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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  програма,  чрез  която  фирмите  могат  да  получат 
финансиране  –  за  саниране  на  помещения,  изграждане  на  стаи  за  почивка, 
санитарни  възли,  въвеждане  на  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. 

Може да кандидатстват всички фирми, които: 

‐ разполагат с назначен персонал; 

‐ нямат просрочени задължения към бюджета и към търговски банки; 

‐ вече са 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://mlsp.government.bg/

TIMEHEROES МИКРОФОНД 

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

Микрофондът  на  TimeHeroes  е  паричен  фонд,  който  подпомага  провеждането 
на доброволчески мисии в България. Подкрепят се доброволчески инициативи 
на  малки  организации,  неформални  групи  и  активни  граждани,  като  се 
предоставят  средства  за  покриване  на  основни  разходи  –  необходими  за 
провеждане на мисиите, включително материали, транспорт и т.н. 

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

http://mlsp.government.bg/
mailto:hello@timeheroes.org
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‐ 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 (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). 

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/

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „РАДА КАЗАЛИЙСКА” 2016  

Краен срок: 1 септември 2016 г. 

Народно  читалище  „Добри  Чинтулов  1935”  –  София  обявява  ежегодния 
литературен конкурс „Рада Казалийска” за 2016 г., в памет на първата българска 
поетеса и светска учителка в Родопския край.  

https://timeheroes.org/bg/fund/
http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
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Темата на конкурса е: „И ето ти дочака със своите очи да видиш...”. 

Условия за участие: 

‐ стихотворение, есе или разказ до три печатни страници, или максимум по 
едно произведение от всеки жанр; 

‐ няма възрастови ограничения; 
‐ произведенията да не са публикувани до момента. 

Повече информация: http://bukvite.bg/

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА  
МЛАДИ УЧЕНИ – 2016  

Краен срок: 5 септември 2016 г., 17 ч. 

Целта  на  конкурса  е  да  насърчи  провеждането  на  качествени  фундаментални 
научни  изследвания  от  млади  учени,  повишаване  квалификацията  им  и 
получаване на високи научни постижения в следните области: 1) Биологически 
науки; 2) Математически науки и информатика; 3) Медицински науки; 4) Науки 
за земята; 5) Обществени науки; 6) Селскостопански науки; 7) Технически науки; 
8) Физически науки; 9) Химически науки; 10) Хуманитарни науки. 

Минималната  сума  за  всеки  отделен  проект  е  10 000 лв.,  а  максималната  – 
20 000 лв. 

Публичното  финансиране  не  трябва  да  надвишава  100%  от  общия  размер  на 
допустимите разходи на проекта. 

Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24 месеца. 

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

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА БИО‐БАЗИРАНИ 
ИНДУСТРИИ – ПУБЛИЧНО‐ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 2016  

Краен срок: 8 септември 2016 г.  

Целите  на  програмата  са  да  допринесе  за  по‐ефикасна  и  устойчива  ниско 
въглеродна  икономика  и  да  стимулира  икономическия  растеж  и  заетостта, 
особено в селските райони, чрез разработване на устойчиви и конкурентни био‐
базирани индустрии в Европа на базата на съвременни биорафинерии. 

Повече информация: http://www.bbi‐europe.eu/

 

 

http://bukvite.bg/konall.php?bid=425
https://www.fni.bg/
http://www.bbi-europe.eu/participate/calls-proposals-2016
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ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ, ПРОЕКТИ ЗА 

МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ И ПЕРСОНАЛ В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО 

ОБРАЗОВАНИЕ МЕЖДУ ПРОГРАМНИ И ПАРТНИРАЩИ ДЪРЖАВИ, 
СЕКТОР „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ” 

Краен срок: 15 септември 2016 г., 13:00 часа българско време 

Предвижда  се  финансова  подкрепа  за  проекти,  свързани  с  мобилност  на 
студенти  и  персонал между  програмни и  партниращи държави  за  съответните 
региони: 

1. ENI: Държави от Южното Средиземноморие –192 346.06 евро 
2. DCI: Южна Африка – 27 904.00 евро 
3. PI: Индустриализирани държави от Северна Америка – 34 239.00 евро 
4. PI: Индустриализирани държави от Азия – 42 744.00 евро  
5. EDF:  Държави  от  Африка,  Карибите  и  Тихоокеански  басейн  – 

85 130.00 евро 

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

НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА” ОБЯВИ ТРЕТА СЕСИЯ ПО  
ПРОГРАМА „МОБИЛНОСТ“  

Краен срок: 15 септември 2016 г., 15:00 ч. 

