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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
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. 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‐
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.
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, опре‐
делен 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.
www.nacid.bg
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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/

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ НА ИИП „НАСЪРЧАВАНЕ НА
МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
Краен срок: не е посочен
Институтът за икономическа политика стартира изпълнението на проект
„Насърчаване на младежкото предприемачество”, финансиран по Програмата
„Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да доведе до
подобряване на ефективността на политиките, които стимулират предприема‐
ческата активност и младежкото предприемачество чрез предоставянето на
платформа за конструктивен диалог между младежи от цялата страна и предста‐
вители на отговорните за тези политики национални и местни институции.
В рамките на проекта са предвидени редица дейности, които могат да бъдат
обобщени, както следва:
– Провеждане на три еднодневни Национални младежки срещи в София,
Пловдив и Варна през ноември 2016 г., по време на които участващите по
проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на
предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7
официални младежки говорители, които ще имат координационни функции и
ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта.
– Провеждане на три двудневни форума за структурен диалог в посочените
градове през пролетта на 2017 г. с цел конкретизиране на предложените идеи
за реформи и представянето им пред представителите на отговорните
институции на местно равнище;
– Провеждане на еднодневен заключителен форум за структурен диалог в
София с представители на всички ресорни национални институции, на които
ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и
оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството;
– Изготвяне на документ, който ще съдържа конкретни предложения за
реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това
число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;
– Представяне на финалната версия на Документа с предложения за реформи
пред отговорните комисии в Народното събрание на Република България.
Повече информация: http://epi‐bg.org/index.php/bg/
www.nacid.bg
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НОМИНАЦИИ ЗА НАГРАДАТА „ГЕРОЙ НА ДЕЦАТА“
Краен срок: 1 май 2017 г.
Национална мрежа за децата обявява старта на номинациите за наградата
„Герой на децата“ – най‐авторитетното признание за ангажираност с живота и
благосъстоянието на децата у нас. Призът се връчва в рамките на традиционните
годишни награди „Златна ябълка“, с които Мрежата за децата отличава
организации и личности с принос за бъдещето и развитието на децата в
България. Кой е Героят на децата? Това е личност, повлияла положително върху
живота на децата в областите на здравеопазването, образованието,
възпитанието и правосъдието.
Повече информация: http://nmd.bg/

ВТОРА СЕСИЯ НА СТОЛИЧНА ПРОГРАМА „КУЛТУРА” – 2017 Г. ЗА
ПРОГРАМА 7: „ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА МОБИЛНОСТ”
(НАПРАВЛЕНИЕ 3: „КУЛТУРНИ ДИАЛОЗИ”)
Краен срок: 9 май 2017 г.
Програмата е насочена към подкрепа на мобилност на културни оператори
(организации и физически лица) – за участие във фестивали, събития и инициа‐
тиви в страната и извън нея, за представяне на тяхната дейност, изграждане на
национални международни партньорства, развитие и разширяване на култур‐
ните продукти и на публиките. Съфинансират се разходи само за транспорт. Не
се поставят жанрови или видови ограничения, област на изкуствата и др.
Проектите трябва да отговарят на общите изисквания към направлението.
Срок за реализация на проектите – от 01 юли 2017 г. до 15 декември 2017 г.
Повече информация: https://kultura.sofia.bg/

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ НА ТЕМА
„НЕПРОЩАВАНЕ С ХРИСТО БОТЕВ”
Краен срок: 10 май 2017 г.
Конкурсът е посветен на великия поет и революционер Христо Ботев и 141‐вата
годишнина от гибелта му.
Могат да участват автори от цялата страна, както и българи, живеещи в чужбина.
Възрастовите групи са: до 14 години; от 15 до 19 години.
www.nacid.bg
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Всеки автор може да участва с до три непубликувани стихотворения.
Организатори: община Пловдив, район „Централен”, читалище „Възраждане
1983”.
Повече информация: https://www.facebook.com/

ТРИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ 2017 Г.”
– „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА”
Краен срок: 11 май 2017 г.
Темата за 2017 г. е „Икономическото неравенство в 21. век”.
Участници в конкурса могат да бъдат: ученици в средните училища, без
ограничения на специалността; студенти (бакалавър, магистър) в български и
европейски университети; докторанти и асистенти в български и европейски
университети; млади предприемачи до 29‐годишна възраст.
Всеки автор може да участва в конкурса индивидуално или в екип само с една
разработка.
Повече информация: https://bgeconomist.bg/

