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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, 

mailto:hello@timeheroes.org
https://timeheroes.org/bg/fund/
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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/

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 
предприемаческата  активност  и  младежкото  предприемачество  чрез 
предоставянето  на  платформа  за  конструктивен  диалог  между  младежи  от 
цялата  страна и представители 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; 

http://ndk.bg/nacionalniqt-centyr-za-knigata-pomaga-za-otpechatvane-na-bylgarski-knigi
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– 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/

ШЕСТИ ГОДИШЕН АКАДЕМИЧЕН КОНКУРС „Д‐Р ИВАНКА ПЕТКОВА“ 
ЗА МЛАДИ УЧЕНИ С ИНТЕРЕСИ В ОБЛАСТТА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ 

ФИНАНСИ  

Краен срок: 11 юни 2017 г.  

Институтът  за  икономическа  политика  организира  за  шеста  поредна  година 
академичен конкурс, носещ името на своя основател и първи председател – д‐р 
Иванка  Петкова.  Конкурсът  има  за  цел  да  идентифицира  и  подкрепи  млади 
учени  с  интереси  в  областта  на  международните  финанси  и  е  насочен  към 
български граждани, които понастоящем са докторанти в български или чужди 
университети/научни  институции,  както  и  постдокторанти  на  възраст  до  35 
години. 

В първата фаза на конкурса (с краен срок 11 юни 2017 г.) кандидатите следва да 
представят  концепция  за  разработване  на  доклад  по  актуален  проблем  в 
областта  на  международните  финанси,  която  не  е  публикувана  до  момента. 
Академична  комисия  с  международно  участие  ще  отличи  най‐добрите 
предложения,  които  ще  получат  възможност  за  цялостно  разписване  на 
докладите  в  рамките  на  финалния  етап  на  конкурса.  Победителят  и 
подгласниците  ще  бъдат  обявени  по  време  на  официална  церемония  през 
ноември/декември 2017 г.  

Повече информация: http://www.epi‐bg.org

КОНКУРС HOMEMADE GREEN SOFIA  

Краен срок: 15 юни 2017 г.  

Конкурсът  Homemade  Green  Sofia  се  организира  от  Иновейшън  Стартър  и 
Клийнтех  България  и  се  провежда  тестово  само  на  територията  на  Столична 
община.  Целта  на  проекта,  с  общ  награден  фонд  15 000 лева,  е  да  провокира 
идеи  за  това  как  хората  сами да направят София по‐зелен,  по‐креативен и  по‐
чист град. 

Участниците  могат  да  изпращат  за  публикуване  снимки  на  свои  проекти  за 
зелени балкони, тераси, градини и зелени площи в следните четири категории: 

http://epi-bg.org/index.php/bg/news/262-iip-startira-izpalnenieto-na-proekt-nasarchavane-na-mladezhkoto-predpriemachestvo
http://www.epi-bg.org/index.php/bg/activities/ip-award/416-shesti-godishen-akademichen-konkurs-d-r-ivanka-petkova
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– Частни балкони и градини: от 1 до 3 м; от 3 до 7 м; над 7 м; 

– Фирми  –  със  собствени  сгради,  офиси  с  балкони,  градини  или  площ, 
озеленена с тяхна подкрепа; 

– Детски  градини и  училища със  собствена  зелена площ,  която е  създадена с 
усилията и участието на учениците; 

– Междублокови градски пространства и нестандартни решения, озеленени от 
частни лица или компании. 

Всяко  частно  лице,  което  живее  на  територията  на  Столична  община,  както  и 
всяка  компания  или  образователна  институция  (детска  градина,  училище)  в 
София могат  да  кандидатстват  за  най‐красив  зелен  проект  в  своята  категория, 
като  изпратят  на  имейл  адрес  office@innovationstarterbox.bg  до  3  снимки, 
придружени  с  име,  фамилия,  телефон,  имейл,  адрес  на  обекта  (само  име  на 
квартала). 

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

ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ – 
ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО  

Краен срок: 20 юни 2017 г.  

С  помощта  на  мярката  за  окончателно  преустановяване  на  риболовните 
дейности ще се постигне приспособяване на риболовното усилие на българския 
риболовен  флот  в  съответствие  с  наличните  и  достъпни  ресурси  и  съобразно 
капацитета  на  риболовния  флот  на  ниво  сегмент,  като  се  скрапират  част  от 
старите и неефективни плавателни съдове в небалансираните по отношение на 
възможностите за риболов сегменти, а именно тези до 24 м. Така ще се намали 
вредното  въздействие  на  флота  като  цяло  върху  морската  среда  и  ще  се 
допринесе за балансирането на флота към възможностите за риболов. 