Конкурсът е за финансиране на: 

‐ участия  в  международни,  национални  и  локални  културни  форуми  на 
представители на българската култура и изкуство; 

‐ посещения  на  чуждестранни  мениджъри  и  продуценти  в  областта  на 
културата и изкуствата. 

Третата сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на 
месец ноември 2016 г. до края на месец март 2017 г. 

Повече информация: http://ncf.bg/

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТИХОВЕ „МОЕТО СИНЬО ЛЯТО” 

Краен срок: 15 септември 2016 г. 

Фондация „Астика” обявява седми национален конкурс за стихове „Моето синьо 
лято“.  В  конкурса  могат  да  участват  младежи  и  възрастни  от  цялата  страна, 
диференцирани в две възрастови категории: 

http://www.eurodesk.bg/news/c1/i548/vtora-nacionalnata-pokana-za-kandidatstvane-po-kd1-obrazovatelna-mobilnost-za-grazhdani-kd107/#sthash.OLnSTST6.dpuf
http://ncf.bg/?page_id=69
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‐ първа категория: младежи 14 до 29 години; 
‐ втора категория: възрастни 30+ години. 

Допуска се участие с до две непубликувани стихотворения, всяко с дължина не 
повече  от  една  страница.  Стиховете  трябва  да  са  с  тематика  за  морето  и 
Странджа планина. 

Най‐добрите  стихотворения  ще  бъдат  отличени  с  грамоти,  а  победителите  в 
двете категории – с предметна награда. 

Повече информация: http://astika.eu/

ТВОРЧЕСКА АКАДЕМИЯ „ВАЛЕРИ ПЕТРОВ” – НДК  

Краен срок: 15 септември 2016 г. 

Академията  е  изцяло  практически  насочена  и  има  за  цел  развиването  на 
уменията  на  млади  таланти  в  областите  проза,  поезия,  кино  и  телевизионен 
сценарий. 

Обученията  се  провеждат  в  рамките  на  един  тримесечен  семестър,  а  най‐
добрите студенти имат възможност да се запишат и за Майсторските класове.  

Семестърът  е  с  продължителност  три  месеца  и  хорариум  от  96 часа,  а 
Майсторските класове – 2 месеца без фиксиран хорариум.  

Повече информация: http://www.ndk.bg/

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „МАРА БЕЛЧЕВА” 

Краен срок: 16 септември 2016 г.  

Община  Севлиево  и  Бизнес  сдружение  „Севлиево  XXI  век”  обявяват  пети 
национален  конкурс  за  поезия  „Мара  Белчева”.  Конкурсът  се  организира  със 
съдействието  на  Съюза  на  българските  писатели и  е  посветен  на  севлиевската 
поетеса Мара Белчева. 

Организаторите  целят  да  стимулират  творческия  потенциал  на  българските 
поетеси,  чиято поезия носи духа на нашето време. Представените за участие в 
конкурса творби не трябва да са отличавани на други конкурси. 

Конкурсът  е  явен.  Всеки  кандидат  може  да  изпрати  3  поетични  творби, 
придружени с имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация 
на творчеството на кандидата.  

Повече информация: http://bukvite.bg/

http://astika.eu/
http://www.ndk.bg/news/startira-priemat-za-novata-uchebna-godina-na-tvorcheska-akademiya-valeri-petrov-ndk-3729-1
http://bukvite.bg/konall.php?bid=428
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НАГРАДА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА  

Краен срок: 20 септември 2016 г. 

Целта на наградата „Проф. Цани Калянджиев“  на Икономически университет – 
Варна  е  да  изрази  признание  за  постигнати  високи  резултати  в 
научноизследователската  дейност,  както  и  да  популяризира  постиженията  на 
учени от различни общности и университети в България и света.  

За наградата могат да бъдат номинирани университетски преподаватели, учени 
и изследователи от различни общности и университети в България и от цял свят, 
показали  високи  постижения  и  резултати  в  научноизследователската  дейност. 
Номинации  могат  да  се  подават  от  висши  училища,  основни  звена  на  висши 
училища, първични звена на висши училища, инициативни комитети. Наградата 
–  диплом,  почетен  знак  и  парична  сума  от  1 000 лв.,  се  връчва  на  специална 
церемония в навечерието на Деня на народните будители. 