VI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА „ПРИКАЗКИТЕ”,
ВАРНА 2017, НА ТЕМА „ПРИКАЗКИ НА БРАТЯ ГРИМ”
Краен срок: 13 май 2017 г.
Конкурсът е насочен към всички ученици в България и българските деца, които
живеят извън пределите на страната. Има за цел да провокира желание у децата
да се запознаят с богатия 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 в
двата раздела: компютърна рисунка, рисунка. Участниците са разделени в
четири възрастови групи.
Компютърните рисунки следва да бъдат изработени с компютърна програма по
избор и да няма вмъкнати готови елементи; да бъдат във формат *.jpg, изпрате‐
ни по електронната поща на e‐mail: odk.picture@gmail.com като прикачен файл.
Рисунките следва да бъдат нарисувани на картон 35х50 см (без паспарту) с
материали по избор, по една индивидуална рисунка на участник. За участници
извън границите на България – при невъзможност да изпратят рисунката на
хартиен носител, се допуска рисунките да бъдат снимани и изпратени на адрес:
e‐mail: odk.picture@gmail.com във формат *.jpg. Приемат се необработени с
компютърни програми заснети рисунки.
Повече информация: http://www.odk‐varna.com/
www.nacid.bg
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ОТВОРЕНА СЕСИЯ ЗА УЧАСТИЕ С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ОФИЦИАЛНАТА АРТИСТИЧНА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

НОЩ/ПЛОВДИВ, 2017 (15, 16 И 17 СЕПТЕМВРИ)
Краен срок: 15 май 2017 г.
Фондация „Отворени изкуства“ обявява ОТВОРЕНА СЕСИЯ ЗА УЧАСТИЕ с
проектни предложения за официалната артистична програма на фестивала
Нощ/Пловдив, 2017 (15, 16 и 17 септември).
Повече информация: http://night.bg

ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В ГОЛЕМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Краен срок: 19 май 2017 г.
Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на
големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна
ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на
икономиката.
Приложимият режим на държавна/минимална помощ е както следва:
По Елемент А кандидатите по процедурата могат да избират между ЕДИН от
приложимите режими на държавна помощ:
1) Регионална инвестиционна помощ съгласно чл. 13 и чл. 14 от Регламент
(ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои
категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на
членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
2) Инвестиционни помощи за мерки за повишаване на енергийната
ефективност съгласно чл. 38 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията
от 17 юни 2014 г.
По Елемент Б приложимият режим е помощ „de minimis“ съгласно Регламент
(ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите
следва да се изпълняват на територията на Република България.
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/

www.nacid.bg
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МОСВ НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПИЛОТНИ ЕКОПРОЕКТИ
Краен срок: 31 май 2017 г.
Предприятия, общини и общински предприятия могат да кандидатстват в МОСВ
за финансиране на иновативни проектни предложения, свързани с опазване на
околната среда в рамките на Споразумение между екоминистерствата на
България и Германия.
Финансовата подкрепа е насочена към проекти в областта на климата
(ограничаване на емисиите на парникови газове, енергийната ефективност), за
подобряване качеството на въздуха и водите, опазването на почвите,
въвеждането на екологосъобразни производствени процеси и ефективно
използване на ресурсите.
Финансирането е във вид на безвъзмездни инвестиционни грантове и целеви
заеми. Допустими за финансиране са инвестиции в екологосъобразни
технологии, обучения и квалификация на персонал във връзка с инвестиционни
проекти и дейности за повишаване на информираността. Няма твърдо
определена сума/процент на отпуснато финансиране, очаква се и
съфинансиране от страна на инвеститора.
Параметрите на отпуснатата помощ зависят от нуждите на проекта по отно‐
шение на инвестиционните разходи, собствените ресурси и средствата от трети
страни, като се прилага европейското законодателство за държавна помощ.
Предварителните условия за проектните предложения е да прилагат високи
технологии, които надминават съществуващите екологични стандарти в
страната, да има моделен характер за подобни последващи проекти, както и
научноизследователските и развойни дейности да са приключили.
Апликационната форма се подава на български и немски език.
Повече информация: http://www5.moew.government.bg/

ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СЪВМЕСТНА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН 2014 – 2020”
Краен срок: 31 май 2017 г.
Проектните предложения трябва да отговарят на една от следните специфични
цели и приоритетни оси на Програмата:
Специфична цел 1: Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на
Черноморския басейн.
Приоритет 1.1: „Съвместно насърчаване на бизнеса и предприемачеството
в областта на туризма и културата“
www.nacid.bg
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Приоритет 1.2: „Увеличаване на трансграничните възможности за търговия
и модернизация на селското стопанство и свързаните сектори“
Специфична цел 2: Насърчаване на координацията при опазването на околната
среда и съвместни действия за намаляване на отпадъците в морските води в
басейна на Черно море.
Приоритет 2.1: „Подобряване на съвместния мониторинг по околна среда“
Приоритет 2.2: „Повишаване на осведомеността и съвместни действия за
намаляване на речните и морските отпадъци“
Избираеми от България са регионите за планиране (NUTS II): Североизточен,
Югоизточен.
Повече информация: http://www.mrrb.government.bg

VIII ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ
„КЕХЛИБАРЕН ГРОЗД 2017”, 24 И 25 ЮНИ 2017 Г., ОТКРИТА СЦЕНА
В ЦЕНТЪРА НА С. ЛОЗЕН, ОБЩ. ЛЮБИМЕЦ, ОБЛ. ХАСКОВО
Краен срок: 31 май 2017 г.
Целта на фестивала е да популяризира изворния фолклор на България. Да стиму‐
лира представянето на местни традиции – издирването и изпълнението на
песни, мелодии, танци, обичаи, характерни за местната култура, от която са
изпълнителите (групи за автентичен фолклор, танцови клубове, народни хорове
и др.), като по този начин съдейства за съхранението и предаването на немате‐
риалното културно наследство, участващо в изграждането на идентичността ни.
Съгласно статута на фестивала в него могат да вземат участие различни
колективи, групи, представящи народни обичаи, певчески групи, танцьори,
ансамбли, танцови клубове, народни хорове и оркестри, индивидуални
изпълнители и др. формации от страната, които представят български фолклор и
ще се състезават съгласно регламента на фестивала.
Организатор на фестивала е Народно читалище „Просвета – 1925” с. Лозен, обл.
Хасково, със съдействието на: кметство село Лозен, община Любимец,
Министерство на културата и Института за етнология и фолклористика към БАН.
Фестивалът е с конкурсен характер, с награден фонд и се провежда под
патронажа на Министерството на културата.
Повече информация: http://wp.flgr.bg/
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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 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 за 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.
Повече информация: http://urgentactionfund.org/

OPPORTUNITY FUND
Краен срок: текущ
Roma Initiatives Office кани роми и проромски организации и неформални групи,
мрежи или физически лица от Албания, България, Чехия, Унгария, Македония,
Румъния, Сърбия, Словакия и Испания да кандидатстват за безвъзмездна помощ
за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д. Подкрепят се своевременни
действия и възможности, които насърчават структурните промени в полза на
ромите или са отговор на антиромски събития и тенденции.
Кандидатите трябва да представят концепции на английски език.
Повече информация: https://www.opensocietyfoundations.org
www.nacid.bg
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DATA JOURNALISM AND PROPERTY RIGHTS GRANTS
Краен срок: 1 May 2017
The Pulitzer Center on Crisis Reporting, a grant‐giving non‐profit organization that
supports independent global journalism, is currently seeking proposals for its Data
Journalism and Property Rights Grants.
The anticipated proposals must use open data to reveal new perspectives on
property rights issues related to land tenure, indigenous land rights, transparency in
land transactions and concessions, resource rights, or overlapping land use rights ‐
just to name a few.
The Center seeks data‐driven stories that utilize the tools of the trade ‐ satellite
imagery, 360° cameras, drones, sensors, data visualizations, and interactive
maps/graphics. Applicants are encouraged to experiment with open data from a
variety of sectors, for example: health data, investment data, law enforcement data,
data from offshore and illicit financial flows, agribusiness data, development aid data,
or population data to reveal new stories and under‐reported issues related to land
tenure and property rights.
Повече информация: http://pulitzercenter.org/blog/

