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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ
ЗА УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ КОЛЕКТИВИ В УТВЪРДЕНИ АКЦИИ ПО

ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ COST
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие
на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на
научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на
академичната общност в тази програма.
Допустими кандидати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО.
Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията два пъти годишно (през месец март и
през месец октомври).
Повече информация: https://www.fni.bg/

ГРАНТОВЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
Краен срок: постоянен
Фондация „Радостина Константинова” обявява постоянен конкурс за грантове за
разследване. Тези грантове ще покриват единствено разходите за разследвания
на одобрените кандидатури без хонорари за авторите. Предложените идеи
трябва да отговарят на следните критерии – обективност, обществена
значимост, вярност към фактите.
Повече информация: http://radostinakonstantinova.org/
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ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ,
ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Краен срок: текущ
Целта на процедурата е да подпомогне провеждането на международни научни
форуми на принципа на споделено финансиране, с цел установяване и
задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от
чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на
материалите в реферирани издания.
Допустими кандитати са: акредитирани висши училища по чл. 85, ал. 1, т. 7 от
Закона за висшето образование (ЗВО), и научни организации по чл. 47, ал. 1 от ЗВО.
Проектните предложения щe бъдат разглеждани от Временна научно‐експертна
комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.
В рамките на една сесия за финансиране на проекти могат да бъдат подкрепени
до две предложения от една научна организация.
Повече информация: https://www.fni.bg/

БФЖ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ,
НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА НАСИЛИЕТО
НАД ЖЕНИ И МОМИЧЕТА
Краен срок: 5 януари 2018 г.
Български фонд за жените ще подкрепи проекти, насочени към превенция и
преодоляване на насилието над жени и момичета и домашното насилие.
Приоритети:
‐ Превенция на насилието над жени и момичета
‐ Преодоляване на насилието над жени и момичета и подкрепа на жертви на
насилие, основано на пола/домашно насилие
‐ Повишаване на чувствителността и информираността на обществото по
теми като форми на насилие, основано на пола; насилие над жени и
момичета; домашно насилие
‐ Промяна на обществените нагласи спрямо темата „насилие над жени” в
България и намаляване на обществената стигма към преживелите насилие.
В конкурса могат да участват само организации, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза.
Повече информация: https://bgfundforwomen.org/
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ТРЕТО ИЗДАНИЕ НА VIVACOM РЕГИОНАЛЕН ГРАНТ
Краен срок: 7 януари 2018 г.
Програмата VIVACOM Регионален грант ще предостави безвъзмездна
помощ/грантове на граждански организации, читалища, регистрирани в
обществена полза, и настоятелства на училища и детски градини, регистрирани
като ЮЛНЦ в обществена полза – в партньорство с училища и детски градини от
цялата страна, за проекти на местно ниво. Програмата няма ограничение за
сферите, в които ще се развиват идеите, важно е инициативите да са насочени
към промяна, полезна за общността. Програмата се осъществява в партньорство
с Български център за нестопанско право.
Финансирането за всеки проект може да бъде до 5 000 лева, като няма
ограничения нито на броя проекти, които една организация подава, нито на това
дали е била сред печелившите в предходна година, но само с идея, която е
различна от вече подкрепената. Програмата ще подкрепи инициативи с
продължителност до 1 година.
Повече информация: http://vivacomfund.bg/

РАЗВИТИЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ФОРМИРАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА
ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Краен срок: 15 януари 2018 г.
Процедурата е разработена, за да актуализира и оптимизира политиките по
интеграцията на хората с увреждания. Специфична цел на схемата е също да се
повиши квалификацията на служителите в администрацията, които работят в
сферата. Като резултат 120 служители в сектора на политиките по интеграция на
хората с увреждания ще подобрят професионалната си подготовка и ще повишат
знанията и уменията си.
В процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
може да участва единствено Агенцията за хората с увреждания.
Повече информация: http://esf.bg/
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КОНКУРС „НАГРАДИТЕ НА БАИТ ЗА 2017 Г.” ЗА ПРИНОС В
РАЗВИТИЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Краен срок: 15 януари 2018 г.
Наградите се връчват в следните категории: Специален принос; Образователна
награда; Младежка награда; Журналистическа награда; Държавна
администрация; Общинска администрация; Start up компания; Успешен
български ИКТ продукт; Значителен корпоративен ИКТ проект; Компания
новатор в използване на авангардни ИКТ решения; Компания с най‐голям
принос за популяризирането на имиджа на българската ИКТ индустрия по света.
Повече информация: https://bait‐awards.bg/