Повече информация: http://www.urban‐mag.com/

ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА ЗА ПРЕВОД  
„КРЪСТАН ДЯНКОВ”, 2016  

Краен срок: 26 септември 2016 г., 17:00 ч.  

Наградата  „Кръстан  Дянков”  на  фондация  „Елизабет  Костова”  се  връчва  за 
превод  от  английски  на  български  език  на  съвременен  роман  с  висока 
литературна стойност. Оригиналът трябва да е издаден след 1980 г., а преводът 
на  български  език  между  1  януари  2015 г.  и  26  септември  2016 г.  Голямата 
награда  „Кръстан Дянков”  е  в  размер  на 3 000 лева. Фондацията  предоставя  и 
една поощрителна награда в размер на 1 500 лева. 

В  процеса  на  номиниране  могат  да  участват  издатели,  литературни  критици, 
редактори,  преводачи  и  институции,  специализирани  в  практикуването  или 
оценяването  на  художествен  превод  (например:  преводачески  и  писателски 
съюзи, университетски катедри и др.). Всеки номиниращ има право на не повече 
от 3 номинации.  

Повече информация: http://ekf.bg/

 

 

 

 

http://www.urban-mag.com/bg/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F%D1%82+%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D1%83%D1%87%D1%80%D0
http://ekf.bg/pages/page/18/
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА  
„ПЕТЯ КАРАКОЛЕВА” 2016 ЗА БЪЛГАРСКИ АВТОРИ С  
НОВОИЗДАДЕНИ КНИГИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА  

Краен срок: 30 септември 2016 г.  

Съюзът  на  българските  писатели  и  Община  Кърджали  обявяват  традиционния 
Конкурс за детска литература „Петя Караколева”.  

Наградата  е  национална  и  се  връчва  всяка  година  през  м.  октомври,  в 
навечерието на Деня на Кърджали. 

Право  на  участие  имат  всички  български  автори  с  новоиздадени  книги  през 
2015 г.  

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

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА”– ЛОМ 2016  

Краен срок: 30 септември 2016 г. 

Община  Лом  и  НЧ  „Постоянство  1856”  обявяват  десетото  издание  на 
Национален литературен конкурс „Яна Язова”. Конкурсът е анонимен. 

Условия за участие: 

‐ литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси; 
‐ до три литературни творби в три екземпляра; 
‐ размер на творбата – до пет машинописни страници; 
‐ възраст – от 14 до 35 години. 

Повече информация: http://bukvite.bg/

„НИЕ, ХОРАТА”– ФОТОГРАФСКИ КОНКУРС  

Краен срок: 30 септември 2016 г.  

В  конкурса  могат  да  участват  всички  желаещи,  любители  и  професионалисти, 
без ограничение във възраст и национална принадлежност. 

Журито на конкурса ще определи 6 награди, по две в категориите: 

‐ стрийт и ежедневие; 
‐ портрет; 
‐ репортаж. 

Още две награди ще бъдат определени от гласовете на всички участници. 

Повече информация: http://konkurs.photosynthesis.bg/

http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=22718&sid=7
http://bukvite.bg/konall.php?bid=423
http://konkurs.photosynthesis.bg/
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НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА  
„МОЯТА НЕВЕРОЯТНА ЛЯТНА ВАКАНЦИЯ” 

Краен срок: 30 септември 2016 г.  

В конкурса могат да участват всички деца на възраст от 5 до 15 години, от всички 
звена – ОДЗ, ЦОП, ЛФ, школи и ателиета, групирани в три възрастови групи: 

I. Група – от 5 до 7 години 

II. Група – от 8 до 10 години 

III. Група – от 11 до 15 години 

Рисунките  за  първа  възрастова  група  да  бъдат  нарисувани  на  картон  с  размер 
А4.  За  останалите  възрастови  групи  да  бъдат  нарисувани  на  картон  с  размери 
35:50 см. /без паспарту/ с материали по избор на участника.  

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ПО ПОВОД 95 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА 
БЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ НА ТЕМА „КЪДЕ Е ДОБРОТО?” 

Краен срок: 30 септември 2016 г.  

Националният  конкурс  има  за  цел  да  популяризира  организацията  и  нейните 
дейности  сред  обществото,  както  и  да  мотивира  и  насърчи  децата  и  младите 
хора към припознаване на доброволческото като кауза и необходимост. 