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“, КД 2 – СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И
ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ – СЕКТОРНИ СЪЮЗИ НА УМЕНИЯТА
Краен срок: 2 май 2017 г.
Секторните съюзи на уменията имат за цел справяне с недостига на умения по
отношение на един или повече професионални профили в определен сектор. Те
постигат това чрез откриване на съществуващи или възникващи нужди на пазара
на труда в конкретен сектор (търсенето). Освен това те подобряват способността
за реагиране на системите за първоначално и продължаващо професионално
образование и обучение (ПОО) на всички нива по отношение на нуждите на
пазара на труда (предлагането). Посредством доказателства относно нужните
умения секторните съюзи на уменията подпомагат разработването и
предоставянето на транснационално учебно съдържание за професионално
обучение, както и на методологии за преподаване и обучение за основните
европейски професионални профили.
Секторните съюзи на уменията за стратегическо сътрудничество, във връзка с
уменията в рамките на сектора, набелязват и разработват конкретни действия за
установяване на съответствие между търсенето и предлагането на умения с цел
подпомагане на цялостната стратегия за развитие на сектора.
Проектите могат да постигат тези цели чрез кандидатстване по една от следните
„партиди“:
www.nacid.bg
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Партида 1 – Секторни съюзи на уменията за определяне на нужните умения.
Имат за цел да определят и предоставят подробни доказателства
относно нуждите от умения и недостига на такива в определен
икономически сектор. Това би дало възможност за справяне с
подобен недостиг чрез осигуряване на обучение, независимо дали
в сферата на ПОО, или друг сектор в образованието и обучението.
Партида 2 – Секторни съюзи на уменията за разработване и предоставяне на
ПОО. Имат за цел да реагират на определен недостиг на умения и
нужди от квалифицирана работна сила в конкретен икономически
сектор. Тази цел се осъществява чрез разработване на учебни
планове и методологии за осигуряване на преподаване и обучение.
Плановете и методологиите за обучение трябва да включват
стабилен компонент за учене в процеса на работа и да подпомагат
транснационалната мобилност на учащите.
Партида 3 – Секторни съюзи на уменията за въвеждане на нов стратегически
подход („план“) за сътрудничество в сектора по отношение на уме‐
нията. Планът за сътрудничество в сектора по отношение на умени‐
ята е едно от десетте действия в „Програмата за нови умения за
Европа“. Той цели подобряване на познанията за уменията и осигу‐
ряване на ясна стратегия и инструменти за справяне с недостига на
квалифицирана работна сила в конкретни икономически сектори.
Той ще се изпробва в шест сектора: автомобилна, отбранителна,
морска технология, космическа и гео‐информация, кожени изделия,
текстилна, шивашка и обувна промишленост и туризъм.
Повече информация: http://europe.bg/

КОНКУРС LEVALLOIS PRIZE ЗА МЛАДИ ФОТОГРАФИ
Краен срок: 6 май 2017 г.
За: млади фотографи на възраст под 35 години без значение от тяхната
националност. Участие: с подбор от 15 до 20 фотографии.
Победителят печели 10 000 евро и своя изложба в Galerie de L’Escale in Levallois
през октомври – ноември 2017 г. Ще бъдат раздадени още две награди Special
Mention и Public Price, като спечелилите ще имат и възможност да направят своя
изложба заедно с победителя.
Повече информация: http://youthub.bg/
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VP/2017/002 КОНКУРС „ИНФОРМАЦИЯ И ОБУЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА
ОРГАНИЗАЦИИ НА РАБОТНИЦИ”
Краен срок: 15 май 2017 г.
Целите на настоящата покана включват мерки и инициативи за укрепване на
капацитета
на
организациите
на
работниците
да
решават
на
европейско/транснационално равнище проблеми, свързани с промените в
заетостта и предизвикателствата по отношение на социалния диалог, като
например: модернизиране пазара на труда, създаване на работни места и
предлагане на работа, качество на труда, очакване, подготовка и управление на
промени и преструктуриране, цифровизация на икономиката и обществото,
екологизиране на икономиката, гъвкавост и сигурност, умения, мобилност (в
рамките на ЕС) на работната сила, миграция, младежка заетост, здраве и
безопасност на труда, модернизация на системите за социална защита,
съвместяване на професионалния и семейния живот, равенство между
половете, действия в областта на борбата срещу дискриминацията, активно
остаряване, по‐здравословен и по‐дълъг трудов живот, активно включване и
достойни условия на труд.
Дейностите, които могат да бъдат финансирани по настоящата покана за
представяне на предложения, включват: конференции, семинари, кръгли маси,
изследвания, проучвания, публикации, курсове за обучение, средства за
обучение, създаване на мрежи и развитие и обмяна на добри практики.
Повече информация: http://ec.europa.eu