За  безвъзмездна  финансова  помощ  могат  да  кандидатстват  собственици  на 
действащи  риболовни  кораби,  които  са  извършвали  риболовна  дейност  в 
морето  в  продължение  на  най‐малко  90  дни  годишно  през  последните  две 
календарни  години. Максималният  размер  на  премията,  която  всеки  одобрен 
кандидат може да  получи,  се изчислява  съобразно  капацитета  на плавателния 
съд и неговата възраст. Помощ няма да се отпуска за кораби на възраст под 10 
години. Приоритет ще се дава на съдове, които са с дължина между 12 и 24 м и 
такива, които са над 25 г.  

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/

 

 

http://www.nationalgeographic.bg/?cid=120&article=5607
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d5658c8a-c6e1-43fa-90ea-7651b16dc68d


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  5 / 2017 

стр.7

РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И 
ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И 

РИБАРСТВО  

Краен срок: 21 юни 2017 г.  

Дейности, допустими за финансиране: 

» Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ 

– Инвестиции  за  подобряване  на  инфраструктурата  в  рибарските 
пристанища и рибните борси, извършени с цел да се повиши качеството, 
контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата продукти, да се 
подобри  енергийната  ефективност,  да  се  подпомогне  опазването  на 
околната  среда  и  да  се  подобрят  безопасността  и  условията  на  труд, 
включително  инвестиции  в  съоръжения  за  събиране  на  отпадъци  и  на 
морски отпадъци. 

– Дейности,  свързани  с  информация  и  комуникация  на  проекта  –  в 
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Приложение 
XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете“. 

» Сектор  „Инвестиции,  насочени  към  изграждане  и/или  модернизация  на 
крити лодкостоянки“ по

– Инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на покрити 

– 
ение 

“. 

Повече информация: https://eumis2020.government.bg/

лодкостоянки. 

Дейности,  свързани  с  информация  и  комуникация  на  проекта  –  в 
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013, Прилож
XII „Информация и комуникация относно подкрепата от фондовете

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ЦОНЧО РОДЕВ” ЗА РАЗКАЗ НА 
ИСТОРИЧЕСКА ТЕМА „ИЗПИТАНИЕ“  

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Организатори:  община  Провадия  и  Народно  читалище  „Алеко  Константинов 

а от 7. до 12. клас (за учебната 2016 – 

ато 

1884” Провадия. 

Право на участие: ученици от цялата стран
2017 година). Участието е индивидуално. 

Регламент: обемът на текста да бъде не повече от 4 страници А4, записан к
документ на Word, шрифт Times New Roman, 12 пункта, редова разредка 1,5. 

Произведението  следва  да  съдържа  послание  към  читателите  по  проблемите, 
свързани  с  темата  „ИЗПИТАНИЕ“.  Заглавието  на  разказа  не  е  необходимо  да 
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  или 
ългарския народ са подложени на изпитание. 

– 

  на  творбата.  В  имейла  да  се  впишат  данните  за 

– 
увани или наградени, нека в имейла (не във файла) се декларира този 

Повече информация: http://wp.flgr.bg/

съвпада  с  дадената  тема,  но  съдържанието  му  трябва  да  се  съотнася  с  нея. 
Подходяща  е  всяка  една  случка,  в  която  родолюбието  и  духът  на  един
повече герои, или на целия б

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ: 
Конкурсът  е  анонимен.  Всеки  текст  да  бъде  прикрепен  към  писмото  в 
отделен файл,  несъдържащ информация  за  автора.  Заглавието на файла да 
съвпада  със  заглавието
участника и училището. 
Всеки  участник  има  право  да  участва  с  един  или  два  разказа.  Ако  са  вече 
публик
факт.  

Е  ВРОПЕЙСКИ 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 

 world with  prior  experience  in  the 

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

Young Explorers Grants Program accepts reapplications throughout the year. 

Open  to:  applicants  aged  18  to  25  around  the
fields of research, conservation, or exploration. 

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 

Повече информация: http://urgentactionfund.org/

отпускат за максимален период от 3 месеца. 
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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

КОНКУРС „КОМАНДИРОВАНЕ НА РАБОТНИЦИ: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ДОСТЪП ДО 

ИНФОРМАЦИЯ”  

Краен срок: 9 юни 2017 г.  