Тема на конкурса: „Къде е доброто?” 

Конкурсът е разделен в три категории, както следва: 

‐ Категория „Снимка”. Участниците трябва да са на възраст между  
14 и 35 години. Всеки от тях има право да изпрати до 3 броя снимки. 

‐ Категория „Картичка”. Участниците ще бъдат разделени в две възрастови 
категории: 7 – 13 и 14 – 35 години. 

‐ Категория „Комикс”. Участниците трябва да са на възраст между  
14 и 35 години. 

Повече информация: http://youth.redcross.bg/

КОНКУРС „МИСЛЕТЕ В ЗЕЛЕНО ЗА НАШЕТО БЪДЕЩЕ” 

Краен срок: 30 септември 2016 г. 

Конкурсът  е  насочен  към  началните  и  основните  училища.  Предвижда  се 
неговото  реализиране  едновременно  в  5  страни:  България,  Унгария,  Полша, 

http://wp.flgr.bg/2016/07/05/%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B0-3/
http://youth.redcross.bg/95years/competition/
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Румъния  и  Украйна.  Във  всяка  страна  Фондация  „Кроношпан”  финансира 
изпълнението на спечелилия конкурса проект с 2 000 евро. 

Очакват  се  проектни  предложения,  насочени  към  повишаване  на 
информираността  на  учениците  по  проблемите  на  околната  среда.  Проектите 
могат  да  включват  различен  спектър  от  дейности,  като  например:  засаждане, 
създаване  и  отпечатване  на  информационни  материали  за  околната  среда 
(листовки,  брошури  и  т.н.),  създаване  на  малък  парк  в  двора  на  училището, 
зеленчукова градина, дейности по рециклиране и т.н. 

Подателят на кандидатстващия проект трябва да е учител.  

Повече информация: http://kronospanfoundation.org/

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 reapplications throughout the year. 

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

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

URGENT ACTION FUND НАБИРА ПРОЕКТИ  

Краен срок: текущ 

Фондът за спешни действия по човешките права на жените  (Urgent Action Fund 
for Women's Human Rights – UAF) предоставя малки експресни грантове на жени 
и трансправозащитници от цял свят, когато сигурността им е застрашена поради 
естеството  на  тяхната  дейност  или  при  поява  на  неочаквани  и  неотложни 
възможности  за  застъпничество.  Грантовете  са  до  5  000  щатски  долара  и  се 
отпускат за максимален период от 3 месеца. 

Допустимите основания за отпускане на грант са: укрепване на мира, екологична 
защита, поземлени права, репродуктивни права и други. 

Повече информация: http://urgentactionfund.org/

http://kronospanfoundation.org/think-green-2016/
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/yeg-application/
http://urgentactionfund.org/
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КОНКУРС ЗА ЕСЕ „КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ ЕС,  
ЗА ДА НАСЪРЧИ МЛАДИТЕ ХОРА ДА СТАНАТ ПРЕДПРИЕМАЧИ?” 

Краен срок: 2 септември 2016 г.  

Европейската  седмица  на  Малките  и  средни  предприятия  (МСП)  –  под 
патронажа  на  Европейския  комисар  за  единния  пазар,  промишлеността, 
предприемачеството  и  малките  и  средни  предприятия  –  стартира  младежки 
конкурс за есе, насочен към 16‐25‐годишните граждани на страните членки или 
страните партньори по Програма COSME.  

Условия за участие: 
‐ есетата не трябва да надвишават 2 500 думи; 
‐ всички есета трябва да бъдат на английски език; 
‐ всеки кандидат може да участва само с едно есе. 

На победителя в конкурса за есе ще бъдат поети всички разходи за пътуване за 
събранието на МСП, което ще се проведе в Братислава, Словакия, през ноември 
2016 г. 

Повече информация: https://blogs.ec.europa.eu/

ЕВРОПЕЙСКА НАГРАДА „ДОСТЪПЕН ГРАД” ЗА 2017 Г.  

Краен срок: 8 септември 2016 г.  

Градовете  от  ЕС  с  население  над  50 000 жители  са  поканени  да  представят 
своите дейности и стратегии, чрез които целят да направят по‐лесен достъпа на 
хора с увреждания и в напреднала възраст до обществени и частни обекти, като 
сгради,  детски  площадки  за  игра,  работна  среда,  обществен  транспорт  и 
комуникационни технологии.  

