КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1:
„ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ГРАЖДАНИ“
Проекти за мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование
Краен срок за подаване на проектните предложения – 11 май 2021 г.

За подаване на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна
мобилност за граждани“ в областта на висшето образование ще бъде отпускана финансова
подкрепа за проекти за мобилност на студенти и персонал.
В настоящата покана се реферира към английската версия на Ръководството по
Програма „Еразъм+“.
Кой може да кандидатства?
Потенциалните бенефициенти по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за
граждани“, сектор „Висше образование“ могат да бъдат:


Институции за висше образование, които притежават Еразъм Харта за висше
образование и са регистрирани в Програмна страна.



Национален Консорциум за мобилност, състоящ се най-малко от три легитимни
организации (включително две изпращащи висши училища), регистрирани в
Програмна страна. 

Институциите за висше образование или Националните Консорциуми за мобилност

могат да кандидатстват по тази дейност веднъж в рамките на една селекционна година.
Една институция за висше образование може да координира и/или да е част от няколко
Консорциума за мобилност в една селекционна година. Едновременно може да бъдат
използвани двата начина за кандидатстване – като се подаде самостоятелна
кандидатура или кандидатура от Консорциум за мобилност. Институцията за висше
образование носи отговорност за предотвратяване на двойно финансиране на
участник, когато двата начина за кандидатстване се използват в една и съща
академична година.
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Продължителност на проекта
26 месеца
Къде се подават проектните предложения?

Към Националната агенция на страната, в която е установена кандидатстващата
организация.
Краен срок за кандидатстване
Кандидатите следва да подадат своите проектни предложения най-късно до 11 май
2021г., до 13:00 (българско време) за проекти, започващи на 1 септември същата година.
Информация за отпускана на финансова подкрепа за проекти за мобилност на студенти
и персонал в сферата на висшето образование - KA131-HED (виж стр. 41 от Ръководството
по Програма „Еразъм+“).
Активен формуляр за кандидатстване по дейност KA131-HED е достъпен: Tук
Информация за Акредитация на Национални консорциуми за мобилност в сферата на
висшето образование - KA130-HED (виж стр. 55 от Ръководството по Програма „Еразъм+“).
Активен формуляр за кандидатстване по дейност KA130-HED е достъпен: Tук

-

Акредитацията е валидна за целия програмен период.

-

Всички организации-членове на консорциума за мобилност следва да бъдат
включени по време на кандидатстване за акредитация на консорциума.

-

Кандидатстващи консорциуми, които не притежават валиден сертификат за
мобилност по Програма „Еразъм+”, трябва да попълнят и подадат формуляр за
акредитация на Консорциуми във висшето образование.
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Моля, обърнете специално внимание на следната особеност при попълване и
подаване на формулярите за кандидатстване:
При попълване на Формуляра за кандидатстване за мобилност на студенти и персонал
в сферата на висшето образование - ако кандидатствате за сертификат за консорциум
за мобилност, първо трябва да подадете кандидатурата за Акредитация на
консорциум във висшето образование.
Подаването на формуляра за кандидатстване и съпътстващите го документи се
извършва електронно, посредством механизмите, предвидени в самата апликационна
форма.
Електронното подаване на проектното предложение е задължително условие за
регистриране на кандидатурата в системите на Европейската комисия и участие в
селекционната процедура.
Кандидатът следва да се убеди, че всички документи, посочени в описа към
проектното предложение по Програма „Еразъм+“, са приложени съгласно
изискванията.
Необходими допълнителни документи за кандидатстване
1. Клетвена декларация, подписана от официално представляващото лице (налична
във формуляра за кандидатстване);
2. Приложение със заявените мобилности - Tук
(Приложението със заявените мобилности, моля да изпратите във формат Ексел
електронно по мейл erasmus@hrdc.bg )
3. Мандатни писма (важи само за консорциуми)-попълват се от всички членове на
консорциума. Сканирани копия от тях се прилагат към електронния формуляр за
кандидатстване. Оригиналните мандатни писма се предоставят на Националната
агенция в случай, че кандидатурата за акредитация на Национален консорциум за
мобилност в сферата на висшето образование е одобрена.
Мандатното писмо е достъпно през електронната форма за кандидатстване.
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Повече информация

Моля, вижте Ръководството по Програма „Еразъм +“.

За контакт:
Георги Райнов
Главен експерт
Отдел „Информационно обслужване“
grainov@hrdc.bg;
тел: 02/ 815 40 71
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