Следните дейности могат да бъдат съфинансирани: 

а)  Сътрудничество:  разработване  на  нови  или  подобряване  на  съществу‐
ващи обмени, партньорски проверки и/или програми за обучение. 

б)  Информация:  разработване  или  обновяване  на  онлайн  платформи  за 
събиране  и  разпространение  на  качествена,  лесна  за  употреба  и 
специфична информация. 

в)  Знание: разработване на съвместни изследователски проекти. 

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

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА НЕДЕКЛАРИРАНАТА РАБОТА  

Краен срок: 12 юни 2017 г.  

Приоритет  е  подкрепата  за  дейности,  насърчаващи  съвместни  действия  и 
трансгранични  проекти  на  правоприлагащите  органи  за  подобряване  на 
техническия  им  капацитет  в  областта  на  предотвратяване  и  възпиране  на 
недекларирания труд. 

Видовете дейности,  които могат  да бъдат финансирани по настоящата  покана, 
трябва да са насочени към най‐малко една от следните области на действие: 

– Курсове за обща подготовка на персонала; 

– Съвместни проверки и обмен на персонал на правоприлагащите органи; 

https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund-20150916
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=508&furtherCalls=yes
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– Предоставяне на техническа помощ на други правоприлагащи ЕС/ЕИП органи 
да изградят капацитет, прилагат добри практики и т.н.; 

– Разработване на системи за трансграничен обмен на информация; 

– Съвместна  работа  под  формата  на  обмен  на  информация  и  взаимното 
обучение между правоприлагащите органи; 

– Съвместни разяснителни кампании/специфични за сектора кампании/ 

– регионални трансгранични кампании. 

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

ADOBE DESIGN ACHIEVEMENT AWARDS  

Краен срок: 12 юни 2017 г.  

Adobe Design Achievement Awards (ADAA) 2017 – глобален конкурс за дигитални 
медии, кани за участие студенти от цял свят. 

Категориите  в  конкурса  са  групирани  в  три  основни  сегмента,  включващи  14 
различни подкатегории: 

– Визуално изкуство 

– Реклама 

– Социално въздействие 

Повече информация: https://www.adobeawards.com/us

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ В РАМКИТЕ НА  
ТРЕТАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА СЪЮЗА В ОБЛАСТТА НА 

ЗДРАВЕТО (2014 – 2020 Г.)  

Краен срок: 15 юни 2017 г.  

Поканата съдържа следните части: 

– Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за 
конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти; 

– Покана за представяне на предложения за отпускане на финансова помощ за 
функционирането на неправителствени организации (безвъзмездни средства 
за оперативни разходи).  

Повече информация: http://eur‐lex.europa.eu/

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=509&furtherCalls=yes
https://www.adobeawards.com/us
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.081.01.0008.01.BUL&toc=OJ:C:2017:081:FULL
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VP/2017/001 SUPPORT FOR SOCIAL DIALOGUE  

Краен срок: 15 June 2017  

The  European  Commission‐Employment,  Social  Affairs  &  Inclusion  is  accepting 
proposals for a program entitled „Support for social dialogue” with an aim to foster 
the  implementation  of  European  social  dialogue  outcomes,  reinforce  their  impact 
and visibility, and support follow‐up and reporting are a high priority. 

Objectives: 
– strengthening  the  involvement of  social partners  in  the European Semester and 

enhancing their contribution to EU policy making; 
– building and  reinforcing  the capacity of national  (cross‐industry and/or sectoral) 

social  partners  to  engage  in  national  social  dialogue  and  to  participate  in  and 
contribute  to  European  social  dialogue,  in  particular  in  those Member  States 
where social dialogue is underdeveloped. 

Funding Information: 
– The total budget earmarked  for the EU co‐financing of projects under this call  is 

estimated at EUR 9 630 000. 
– The  EU  grant  requested  should  indicatively  be  between  EUR 150 000  and 

EUR 500 000. 

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

ПОКАНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МРЕЖАТА НА ТВОРЧЕСКИТЕ ГРАДОВЕ  

Краен срок: 16 юни 2017 г.  

Мрежата  е  създадена  през  2004 г.  и  в  нея  членуват  116  града  от  54  държави. 
Чрез  участието  си  в  мрежата  градовете  и  местните  власти  могат  да  обменят 
добри практики по развитие на културния живот и интегриране на  културата в 
плановете за устойчиво развитие. Мрежата работи в 7  творчески направления: 
занаяти и народно творчество, дизайн, кино, гастрономия, литература, медийни 
изкуства  и  музика.  Българската  столица  София  вече  участва  в  мрежата  в 
подкрепа на своите усилия за развитие на творческите индустрии в града.  