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

2016 EESC CIVIL SOCIETY PRIZE – MIGRANTS  

Краен срок: 9 септември 2016 г., 23,59 ч. 

Тема на Наградата на ЕИСК  (EESC – European Economic and Social Committee) за 
гражданското общество за 2016 г. е „Мигранти“. 

Целта  на  Наградата  е  да  се  популяризира  приносът  на  организации  на 
гражданското  общество  и/или  на  отделни  личности  за  формирането  на 
европейска  идентичност  и  гражданско  поведение  като  основа  на  общите 
ценности,  върху  които  се  гради  европейската  интеграция.  Отличават  се  и  се 
поощряват  инициативи,  допринесли  за  насърчаването  на  европейската 
идентичност и интеграция. 

https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/category/european-sme-week-youth-essay-competition/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113
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В  конкурса  могат  да  участват  организации  на  гражданското  общество, 
официално  регистрирани  в  Европейския  съюз,  които  работят  на  местно, 
регионално,  национално  или  европейско  равнище.  Конкурсът  е  открит  и  за 
физически лица.  

Повече информация: http://www.eesc.europa.eu/

ПОКАНА ПО ПРОГРАМА LIFE – ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА 
ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТА  

Краен срок:  септември 2016  г. – различна дата за различните подпрограми и 
видове проекти  

За  подпрограмата  за  околната  среда  са  предвидени  грантове  за  дейности  по 
„традиционни” проекти, подготвителни проекти, интегрирани проекти, проекти 
за техническа помощ. 

За  подпрограмата  за  действия  по  климата  на  разположение  са  грантове  за 
дейности  по  „традиционни”  проекти,  интегрирани  проекти,  проекти  за 
техническа помощ. 

Предложенията се подават от юридически лица, регистрирани в ЕС. Различават 
се  три  групи  бенефициенти:  (1)  публични  органи,  (2)  частни  търговски 
организации и (3) частни нетърговски организации (включително НПО). 

Индикативният  общ  бюджет  за  предоставяне  на  безвъзмездни  средства  за 
дейности  на  проекта  за  настоящата  покана  е  337 536 184 евро.  От  тях  се 
предвиждат  273 936 184 евро  за  подпрограмата  за  околна  среда  и 
63,6 млн. евро  –  за  подпрограмата  за  действия  по  климата.  Най‐малко  55%  от 
бюджетните  ресурси,  разпределени  за  проекти  за  действие  в  рамките  на 
подпрограмата  за  околната  среда,  са  предвидени  за  проекти,  подкрепящи 
опазването на природата и биологичното разнообразие. 

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

ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА 

РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ 

СРЕДСТВА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИТЕ ДАЛЕКОСЪОБЩИ‐
ТЕЛНИ МРЕЖИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА  

Краен срок: 15 септември 2016 г. 

Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса: 

‐ CEF‐TC‐2016‐2: Електронно доставяне (eDelivery); 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2016
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2016/index.htm
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‐ CEF‐TC‐2016‐2:  Електронна  идентификация  и  електронен  подпис 
(eIdentification & eSignature); 

‐ CEF‐TC‐2016‐2: Европейски портал за електронно правосъдие (European e‐
Justice Portal); 

‐ CEF‐TC‐2016‐2:  Свободен достъп до данни от  обществения  сектор  (Public 
Open Data). 

Общият  индикативен  бюджет,  който  е  на  разположение  за  избраните 
предложения по тези покани, е 10,5 млн. евро. 

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

ТЪРСИ СЕ АДМИНИСТРАТОР НА ГЛОБАЛЕН ФОНД ЗА  
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

Краен срок: 15 септември 2016 г., 12.00 часа централноевропейско време  

Приемат се кандидатури за управление на новосъздадения  „Глобален фонд за 
регионално сътрудничество”  с бюджет от 100 млн. евро. Фондът е разделен на 
две: „Фонд за младежка безработица” и „Фонд за регионално сътрудничество”.  

Повече информация: http://eeagrants.org/

НОМИНАЦИИ ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ПРАВОТО ДА ЗНАМ,  
28 СЕПТЕМВРИ 2016  

Краен срок: 15 септември 2016 г.  

Категориите за наградите са шест.  

Позитивни награди „Златен ключ”: 

1. Гражданин,  най‐активно  упражнявал  правата  си  по  Закона  за  достъп  до 
обществена информация (ЗДОИ); 

2. НПО, най‐активно упражнявало правата си по ЗДОИ; 
3. Журналистически материал, свързан с правото на достъп до информация; 
4. Институция,  най‐добре  организирала  предоставянето  на  достъп  до 

информация. 