ПРОГРАМА „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2018
Краен срок: 15 януари 2018 г.
През следващата година по инициативата ще се подкрепят предложения за
подобряване на обществената среда в населените места, социалната
инфраструктура и социалните услуги от резидентен тип.
Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места" е
насочена към подпомагане развитието на устойчива, свързана и достъпна
обществена среда. Допустими кандидати по мярката са общините и областните
управители, държавните институции и контролните органи, които са
собственици на обектите, включени в проектните предложения.
Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” цели осигуряване на
подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура и
оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща
услуги от нерезидентен тип. Допустими кандидати са общините и държавните
институции, които са собственици на обектите, включени в проектните
предложения.
Мярка М02‐01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип” е
насочена към подобряване на условията на живот на групи в неравностойно
положение чрез обновяване или създаване на подходяща и ефективна социална
инфраструктура за предоставяне на социални услуги в общността от резидентен
тип, които заменят институционалната грижа. Допустими кандидати са
общините, които са собственици на обектите, включени в проектните
предложения.
Повече информация: http://www.beautifulbulgaria.com/
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РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПОЛИТИКИ ЗА СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА
ДЕЦАТА И УЧАСТИЕТО ИМ В МЕХАНИЗМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
ПРИ ФОРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА, НАСОЧЕНА КЪМ ТЯХ
Краен срок: 31 януари 2018 г.
В рамките на процедурата ще бъде извършен подробен анализ на
съществуващата система и политики и ще бъде развит българският модел на
детско и младежко участие в процеса на вземане на решение при въвеждане и
развитие на политиките в контекста на детските права.
В процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
може да участва единствено Държавната агенция за закрила на детето.
Повече информация: http://esf.bg/procedures/

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ЧИТАЛИЩА”
Краен срок: 31 януари 2018 г.
Фондация „Пловдив 2019” обявява покана за финансиране на проекти,
инициирани от и за читалищата в Пловдив и региона, с направление „Читалища:
общностно участие и иновации". Поканата е насочена към целия Южен
централен район, който включва областите Пловдив, Смолян, Хасково,
Кърджали и Пазарджик.
Поощряват се най‐разнообразни културни изяви и възможности за обогатяване
на културния живот на тези общности, както и за развиване на социално
предприемачество.
Повече информация: http://plovdiv2019.eu/

КОНКУРС ЗА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „КИБЕРСКАУТ – 2018”
Краен срок: 31 януари 2018 г.
Центърът за безопасен интернет обявява конкурс за училища, които желаят
техни ученици от 5. клас да преминат безплатно обучение по програма
„Киберскаут“ през 2018 г.
Мисията на програма „Киберскаут“ е да създаде общност от деца и младежи
киберскаути из цяла България, които демонстрират развиващо, отговорно и
безопасно поведение в интернет и го популяризират сред връстниците си.
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Обучението е двудневно и е изцяло безплатно за одобрените училища.
Центърът за безопасен интернет поема и разходите за храна за децата през
двата дни на обучение. Обучението е за групи от най‐много 30 деца.
Паралелно с двудневното обучение на децата експертите от Центъра за
безопасен интернет провеждат и няколкочасово обучение на учители.
Повече информация: https://www.safenet.bg/

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
„ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА”: ПОДКРЕПА ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРЕЗ 2018 Г.
Краен срок: 18 януари 2018 г.
Проектите следва да имат продължителност до 48 месеца.
За малки проекти (категория 1) исканата подкрепа може да бъде до 200 000
евро, представляващи до 60% от общите допустими разходи. Проектите по
категория 1 следва да се реализират от организация – водещ партньор, и поне
две други партньорски организации със седалище в поне три различни държави,
участващи в подпрограма „Култура” към „Творческа Европа”.
За големи проекти (категория 2) исканата подкрепа може да бъде до 200 000
евро, представляващи до 50% от общите допустими разходи. Проектите по
категория 2 следва да се реализират от организация – водещ партньор, и поне
пет други партньорски организации със седалище в поне шест различни
държави, участващи в подпрограма „Култура” към „Творческа Европа”.
Повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/creative‐europe/