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

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС „ПАУТАЛИЯ”  

Краен срок: 23 юни 2017 г.  

Единадесетият  международен  фолклорен  конкурс  „Пауталия”  –  2017  ще  се 
проведе  от  7  до  9  юли  2017 г.  и  се  организира  под  пaтронажа  на  кмета  на 
община Кюстендил. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=505&furtherCalls=yes
http://en.unesco.org/creative-cities/events/2017-call-applications-unesco-creative-cities-network-open


 

www.nacid.bg   е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ 
  5 / 2017 

стр.12

Цел:  да  даде  поле  за  изява  на фолклорни  състави  и  изпълнители  от  различни 
държави,  които  да  покажат  богатството  на  своя  фолклор;  да  съхрани  и 
популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно 
място сред другите народи.  

Конкурсът се провежда в рамките на три дни. 

Конкурсът се провежда в 3 раздела: 
– Народни танци 
– Народни песни 
– Авторска песен  

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

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ЗА МЛАДЕЖИ, УЧАСТВАЛИ В ПРОЕКТИ „ЕРАЗЪМ+: 
МЛАДЕЖ В ДЕЙСТВИЕ“, 2 – 6 СЕПТЕМВРИ 2017, БОН, ГЕРМАНИЯ  

Краен срок: 28 юни 2017 г.  

Обучение  EuroPeers  е  за  младежи,  които  са  участвали  в  проекти  „Еразъм+: 
Младеж  в  действие“  и  искат  да  споделят  своя  европейски  опит  със  своите 
връстници. По време на този международен курс на обучение младежите ще се 
научат  как  да  организират  различни  видове  събития  на  EuroPeer  и  как  да 
споделят ефективно европейския си опит.  

Повече информация: http://youthub.bg/

REC‐RCHI‐PROF‐AG‐2017 CAPACITY‐BUILDING IN THE AREA OF 
RIGHTS OF THE CHILD  

Краен срок: 29 June 2017  

EU  funding  is  intended  to  support  the  development  of  robust  and  sustainable 
mechanisms and frameworks for children in alternative care, to support their ageing 
out  of/leaving  care.  EU  funding  is  intended  to  provide  an  opportunity  to  get  the 
necessary stakeholders  to work  together and establish an  integrated approach  that 
ensures better outcomes for careleavers. 

Project activities may include: 

– Mutual learning, exchange of good practices, cooperation 

– Design and implementation of protocols, development of working methods which 
may be transferable to other regions or countries 

– Capacity‐building and training for professional. 

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

http://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50%3A2009-08-10-18-53-43&catid=45%3A2009-08-10-18-06-55&lang=bg
http://youthub.bg/2017/04/obuchenie-europeers-2-6-septemvri-germaniya/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics/rec-rchi-prof-ag-2017.html
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ТРЕТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА ЗА МЕЖДУРЕГИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА” 2014 – 2020  

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Тематични интереси на третата покана: 

– Цел 1.1: Подобряване на политиките за инфраструктура за нововъведения; 

– Цел 1.2: Подобряване на политиките за предоставяне на нововъведения; 

– Цел  2.1:  Подобряване  на  политиките  за  конкурентоспособност  на  малки  и 
средни предприятия; 

– Цел 3.1: Подобряване на политиките за нисковъглеродна икономика; 

– Цел 4.1: Подобряване на политиките за природното и културното наследство; 

– Цел 4.2: Подобряване на политиките за за ресурсно ефективна икономика. 

Повече информация: https://www.interregeurope.eu/

НАГРАДИ ROLEX ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 2018  

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Награда  Rolex  за  предприемачество  се  връчва  на  нов  или  текущ  проект. 
Заявленията  трябва  да  бъдат  до  голяма  степен  в  областта  на  околната  среда, 
приложните науки и технологии или изследвания. 

За: млади лидери, на възраст между 18 и 30 години. 

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

SEIF AWARDS FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP  

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Наградите  seif  за  социално  предприемачество  отличават  начинания,  които 
прилагат иновативни бизнес идеи за решаване на съвременните социални и/или 
екологични проблеми. В седмото си издание наградите имат за цел да насърчат 
иновациите, които носят промяна на национално и международно ниво.  