REC‐RCHI‐NETW‐2017 – 4‐YEAR FRAMEWORK PARTNERSHIP
AGREEMENTS TO SUPPORT EUROPEAN NETWORKS ACTIVE IN THE FIELDS
COVERED BY THE SPECIFIC OBJECTIVE RIGHTS OF THE CHILD
Краен срок: 16 May 2017
This call aims to establish 4‐year Framework Partnership Agreements with European
networks whose statutory aims are to promote and protect the rights of the child.
The annual operating grants to be signed on the basis of these Framework
Partnership Agreements will enhance the capacities of these networks to contribute
actively to the development and implementation of the EU policies in this area.
Повече информация: http://ec.europa.eu/
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ПОКАНИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА МЕХАНИЗМА ЗА
СВЪРЗВАНЕ НА ЕВРОПА
Краен срок: 18 май 2017 г.
Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на ЕК
отправя четири покани за представяне на предложения с оглед отпускане на
безвъзмездни средства. Проектите трябва да са в съответствие с приоритетите и
целите, определени в Работната програма за 2017 г. в областта на трансевро‐
пейските далекосъобщителни мрежи по Механизма за свързване на Европа за
периода 2014 – 2020 г.
Очакват се предложения по поканите за следните четири конкурса:
– CEF‐TC‐2017‐1: Взаимно свързване на търговските регистри (Business
Registers Interconnection System – BRIS);
– CEF‐TC‐2017‐1: Електронна идентификация и електронен подпис
(eIdentification & eSignature);
– CEF‐TC‐2017‐1: Електронен обмен на данни за социалната сигурност
(Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI);
– CEF‐TC‐2017‐1: Европейски портал за електронно правосъдие (European e‐
Justice Portal).
Повече информация: https://ec.europa.eu/

LUXEMBOURG ART PRIZE
Краен срок: 31 май 2017 г.
Luxembourg Art Prize е ежегоден международен конкурс, който цели да отличи
таланти, любители или професионалисти, независимо от тяхната възраст и
националност.
Конкурсът е насочена към художници, работещи в една или повече от следните
области: живопис, пърформънс, фотография, дигитално изкуство, скулптура,
декоративно изкуство и др.
Повече информация: https://www.luxembourgartprize.com/en/
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ – ТУРЦИЯ
Краен срок: текущ
Turkiye Scholarships стартира програма за научни изследвания, с цел да се
насърчи съвместната работа на изследователи и учени от чужбина с турски
учени и да се допринесе за развитието на международното научно
сътрудничество между изследователите.
Програмата е за не повече от 12 месеца.
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 месеца. 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/

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ЮНЕСКО 2017
Краен срок: текущ
Стажантската програмата на ЮНЕСКО предлага практическа работа в една от
приоритетните области – образование, наука или култура.
Кандидатите трябва да имат отлични познания, писмено и говоримо, по
английски или френски език. Познаване на работно ниво на другия език
(английски или френски) е плюс.
Повече информация: http://youthenvop.weebly.com/
www.nacid.bg
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UNESCO PRIZE FOR GIRLS’ AND WOMEN’S EDUCATION
Краен срок: 5 май 2017 г.
Наградата на ЮНЕСКО за образование на момичета и жени отличава
иновационния принос на физически лица, институции и организации към
развитието на образованието за момичета и жени. Това е първата награда на
ЮНЕСКО от този характер и ще представи успешни проекти, които подобряват и
насърчават образователните перспективи пред момичета и жени, които на свой
ред подобряват качеството на живота им.
За: физически лица, институции или неправителствени организации.
Повече информация: http://en.unesco.org/

