капацитет  за  адвокати/правни 
съветници, представляващи деца в наказателно, административно и гражданско 
правосъдие; 

Приоритет 3: Целева група В: Изграждане на капацитет за правни и други лица, 
практикуващи  като  социални  и  здравни  работници,  младежки  работници  и 
полицията  за  провеждане и разгръщане на мултидисциплинарни,  базирани на 
доказателства, приятелски настроени към децата практики в сферата на режима 
на отклонение. 

Бюджетът по поканата е 3 300 000 евро.  

Кандидати и партньори могат да бъдат правно регистрирани в страните членки 
на  ЕС  и  Исландия  публични  и  частни  организации  или  международни 
организации, които са с нестопански характер.  

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
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Проектното предложение трябва да бъде подадено от организации /кандидат и 
партньори/ от най‐малко четири различни допустими страни.  

Търсеното финансиране от ЕС не може да бъде по‐малко от 100 000 евро.  

Няма горна граница за търсеното финансиране от ЕС.  

Продължителност на проектите: до 24 месеца. 

Повече информация: http://ec.europa.eu/

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ТРАНСНАЦИОНАЛНИ 

ПРОЕКТИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА РОЛИТЕ, 
БАЗИРАНИ НА ПОЛА, И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОЛОВИТЕ СТЕРЕОТИПИ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И НА РАБОТНОТО МЯСТО  

Краен срок: 27 май 2016 г., 12:00 ч. централноевропейско време 

Поканата цели да допринесе за популяризиране на равенството между жените и 
мъжете в образованието, обучението и на трудовия пазар. Проектите следва да 
целят  промяна  на  отношения,  поведение  и  практики,  които  затрудняват 
напредъка към равенство и които ограничават потенциала на жените, мъжете, 
момичетата и момчетата.  

Чрез  борба  с  вредните  полови  стереотипи  и  дискриминационни  практики  в 
образованието, обучението, ориентирането към избор в кариерата и заетостта, 
проектите следва положително да повлияят на жените и мъжете при достъпа им 
до образование и до пазара на труда.  

Проектите следва да допринасят за преодоляване на образователната и трудова 
полова  сегрегация  –  склонността    на  жените  и  мъжете  да  се  насочват  към 
определени видове учене и работа. 

Бюджетът на поканата е 3 350 000 евро.  

Търсеното финансиране за един проект е най‐малко 200 000  евро. Няма  горна 
граница за търсеното финансиране от ЕК.  

Неправителствените организации са допустими кандидати. 

Повече информация: http://ec.europa.eu/

 

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rchi_ag_prof_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rgen_ag_role_en.htm
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

ЛЕТЕН СЕМИНАР „EUROPE & LIBERTY”, 31 ЮЛИ – 6 АВГУСТ 2016 

Краен срок: 1 май 2016 г. 

За поредна година ИПИ организира летен семинар в Банско „Europe & Liberty” в 
партньорство  с  Friedrich  Naumann  Foundation  Southeast  Europe  и  Institute  for 
Economic Studies – Europe. 

Повече информация: http://www.ies‐europe.org/

ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ ГЛОУ 2016 ПРИЕМА ДОКУМЕНТИ 

Краен срок: 8 май 2016 г. 

Академия ГЛОУ  тази  година ще  се  състои от 24  до 31 юли 2016  в  град Велико 
Търново.  

Лидерска  академия  „ГЛОУ”,  организирана  от  едноименното  сдружение, 
представлява  едноседмичен  образователен  курс,  насочен  към  насърчаване 
израстването на младите жени на възраст между 14 – 18 години, изграждането 
на  лидерски  качества,  умения  за  взимане  на  решения,  поставяне  на  цели, 
комуникативност, умения за реализиране на доброволчески инициативи, а също 
и  осигуряването  на  информация  по  най‐важните  проблемите,  с  които  те  се 
срещат при своето израстване.  

Академията се провежда изцяло на английски език. 

Повече информация: http://www.ngobg.info/

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОДИНА 

Краен срок: 9 май 2016 г. 

Българо‐американската  комисия  за  образователен  обмен  „Фулбрайт”  обявява 
старта на ежегодния  конкурс  за  стипендии  за български  граждани  за  учебната 
2017 – 2018  година. В него могат да се включат студенти, учени и професиона‐
листи от цяла България, които искат да специализират, преподават и извършват 
научни изследвания в САЩ. Ето и стипендиантските програми, които са отворени 
за кандидатстване: 

‐ Стипендии за преподавателска и изследователска дейност  

http://www.ies-europe.org/displayArticle.php?articleId=42#Location
http://www.ngobg.info/bg/news/101493-%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%83-2016-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
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‐ Стипендии за магистърски и докторски програми 

‐ Стипендии за изследователска дейност на докторанти 

‐ Стипендия за развитие на гражданското общество: 

Повече информация: http://www.fulbright.bg/

СТИПЕНДИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

Краен срок: 9 май 2016 г. 