Антинагради: 

1. „Катинар”  за  институция,  която  нарушава  правата  на  гражданите  и 
възпрепятства свободния достъп до информация; 

2. „Вързан ключ” за най‐абсурдно и смешно решение по ЗДОИ. 

Повече информация: http://www.righttoknowday.net/

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cef-telecom-calls-proposals
http://eeagrants.org/News/2016/Invitation-to-bid-Fund-Operator-for-Global-Fund-for-Regional-Cooperation
http://www.righttoknowday.net/nominations/
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ТРИ ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ НА GRAHAM FOUNDATION  

Краен срок: за отделни личности – 15 септември 2016;  
за организации – 25 февруари 2017; Carter Manny Award – 15 ноември 2016 г.  

Фондацията  подкрепя  проекти,  подбрани  на  конкурсен  принцип,  които 
насърчават  развитието  и  обмена  на  разнообразни  и  предизвикателни  идеи  за 
архитектурата и нейната роля в изкуството, културата и обществото. 

Фондацията  се  фокусира  върху  организации  в  САЩ,  но  има  и  малък  процент 
международни грантове.  

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

ПРОГРАМА REC НА ЕК: ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ЗАЩИТА НА ПРАВАТА  
НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ  

Краен срок: 16 септември 2016 г.  

Европейската  комисия  приема  предложения  за  съфинансиране  в  рамките  на 
Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) в следните приоритетни области:  

‐ достъпност;  
‐ участие;  
‐ равенство; 
‐ заетост;  
‐ образование;  
‐ социална защита;  
‐ здраве;  
‐ външни действия;  
‐ информация за източници на финансиране. 

Комисията  планира  да  финансира  8  предложения,  като  общият  бюджет, 
предвиден за програмата, е 3 млн. евро.  

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

ПРИЕМАТ СЕ НОМИНАЦИИ ЗА СТОКХОЛМСКАТА НАГРАДА  
„ВОДА 2017” 

Краен срок: 25 септември 2016 г. 

Стокхолмският международен институт  по  водата  (SIWI)  приема номинации  за 
тазгодишната  награда  за  решения  на  водни  проблеми,  водещи  към  устойчиво 
развитие. 

http://www.grahamfoundation.org/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=494&furtherCalls=yes


 

www.nacid.bg  е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  8 / 2016 

стр.16

Може да  се  номинира  всяка  личност  или  организация  с  изключителен  принос 
към опазването и защитата на световните водни ресурси и към подобряване на 
здравето на населението и екосистемите на планетата. 

Постиженията  могат  да  бъдат  в  областта  на  науката,  технологиите, 
образованието,  обществения  ред,  или  практика,  свързана  с  устойчивото 
използване и опазване на световните водни ресурси. 

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

НАГРАДА НА UNESCO И КРАЛ HAMAD BIN ISA AL‐KHALIFA ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО  

Краен срок: 30 септември 2016 г.  

Приемат  се  номинации  за  наградата  на  ЮНЕСКО  и  крал  Хамад  бин  Иса  Ал‐
Халифа за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) 
в  образованието.  Наградата  се  присъжда на организации или отделни лица  за 
отлични модели,  най‐добри практики,  както и  творческо използване на ИКТ за 
засилване на ученето, обучението и цялостните образователни постижения. 

Темата  за  2016 г.  е  използването  на  ИКТ  в  образованието  на  групите  в 
неравностойно положение. 

Приоритетни групи: 

‐ бежанци; 
‐ вътрешно разселени лица; 
‐ учащи със социални и икономически трудности; 
‐ хора с увреждания; 
‐ културни, етнически и религиозни малцинства; 
‐ уязвими жени и момичета. 

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

EKOENERGY’S CLIMATE FUND: CALL FOR CLIMATE PROJECTS  

Краен срок: 30 септември 2016 г.  

ЕКОЕНЕРГИЯ  –  мрежа  от  екологични  организации  с  идеална  цел  –  подкрепя 
малки проекти за възобновяема електроенергия, насочени към облекчаване на 
недостига на енергия в бедните страни и региони. Поканата е за представяне на 
проекти, които да бъдат финансирани през 2017 и 2018 г. 

