
СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ –
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ДЕЙНОСТ „СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА”

ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

Проекти за „Стратегически партньорства“ в сферата на висшето образование

Проектните  предложения,  финансирани  по  тази  Ключова  дейност,  следва  да  се
фокусират върху споделяне, развитие и трансфер на иновативни практики в системата на
висшето образование между участващите страни.

От  изключително  значение  за  качеството  на  подадените  проектни
предложения  по  КД  2  е  Стратегическите  партньорства  да  адресират  един  или
няколко  от  приоритетите,  описани  в  Ръководството  по  Програма  „Еразъм+“
(английска версия) - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-
programme-guide_en.pdf. (Ръководство по програмата се актуализира всяка година и се
публикува  на  интернет  страницата  на  Европейската  комисия  в  периода  между
август - октомври).

1. Как се кандидатства? 
Всяка година, след актуализиране на Ръководството по програма „Еразъм+” от ЕК

и минимум два месеца преди крайния срок за кандидатстване, на интернет страницата
(www  .  hrdc  .  bg)  на Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция, се
публикува Национална покана за кандидатстване по Ключова дейност 2 в сферата на
висшето образование, в която са описани стъпките за кандидатстване, приложенията,
които трябва да бъдат прикачени към Формуляра за кандидатстване и крайните срокове.

Подаването  на  формуляра  за  кандидатстване  и  съпътстващите  го  документи  е
електронно, посредством механизмите, предвидени в самата апликационна форма. 

2. Какви дейности на стратегическите партньорства се 
подкрепят? 

Подкрепа  за  висши  учебни  институции  за  осъществяване  на  необходимите
реформи в съответствие  с  Програмата  на  ЕС за  модернизиране  от  2011г. и  нейните
приоритетни  области:  увеличаване  на  дела  на  завършващите;  подобряване  на
качеството и приложимостта на висшето образование; повишаване на качеството чрез
мобилност  и  трансгранично  сътрудничество;  осигуряване  на  функционирането  на
триъгълника  на  знанието;  подобряване  на  управлението  и  финансирането.  Особен
акцент се поставя върху проекти, които: 
- подпомагат засилването на връзките между образованието,  научните изследвания и
бизнеса с цел насърчаване на високите постижения и регионалното развитие;  
- осигуряват подкрепа на изпълнението на комюникето от 2013г. относно „Отваряне на
образованието“:  насърчаване  на  разработването  на  нови  начини  на  обучение,  по-
специално  интеграцията  на  по-голямо  разнообразие  от  начини  за  обучение
(дистанционно,  задочно,  модулно)  чрез  нови  форми  на  персонализирано  учене,
стратегическо прилагане на образователни ресурси със свободен достъп и платформи за
виртуална мобилност, смесена мобилност и виртуално обучение; както и стимулиране
на интернационализацията на европейските системи за висше образование в и извън
Европа.

3. Кой може да участва в стратегическо партньорство?
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Всяка публична или частна организация, учредена в програмна държава или в 
партнираща такава (виж стр.24, раздел „Легитимни държави” в част А от Практическо 
ръководство по Програма „Еразъм+“ - http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf#page=24). 

Общото  правило  е,  че  стратегическите  партньорства  са  насочени  към
сътрудничество  между  организации,  установени  в  държави  по  програмата.
Организации от държави партньори могат  да участват в стратегическо партньорство в
качеството на партньори (но не и на кандидатстващи организации), доколкото тяхното
участие допринася съществена добавена стойност към проекта. 

Стратегическите  партньорства  са  транснационални  и  в  тях  трябва  да  участват
минимум три организации от три различни държави по програмата,  включително
кандидатстващата организация. 

Висши учебни институции (ВУИ), установени в държави по програмата, трябва да
притежават  валидна  харта  за  висше  образование  „Еразъм".  От  ВУИ  от  държавите
партньори не се изисква да притежават такава харта, но те ще бъдат задължени да се
ангажират с принципите на хартата. 

4. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства?
 Релевантност на проекта - максимум 30 точки.