СТИПЕНДИИ НА ФУЛБРАЙТ ЗА БАКАЛАВЪРСКИ, МАГИСТЪРСКИ И
ДОКТОРАНТСКИ ОБМЕН В САЩ
Краен срок: 8 май 2017 г.
Конкурсът за стипендии „Фулбрайт” за академичната 2018–2019 г. е открит.
Програма „Фулбрайт” предоставя стипендии на български студенти, учени,
професионалисти и представители на неправителствения сектор да
специализират, преподават и извършват научни изследвания в САЩ.
– Стипендии „Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност дават
възможност на български учени и университетски преподаватели да работят
по специалността си от 3 до 5 месеца в престижни университети и научни
институти в САЩ. Програмата е достъпна за специалисти от всички области на
науката и изкуствата, с изключение на клинична медицина и стоматология.
Всяка година се отпускат по 5 стипендии.
– Стипендии „Фулбрайт” за магистърски и докторантски програми дават
възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в
престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от
всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и
стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10
месеца). Всяка година се предоставят между 6 и 8 стипендии.
– Стипендии за изследователска дейност на докторанти дават възможност на
млади изследователи в напреднал етап на редовна или задочна докторантура
да работят в престижни университети и институти в САЩ. До участие в
конкурса се допускат кандидати от всички области на науката и изкуствата с
изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по
програмата е за срок от 6 месеца. Всяка година се предоставят 1–2 стипендии.
– Стипендия за развитие на гражданското общество (3–5 месеца) за
изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.
www.nacid.bg
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Програмата е предназначена за ръководители и представители на български
неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско
общество в България. От кандидатите се изисква да представят официална
покана от американска неправителствена организация или университет.
– Стипендия „Хюбърт Х. Хъмфри” дава възможност на изявени специалисти да
повишат професионалната си квалификация в елитни институции в САЩ.
Стипендии се отпускат на професионалисти от цял свят, заемащи ръководни
или експертни длъжности в някоя от следните области: превенция и лечение
на наркомании и медикаментозни зависимости; превенция и контрол на
ХИВ/СПИН; здравна политика и управление; превенция и контрол на трафик
на хора; право и човешки права; планиране на образованието; управление на
човешки ресурси; публична администрация и анализ на обществена политика;
комуникации/журналистика; управление на природни ресурси и околна
среда; градско и регионално планиране; аграрна икономика; индустриално
управление; икономическо развитие, финанси и банково дело.
– Стипендии „Фулбрайт – Шуман” дават възможност на европейски лектори,
изследователи и студенти (след бакалавърска степен), администратори в
областта на висшето образование, специалисти в сферата на европейската
интеграция и трансатлантическото сътрудничество да извършват
изследователска дейност, обмен на опит и да се обучават в акредитирани
американски институции. Проектите по програмата трябва да се фокусират
върху отношенията между ЕС и САЩ, европейските политики, европейските
институции и трансатлантическото сътрудничество.
Повече информация: http://www.fulbright.bg/

НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕСУРСНО И КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 53 стр.
В реферативния обзор са разгледани основни принципи на организацията,
управлението, ресурсното и кадрово осигуряване на образованието в осем
държави членки на ЕС (Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша,
Финландия и Чехия).
Посочени са прерогативите на централните и местните власти, степенуването на
организацията и разпределението на отговорностите, функциите на основните
органи в управлението, финансирането и др.
www.nacid.bg
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ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ТРЕТИ СТРАНИ
Реферативен обзор, 7 стр.
Представени са актуални данни за официалната и минималната възраст, както и
за минималния брой години трудов стаж за пенсиониране на учителите в 38‐те
държави членки на образователната мрежа „Евридика” (Eurydice). Посочени са
специфични особености в отделни държави и накратко са обобщени основните
аналогии и контрасти относно законоустановената възраст за пенсиониране на
учителите.

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 диферен‐
циация, предпоставена от вида на водещата организация при провеждането на
подобни инициативи. Някои се организират от учителски синдикати, други – от
www.nacid.bg
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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 обър‐
нато 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.
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