Критерии за оценка: 

‐ опит и надеждност на кандидата (20%); 
‐ качество и ефективност на проекта (20%); 

http://www.siwi.org/prizes/stockholmwaterprize/nominate/
http://www.unesco.org/new/en/education/resources/online-materials/single-view/news/unesco_calls_for_innovative_use_of_icts_for_disadvantaged_gr/#.V2FZTbt96M_
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‐ дългосрочна жизнеспособност,  устойчивост и репродуциране на проекта 
(20%); 

‐ контакти  с  местните  заинтересовани  страни,  стабилен  местен  партньор 
(20%); 

‐ съобразеност  с  целите  на  ЕКОЕНЕРГИЯ  и  с  целта  на  настоящата  покана 
(20%).  

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

ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ УЧЕНИ В ТУРЦИЯ  

Краен срок: текущ 

Turkiye Scholarships стартира програма за научни изследвания, която има за цел 
насърчаването на съвместната работа на учени от чужбина с турски учени, като 
по  този  начин  допринася  за  развитието  на  международното  научно 
сътрудничество между изследователите.  

Стипендиите се отпускат за срок до 12 месеца. 

Месечен размер на стипендията: 3 000 турски лири (около 1 000 щатски долара) 

Повече информация: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/

СТАЖ В СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ  

Краен срок: Текущ 

Секретариатът  на  Световната  търговска  организация  осигурява  стажантска 
следдипломна  програма  за  студенти,  които  желаят  да  придобият  практически 
опит и задълбочени познания за многостранната търговска система. 

Продължителността  на  стажовете  е  до  24  седмици.  Избираеми  кандидати  са 
всички граждани на страни членки на Световната търговска организация, между 
които е и България. 

Кандидатите,  на  възраст  от  21  до  30  години,  трябва  да  имат  завършена 
подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право, 
международни отношения. 

Стажовете са платени и се провеждат в Женева, Швейцария.  

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

http://www.ekoenergy.org/new-call-for-climate-projects/
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/735-arastirma-burs-programi-basvurulari-basladi
http://perspektivi.info/
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ОБУЧЕНИЕ BITRIMULTI (BTM), 22 ‐ 26 НОЕМВРИ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  

Краен срок: 25 септември 2016 г.  
Целта  на  BiTriMulti  курса  е  да  предложи  международен  опит  на  активисти  в 
областта на младежката работа, осигурявайки им възможност да развият своите 
умения в създаването на качествени проекти за младежки обмен. Обучението е 
предназначено  за  30  участници  от  Австрия,  Белгия  (Фламандска  общност), 
България,  Кипър,  Германия,  Исландия,  Италия,  Лихтенщайн,  Литва,  Норвегия, 
Полша, Румъния, Русия, Испания, Швеция, Турция, Великобритания, страните от 
Източното  партньорство.  Препоръчва  се  за:  лица  –  работещи  с  млади  хора, 
младежки лидери. 
Работен език: английски. 
Повече информация: https://www.salto‐youth.net/

ОБУЧЕНИЕ DEMOCRACY RELOADED:  
ДИАЛОГ МЕЖДУ ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ И МЛАДИТЕ ХОРА,  
28 НОЕМВРИ – 4 ДЕКЕМВРИ 2016, БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ  

Краен срок: 25 септември 2016 г. 
Курсът  има  за  цел  да  разработи  необходимите  компетенции  за  ефективно 
планиране, прилагане, поддържане и реформиране на структурите за участие на 
местно ниво. 
Предназначен е за: 25 участници от програмните страни на Еразъм+: Младежта 
в действие. 

Препоръчва  се  за:  лица  –  работещи  с  млади  хора,  младежки  лидери, 
ръководители на проекти, младежки дейци, държавни служители от местните и 
регионалните власти, отговарящи за проблемите на младежта. 
Работен език: английски. 
Повече информация: https://www.salto‐youth.net/

RINKER’S CHALLENGE 3 НАБИРА КАНДИДАТИ  

Краен срок: 26 септември 2016 г.  
Кандидатстването  става  с  бизнес  идея  –  за  традиционно  или  социално 
предприятие.  
Трите най‐добри бизнес проекта получават  стартово финансиране в размер до 
20 000 лева всеки, както и едногодишна безвъзмездна помощ от специалисти в 
сферата на маркетинга и финансите.  
Повече информация: http://www.bcaf.bg/

https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.5779/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/democracy-reloaded-dialogue-between-public-authorities-and-young-people.5788/
http://www.bcaf.bg/bg/aktualno/916-kandidatstvaite-za-rinkers-challenge-3-predizvikatelstvoto-za-socialni-i-tradicionni-predpriemachi-2016.html
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД 

МЕХАНИЗМИ ЗА ВАЛИДИРАНЕ НА ПРИДОБИТИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В 

РЕЗУЛТАТ НА НЕФОРМАЛНО И САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ В ДЪРЖАВИТЕ 

ЧЛЕНКИ НА ЕС ЗА СИСТЕМАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ В СВЕТОВЕН МАЩАБ 

Реферативен обзор, 32 стр. 