Съответствие на предложението с целите на европейските политики в една или
повече  от  приоритетните  области  на  образованието,  обучението  и  младежта,
както и с  целите и приоритетите на съответната дейност (вж. раздела „Какви са
приоритетите на стратегическото партньорство?"
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf#page=106 . 

 Качество на структурата и изпълнението на проекта - максимум 20 точки. 
 Качество  на  екипа  на  проекта  и  на  договореностите  за  сътрудничество  -

максимум 20 точки. 
 Въздействие и разпространение - максимум 30 точки. 

5. Какви са правилата за финансиране?
Моделът  на  финансиране  се  състои  от  списък  с  разходни  позиции,  от  които

кандидатите  избират подходящите според дейностите,  които желаят да реализират и
резултатите,  които се  стремят  да  постигнат. Допуска  се  покриване  и  на  извънредни
разходи,  както и разходи за участие на лица със специални потребности,  ако това е
оправдано  с  оглед  на  дейностите/резултатите  от  проекта.  Максималният  размер  на
безвъзмездните средства,  който се отпускат за стратегическо партньорство е 150 000
Евро на година. Продължителността на проектите е минимум 24 месеца и максимум
36месеца.

В зависимост от предвидените дейности в проекта, разходните позиции могат да
включват:Виж Финансовите правила в  Ръководството по програма „Еразъм+”(английска
версия):http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-
guide_en.pdf#page=116-122. 

Бюджетни пера, приложими за всички видове стратегически партньорства:
 Управление и изпълнение на проекта.

Финансирането  се  отпуска  под формата  на  фиксирана  ставка.  Финансират се
разходи,  свързани  основно  с  дейности  по  управлението  на  проекта  (напр.
планиране, финанси, координация и комуникация между партньорите и т.н.). 
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Международни партньорски срещи (Transnational project meetings).
Финансират се пътни разходи и разходи за издръжка. 
Пътните  разходи се  отпускат  на  базата  на  фиксирани  ставки,  взависимост  от
разстоянията  и  се  изчисляват  с  помощта  на  калкулатора  за  разстояния  -
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  
Разходите за издръжка са различни според вида мобилност и държавата, в която
се провежда срещата. 
Бюджетни пера, приложими за проекти в зависимост от предвидените проектни

дейности:
 Интелектуални  продукти/материални  продукти  от  проекта  като  учебни

програми, педагогически материали, образователни ресурси със свободен достъп
(ОРСД), ИТ инструменти, анализи, проучвания, методи за взаимно обучение и
др.).  Финансират  се  под  формата  на  фиксирани  дневни  ставки  (различни  за
различните държави), умножени по броя на дните, предвидени за извършване на
съответната дейност в проекта.

 Събития за разпространение на резултатите от проекта.
Отпускат се средства за покриване на разходите, свързани с организирането на
национални  и  международни  конференции/семинари/събития,  насочени  към
обмен и разпространение на интелектуалните продукти, реализирани в рамките
на проекта. 

 Извънредни разходи.
Действително направени разходи, свързани с подизпълнение или закупуване на
стоки  и  услуги,  които не  могат да бъдат предоставени  пряко от  участващите
организации.

 Подкрепа за лица със специални потребности. 
Финансирането се отпуска за покриване на допълнителни разходи, пряко 
свързани с участниците с увреждания. 

Бюджетни пера, свързани с дейности за международно обучение, преподаване и
учене:

 Пътни разходи.
Разходи за пътуване на участниците от мястото им на произход до мястото на
дейността.  Отпускат  се  на  базата  на  фиксирани  ставки,  взависимост  от
разстоянието  и  се  изчисляват  с  помощта  на  калкулатора  за  разстояния  -
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  

 Индивидуална подкрепа.
Фиксирани ставки на ден, които покриват издръжката на участниците през 
периода на изпълнение на дейността. 

 Езикова подкрепа. 
Само за дейности с продължителност между 2 и 12 месеца: 150 EUR на 
участник, нуждаещ се от езикова подкрепа. 

В случай че идентично или сходно проектно предложение бъде подадено към
различни Национални агенции, всички проектни предложения ще отпаднат от процеса
по селекция поради риск от двойно финансиране. 
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