Българо‐американската  комисия  за  образователен  обмен  „Фулбрайт”  обявява 
конкурс за стипендия (3 – 5 месеца) за изследователска дейност по проблемите 
на гражданското общество.  

Програмата  е  предназначена  за  ръководители  и  представители  на  български 
неправителствени  организации,  работещи  за  развитието  на  гражданско 
общество  в  България.  Стипендията  покрива  разходите  за  месечна  издръжка, 
пътуване  до  САЩ  и  здравни  застраховки.  От  кандидатите  се  изисква  да 
представят  официална  покана  от  американска  неправителствена  организация 
или университет. 

Повече информация: http://www.fulbright.bg/

OCEAN SCIENCE JOURNALISM FELLOWSHIP PROGRAM 

Краен срок: 13 май 2016 г. 

Woods  Hole  Oceanographic  Institution  приема  заявления  за  своята  жур‐
налистическа  стипендиантска  програма.  Програмата  е  предназначена  за 
въвеждане на научни журналисти в океанографията и океанското инженерство 
чрез  семинари,  лабораторни  посещения  и  кратки  теренни  експедиции. 
Обучението  ще  се  проведе  в  периода  18  –  23  септември  2016  г.  в  Уудс  Хол, 
Масачузетс. 

За: журналисти, професионални научни писатели, продуценти, редактори. 

Всички стипендианти получават средства за пътуване и настаняване и храна за 
една седмица. 

Повече информация: http://www.whoi.edu/

 

 

http://www.fulbright.bg/bg/
http://www.fulbright.bg/en/grants-for-bulgarian-citizens/civil-society-representatives/
http://www.whoi.edu/page.do?pid=8887
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД 

ВИСШЕ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ИСПАНИЯ 

Реферативен обзор, 12 стр. 

Реферативният обзор уточнява мястото на висшето професионално образование 
и обучение в Националната квалификационна рамка на висшето образование в 
Испания.  Проследена  е  процедурата  за  признаване  на  професионално 
образование  и  обучение  за  придобиване  на  образователно‐квалификационна 
степен  „бакалавър”.  Изложени  са  националните  критерии  за  подбор  на 
кандидати за висше професионално образование и обучение. 

ДОМАШНО ОБРАЗОВАНИЕ И РОДИТЕЛСКИ КООПЕРАТИВИ В СТРАНИТЕ 

В ЕВРОПА 

Реферативен обзор, 40 стр. 

Посочено  е,  че  домашното  образование  е  разпространена форма  на  обучение 
предимно  в  САЩ  и  Австралия,  като  в  Европа  отношението  на  държавите  към 
него  варира от  толерантни регламенти до  силно ограничителни разпоредби.  В 
реферативния  обзор  е  представена  информация  за  правния  статут  на 
домашното  образование  и  наличието  на  родителски  кооперативи  (семейни 
групи/фамилни центрове) в 26 държави в Европа. 

СТАНДАРТИ ЗА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ 

ГРАДИНИ В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 72 стр. 

Представени са национални и международни документи във връзка с 
необходимите изисквания към физическата среда в училищата и детските 
градини. Сред тях присъстват национални инициативи (закони, правилници, 
указания и програми), стандарти и минимални изисквания за физическата среда, 
планове, ръководства и др. 
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УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 69 стр. 

Систематизирана  е  информацията  за  учебните  програми  и  предмети  (със 
съответния  хорариум)  в  отделните  етапи  на  училищното  образование  в  10 
страни  членки  на  ЕС  (Австрия,  Германия,  Естония,  Испания,  Латвия,  Полша, 
Финландия, Франция, Холандия и Чехия). 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В 

ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 57 стр. 

Реферативният  обзор  излага  съвременното  разбиране  за  качеството  на 
училищното  образование  с  политиките  и  подходите  за  неговото  оценяване  в 
Европа. Разгледани са основните аспекти на външното (статут, отговорни органи, 
рамки,  процедури,  резултати,  значение,  квалификация  на  оценяващите)  и 
вътрешното  (статут,  участници, мерки за подпомагане, приложение и значение 
на  резултатите)  оценяване.  Резюмирани  са  държавните  политики  по 
проблематиката  в  Белгия  (Френскоговореща общност), Дания,  Естония,  Полша, 
Румъния  и  Финландия.  Представен  е  и  моделът  за  постигане  на  отлични 
постижения на Европейската фондация по управление на качеството. 

ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС 

Реферативен обзор, 38 стр. 

Изтъкнато е, че оценяването на учениците в държавите членки на ЕС се отличава 
с използването на разнообразни инструменти, методи и практики, формирани в 
резултат  на  дългогодишни  традиции.  Оценките  също  се  диференцират  по 
различни  аспекти:  вътрешни или  външни,  текущи или  крайни,  като  освен  това 
притежават  различна  тежест.  В  реферативния  обзор  са  представени  системите 
на  оценяване  в  Австрия,  Германия,  Естония,  Испания,  Латвия,  Полша, 
Финландия, Франция, Холандия, Чехия и Швеция. 

 