Реферативният  обзор  представя  основните  европейски  документи,  свързани  с 
признаването  на  знания,  компетентности  и  способности  в  сферата  на  висшето 
образование, придобити чрез неформално и самостоятелно учене. Разгледано е 
и  актуалното  състояние  на  изпълнението  на  препоръките  на  тези  документи  в 
отделните държави. Представени са примери за добри практики и механизми в 
Австрия,  Великобритания  (Англия),  Германия,  Дания,  Република  Корея,  САЩ, 
Финландия и Франция. 

ПЛАГИАТСТВОТО В АКАДЕМИЧНАТА И НАУЧНАТА СФЕРА – ПОЛИТИКИ, 
ПРОЦЕДУРИ И ПРАКТИКИ В ИЗБРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ 

Реферативен обзор, 30 стр. 

Последователно  са  представени  общоприетото  понятие  за  плагиатство, 
способите  за  неговото  откриване  и  перспективите  за  преодоляването  му. 
Изложени са политиките, процедурите и практиките относно плагиатството във 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, Нидерландия, Румъния, Словакия 
и Унгария. Приложени са и характерни казуси. 

МЕТОДОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА 

НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ 

Реферативен обзор, 31 стр. 

Обзорът  включва  настоящото  състояние  в  управлението  и  оценката  на 
университети  със  статут  –  научноизследователски  университет.  Представена  е 
регулацията  и  практиката  в Австралия,  Германия  (провинция Долна Саксония), 
Нидерландия, Русия и САЩ. 
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ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУНАРОДНИ 

ИНИЦИАТИВИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ 

Реферативен обзор, 44 стр. 

Реферативният обзор представя целта и задачите на мониторинговия доклад на 
ЮНЕСКО  „Формиране  на  образованието  на  утрешния  ден:  Десетилетие  на 
образование  за  устойчиво  развитие  на  ООН  (2005  –  2014)”,  включително 
основните  характеристики на образованието  за  устойчиво развитие и неговото 
място сред другите образователни практики. Представени са най‐съществените 
инициативи за екологично и здравно образование в избрани държави. 

ПРАКТИКАТА „НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР” 

Реферативен обзор, 8 стр. 

Наличният  световен  опит  относно  практиката  „Национален  учителски  събор” 
показва  различия  за  нейното  разбиране  и  приложение.  Наблюдава  се 
диференциация,  предпоставена  от  вида  на  водещата  организация  при 
провеждането  на  подобни  инициативи.  Някои  се  организират  от  учителски 
синдикати,  други –  от  учителски асоциации и/или сдружения,  а  самостоятелно 
място  заемат  т.  нар.  Teaching  Council,  разпространени  в  Австралия, 
Великобритания  (Шотландия,  Уелс),  Ирландия,  Канада,  Нова  Зеландия  и  САЩ. 
Специално внимание е обърнато на Общия учителски съвет на Шотландия и на 
Учителския съвет в Ирландия. 

ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ И ДАРОВИТИ ДЕЦА В 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА 

Реферативен обзор, 31 стр. 

Реферативният  обзор  съдържа  кратко  изложение  на  проблематиката  относно 
обучението на даровити и  талантливи деца в общообразователните  училища в 
Европа. Посочено е, че специални образователни мерки за надарени ученици се 
прилагат  във  всички  страни  в  Европа.  Акцентът  е  поставен  върху 
индивидуалните  качества  на  учениците,  като  образованието  не  е  насочено 
единствено  към  развиване  на  техните  способности  и  умения,  но  също  така 
насърчава тяхното оптимално и хармонично когнитивно, личностно, социално и 
емоционално  развитие.  С  повече  детайли  са  представени  примери  за 
образователни практики във Великобритания (Англия и Уелс), Германия, Латвия, 
Лихтенщайн, Нидерландия, Полша и Словения. 