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА НАГРАДА „КАРЛ ВЕЛИКИ”
Краен срок: 29 януари 2018 г.
Наградата има за цел да насърчи развитието на европейското съзнание сред младите
хора, както и участието им в проекти за европейска интеграция.
Наградата се присъжда на проекти, предприети от млади хора, които насърчават
развитието на споделено чувство за европейска идентичност и интеграция и предлагат
практически примери за европейците, които живеят заедно като една общност.
Проектите могат да са съсредоточени върху организирането на различни младежки
събития, младежки обмени или онлайн проекти с европейско измерение.
www.nacid.bg
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Участниците:

‐
‐
‐

трябва да са на възраст от 16 до 30 години;
трябва да са граждани или жители на една от държавите членки на ЕС;
могат да кандидатстват поотделно или по групи, като в случай на групови и
трансгранични проекти проектът може да бъде представен само в една
страна, тясно свързана с проекта.

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

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ЕАСEA/27/2017 В
РАМКИТЕ НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” KA3 – ПОДКРЕПА ЗА
РЕФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКАТА СЪВМЕСТНИ КВАЛИФИКАЦИИ В
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ (ПОО)
Краен срок: 31 януари 2018 г.
Специфичната цел на поканата е да се подпомогне подготовката или изготвянето на
съвместни квалификации за ПОО, включително на по‐високо ниво, или подобряването
на съществуващи такива квалификации. Транснационалните квалификации следва да
включват силен елемент на обучение на работното място и мобилност, определяне на
резултатите от обучението, осигуряване на качество и надлежно признаване, като се
използват съответните европейски средства и инструменти. Като се отчитат високата
безработица сред младите хора, несъответствието между търсените и предлаганите
умения, недостигът на предлагани умения, както и необходимостта от по‐добри
умения на секторно равнище, съвместните квалификации на ПОО имат потенциала да
се справят с тези предизвикателства.
Партньорството трябва да е съставено от партньори от поне две отделни страни по
програмата „Еразъм+“ (най‐малко една от които трябва да бъде държава членка на
Европейския съюз).

Повече информация: https://eacea.ec.europa.eu/
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
СТАЖАНТСКА ПРОГРАМАТА НА ЮНЕСКО
Краен срок: текущ
Стажантската програмата на ЮНЕСКО предлага практическа работа в една от
приоритетните области – образование, наука или култура.
Кадидатите трябва да имат отлични познания, писмено и говоримо, на
английски или френски език. Познаване на работно ниво на другия език
(английски или френски) е плюс.
Повече информация: http://youthenvop.weebly.com/

ПОДКРЕПА ЗА ЛИЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ
Краен срок: текущ
През 2017 година общинска фондация „Русе ‐ град на свободния дух“ ще
продължи да подкрепя лица с изявени дарби в рамките на фонд „Лицата на
Русе“, като приемът на исканията за подкрепа ще бъде текущ през цялата година
и няма да бъде обвързан с конкретни срокове.
Право на кандидатстване за подпомагане имат пълнолетни, малолетни и
непълнолетни физически лица, представлявани чрез юридически лица,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, по Закона за
читалищата, културни институти и организации, по Закона за закрила и развитие
на културата, образователни институции, по Закона за народната просвета и
Закона за висшето образование, всички със седалище в община Русе.
Кандидатите трябва да имат изявени дарби в областта на културата, изкуството,
образованието, науката, постигнати успехи в посочените области и със своите
изяви да допринасят за популяризирането на Русе като град на иновациите и
свободната творческа енергия на национално и международно ниво.
Условията са лицата или екипите да не са получавали финансиране от фондация
„Русе – град на свободния дух“ в рамките на текущата година, както и да не са
получавали финансиране от фондация „Русе – град на свободния дух“ за участие
в същата инициатива в предходни години.
Допълнително условие е участието на лицата или екипите в инициативата да е
обвързано с постигнати отлични резултати в предходни кръгове или със
специална покана от организатора.
Повече информация: http://free‐spirit‐city.eu/
www.nacid.bg
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3‐МЕСЕЧЕН СТАЖ В NUREMBERG ACADEMY
Краен срок: текущ
International Nuremberg Principles Academy (Nuremberg Academy) е фондация,
създадена за насърчаване на международното наказателно право и се основава
със седалище на мястото на Нюрнбергския трибунал, родното място на модер‐
ното международно наказателно право. Неин приоритет е работата с държави и
общества, които са изправени пред предизвикателства в международното
наказателно право. Учредители на фондацията са Министерство на външните
работи на ФРГ, Свободната държава Бавария и град Нюрнберг.
Nuremberg Academy приема канидатури на текуща основа за 3‐месечни стажове
в областите организиране на събития, преса и научни изследвания.
Повече информация: https://www.nurembergacademy.org/

СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ПО ПРОГРАМА
„МОБИЛНОСТ НА МЛАДИ НАУЧНИ РАБОТНИЦИ”
Краен срок: текущ
Френският институт в България предоставя стипендии за краткосрочен престой
на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, с цел
стимулиране на тяхната мобилност. Тези стипендии позволяват престой до 3
месеца в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури в рамките на
вече съществуващи партньорства са приоритетни.
Повече информация: http://institutfrancais.bg/

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.
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: https://erecruitment.wto.org/
www.nacid.bg
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NEWH GREEN VOICE DESIGN COMPETITION 2017 – 2018
Краен срок: 2 януари 2018 г.
Конкурсът дава възможност на студентите по интериорен дизайн и архитектура
да демонстрират своите дизайнерски умения.
Студентите трябва да представят динамичен, креативен дизайн, използвайки
съвременни продукти и технологии. Необходимо е да бъдат обхванати
устойчиви теми, като: избор на терен, ефективно използване на водата,
икономия на енергия, продукти/материали.
Повече информация: http://newh.org/

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СТИПЕНДИИ ЗА УСПЕХ И ЗА
СПЕЦИАЛНИ ПОСТИЖЕНИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР НА
УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОДИНА
Краен срок: 14 януари 2018 г.
Стипендии за успех могат да получават само студентите от приоритетните
професионални направления във висшите училища в страната. Размерът е 150
лв. месечно, като се изплащат средства за петте месеца от семестъра.
Стипендията за специални постижения е еднократна и е в размер на 300 лв.
Един студент може да получи до три такива в рамките на един семестър, като
условието е да се обучава в редовна форма, независимо от специалността.
Получаването на европейски стипендии става независимо дали студентите
взимат стипендии и от държавния бюджет.
Повече информация: http://eurostipendii.mon.bg/
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НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
ОБУЧЕНИЕ ПО МАЙЧИН ЕЗИК В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС.
ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО МАЙЧИН И ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ В
ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 23 стр.
Обърнато е внимание на различните подходи за обучението по роден език за
ученици имигранти. Посочено е, че обучение по роден език се предлага по‐често
в задължителното образование, отколкото във втората степен на средното
образование, както и извън рамките на училището, посредством доброволчески
или частни инициативи. Направен е преглед на обучението по майчин език в
Австрия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Румъния, Унгария, Франция,
Швейцария и Швеция. Приложена е информация относно възможността за
полагане на изпит по български език за завършване на средно образование в
някои държави.

МОДЕЛИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАБОТНИ
ЗАПЛАТИ НА УЧЕНИТЕ В ЕВРОПА
Реферативен обзор, 33 стр.
Идентифицирани са четири основни модела на публично финансиране на
научните изследвания в университетите, които се използват паралелно:
частично/допълнително, ориентирано към договор и цел, на проектен принцип
и въз основа на формула. Посочено е, че съвременната тенденция е
финансирането да се осъществява въз основа на постиженията. Представени са
и други модели на финансиране, например за разпределяне на средствата чрез
използване на количествени индикатори, като накрая се изтъкват и някои
дискусионни аспекти на проблематиката.
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ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Тематичен подбор, 8 стр.
Тематичният подбор представя подбрани източници, групирани в три раздела:
хронология на стратегическите европейски и национални нормативни
документи, иновативни практики на висшите училища и иновативни практики в
българското висше образование (книги и статии).

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.
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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.
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