Повече информация: http://seif.org/

 

 

 

https://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding/
http://www.rolexawards.com/about/apply
http://seif.org/en/awards/
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ГОДИШЕН КОНКУРС ЗА ФОТОГРАФИЯ НА КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ 

„МОЯТА ЕВРОПА, МОИТЕ ПРАВА”  

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Вземи своя фотоапарат и покажи какво означават за теб човешките права и къде 
могат  да  са  под  заплаха.  Илюстрирай  какво  означава  за  теб  Европа  от  гледна 
точка на защитата правата на човека, които в много части на света са само една 
мечта. 

Спечели 3‐дневно пътуване до Брюксел за двама и фотографско оборудване на 
стойност до 2 000 евро.  

Повече информация: http://pes.cor.europa.eu/

СЕДЕМТЕ НАЙ‐ЗАСТРАШЕНИ 2018  

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Europa  Nostra  и  EIBI  очакват  номинации  за  програмата  „Седемте  най‐
застрашени” за 2018 година.  

Програмата  „Седемте  най‐застрашени”  помага  на  застрашените  европейски 
паметници и места чрез мобилизиране на общности заедно с публични и частни 
партньори.  Това  не  е  програма  за  финансиране.  Целта  й  е  да  служи  като 
катализатор за действие.  

Номинирайте обекти на културното наследство в риск. 

Области: 

– Исторически  сгради  и  техните  ансамбли,  заедно  със  заобикалящите  ги 
градчета или пейзажи 

– Религиозни обекти 

– Археологически обекти с околните пейзажи 

– Промишлени сгради и площи 

– Паркове, градини и културни пейзажи 

– Наследство с историческо значение („Lieux de memoire”) 

– Движимо наследство 

Повече информация: http://7mostendangered.eu/

http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx
http://7mostendangered.eu/
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ЕЖЕГОДНА РЕЗИДЕНТНА ПРОГРАМА „АРТХОРИЗОНТИ”,  
С. ДЪЖДОВНИЦА, ИЗТОЧНИ РОДОПИ  

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Артдвижение  КРЪГ  и  Община  Кърджали  организират  в  с.  Дъждовница 
ежегодната лятна резиденция за художници, фотографи,  артисти и поети „Арт‐ 
хоризонти”.  В  рамките  на  седмица  (19  –  28  август)  Арткъщата  в  селото  ще 
приюти творци от различни националности, свързани от идеята за създаване на 
артпроизведения в предизвикателствата на новата среда.  

В  предстоящото  събитие  могат  да  вземат  участие  художници,  скулптори, 
фотографи, артисти и писатели.  

Одобрените участници ще получат официална покана до 10 юли.  

Конкретните направления за участие през 2017 г. са: 
1. Живопис 
2. Скулптура 
3. Фотография 
4. Лендарт 
5. Литература 
6. Театър 

Артдвижение  КРЪГ  осигурява  работното  пространство,  средствата  за  храна, 
нощувки  и  материали  за  участниците.  Резиденцията  разполага  с  ателиета  и  с 
открити пространства за работа и презентации.  

Всеки автор, желаещ да кандидатства за артрезиденцията през 2017 г., трябва да 
изпрати кратко CV, представящо досегашната му работа и опит.  

Адрес за контакти: arthorizons@abv.bg 

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

 

 

 

 

http://www.artfactories.net/European-Cultural-Youth-House.html
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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/

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/haberler/735-arastirma-burs-programi-basvurulari-basladi
http://perspektivi.info/
http://youthenvop.weebly.com/internships/unesco-internship-program-2017-for-international-students
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ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА 

Краен срок: 30 юни 2017 г.  

Целта на процедурата е да повиши способността на заетите лица да посрещнат 
настъпващите  бързи  промени  на  пазара  на  труда  в  резултат  на  структурни 
фактори  като  глобализацията,  технологичните  промени,  застаряването  на 
населението.  В  отговор  на  тези  съвременни  предизвикателства  в  рамките  на 
процедурата ще  се  предоставят  обучения  за  заетите  лица,  работещи  в  малки, 
средни  и  големи  предприятия.  В  резултат  ще  се  повиши  адекватността  на 
уменията  им  съобразно  актуалните  нужди  на  бизнеса,  ще  се  повиши 
производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост 
и съответно заемане на по‐качествени работни места. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура 
е 50 000 000 лв. 

Повече информация: https://eumis2020.government.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. 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c57be7cc-eea1-4e43-9dac-7b3dcb3ffa4b
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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 
диференциация,  предпоставена  от  вида  на  водещата  организация  при 
провеждането  на  подобни  инициативи.  Някои  се  организират  от  учителски 
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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. 


