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През 2017-а се навършват 30 години от 
създаването на Програма „Еразъм“. Но 
също така и 60 години от подписването 
на Римските договори, които поставиха 
началото на Европейската общност. През 
2017-а празнува и България – точно пре-
ди 10 години страната ни се присъедини 
към Европейския съюз. Благодарение на 

Римските договори ние живеем в Европа без граници, в Европа, 
в която можем свободно да пътуваме, да учим и да работим. 
Създадена през 1987 г., Програма „Еразъм“ направи възможен 
студентския обмен и увеличи броя на хората, които се възполз-
ваха от това, което Европейският съюз им предложи. Програмата 
позволи на повече от 9 милиона европейци, включително и мно-
жество българи, да отидат в чужбина, подкрепяни от „Еразъм+“. 

Европейски информационен център 
„Европа Директно – Видин“

Ул. „Генерал Скобелев“ № 6
Видин 3700
Телефон: 094 9 2 30 30 
e-mail: europedirect.vd@gmail.com
www.europedirect-vidin.eu 
https://www.facebook.com/europedirectvidin
https://twitter.com/europedirectvd

Автор: Информационен център „Европа Директно – Видин”
Видин, 2017

Издава: Фондация за регионално развитие

Европейският информационен център „Европа Директно - 
Видин“ се финансира от Европейския съюз и е съфинансиран от 
Фондация за регионално развитие. Информацията и мненията, 
публикувани в тази брошура, не отразяват задължително 
мненията и становищата на ЕС.

Тази брошура се издава по повод отбелязването на 
30-годишнината от създаването на Програма “Еразъм”.
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ОТ „ЕРАЗЪМ“ КЪМ „ЕРАЗЪМ+“: 
ИСТОРИЯ НА 30 ГОДИНИ

В своята 30-годишна история програма „Еразъм“ бележи изклю-
чително успешно развитие, което доведе до прерастването й 
през 2014 г. в нова, по-мащабна програма на Европейския съюз 
- “Еразъм+”.

Днес „Еразъм+“ финансира хиляди младежки, образовател-
ни, обучителни и спортни инициативи, насочени към студенти, 
граждани, учители, млади хора, неправителствени организации, 
доброволци и много други. Проектите покриват разнообразни 
дейности, а програмата разшири своето действие и в страни из-
вън Европейския съюз чрез различни инициативи. Една от тях е 
Образователна международна мобилност, която обхваща сту-
денти, преподаватели и непреподавателски състав от висшите 
учебни заведения. Студентите получиха възможност да се обу-
чават, като участват във всеки цикъл на образование (бакала-
вър/магистър/докторант) в страни във и извън Европа. 

Бяха създадени съвместни магистърски програми, по които  сту-
денти на ниво магистър получават пълна стипендия, покриваща 
учебни такси, пътни разходи и издръжка, застраховки, обучение 
в най-малко две различни програмни държави. 

„Еразъм+“ даде възможност на висши учебни заведения, дър-
жавни, регионални, културни, образователни институции, учи-
лища, представители на гражданското общество и много други 
да изградят капацитета си чрез транснационални проекти, бази-
рани на многостранни партньорства с други институции или ор-
ганизации както в Европа, така и на други континенти.

Благодарение на „Еразъм+“ учители, преподаватели във висши 
учебни заведения, представители на местната власт, културни 
институции, структури на гражданското общество участват в об-
мен или като доброволци в Европейската доброволческа служ-
ба. Младите хора получиха възможност да изградят своя капаци-
тет, да опознаят други култури, да се срещнат със свои връстници 
не само от Европа, но и от Африка, Карибския и Тихоокеанския 
басейн, азиатските и латиноамериканските държави, и да се 
включат в международни срещи, конференции и събития, на-
сърчаващи диалога в сферата на младежката политика. 

Участниците в Програма „Еразъм+“ имаха шанса да се възполз-
ват пълноценно от принципа на свободното движение в Европа. 
Милиони съдби намериха благоприятно развитие благодарение 
на „Еразъм+“ и нейните предшестващи програми. Много бълга-
ри развиха своите умения чрез международния обмен. Всичко 
това стана възможно след историческото решение от 1957 г. да 
се създаде Европейска общност за свободно движение на хора, 
стоки, услуги и др.
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Европа се променя непрекъснато, но винаги може да се напра-
ви повече, за да сме още по-обединени. Именно младото по-
коление е призвано да построи един нов, проспериращ и общ 
европейски дом. Ето защо Европейската комисия ви кани да 
споделите идеите си – какво може да направи Европа, за да на-
мери иновативни решения, които да задоволят нейните нужди, 
да изградят мостове между страните и културите, позволяващи 
на европейските граждани да са свързани помежду си.

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“? 
„Еразъм+“ е програма на ЕС, свързана с образованието, обу-
чението, младежта и спорта. Тя e културен феномен, който 
беше създаден, за да утвърди нашата паневропейска иден-
тичност. Настоящата програма стартира през 2014 г. и ще 
продължи да функционира до 2020 г. Създадена е, за да по-
ощри мобилността на повече от 4 милиона души, да под-
помогне създаването на работни места в Европа. Младите 
хора, които искат да учат или да се обучават в Европа, са 
изправени пред огромни трудности в усилията им да се 
интегрират на пазара на труда. Затова програмата има за 
цел да допринесе за справянето с предизвикателствата, 
пред които е изправено бъдещето на ЕС, както и да подкре-
пи прилагането на европейската политическа програма за 
растеж, създаване на работни места, равенство и социално 
приобщаване. „Еразъм+“ е разработена и за да подпомага 
усилията на държавите по програмата да оползотворяват 
ефективно потенциала на европейския талант и социални 
активи в перспективата на ученето през целия живот. Това 
става посредством предоставяне на подкрепа за формално, 
неформално и самостоятелно учене във всички области на 
образованието, обучението и младежта.

Програма „Еразъм+“ включва сътрудничество с държави, 
които са партньори в областите на висшето образование и 
младежта. Тя се стреми се да насърчава единодействията и 
полезните взаимодействия  между всички аспекти на образо-
ванието, обучението и младежта, да премахне изкуствените 
граници между отделните действия и проектни формати, да 
стимулира нови идеи, да привлече нови участници от профе-
сионалния живот и гражданското общество и да поощри нови 
форми на сътрудничество.

„ЕРАЗЪМ“ И БЪЛГАРИЯ

СТАТИСТИКИ 2015

„Еразъм+“ укрепва образователната и 
младежката система и подобрява при-
годността за заетост чрез финансиране 

на образователни, обучителни, младежки и спортни ини-
циативи. Между 2014 и 2020 г. „Еразъм+“ ще даде шанс на 4 
милиона европейци да получат образование, да се обучат, 
да се включат в доброволчески дейности или да придоби-
ят професионален опит в чужбина. През 2015 г. бюджетът на 
програмата е 2.1 милиарда евро. Националните агенции във 
всяка страна са отговорни за управляването на по-голямата 
част от средствата.

„Еразъм+“ предоставя възмож-
ности за хората от всякакви 
възрасти и произход, помагай-
ки им да придобият и споделят 
познания и опит в институции 
и организации в различни 

държави. Опитът, натрупан с 
„Еразъм+“, помага на хората 
да подобрят своите умения и 
междукултурна осведоменост 
и им дава възможността да 
станат активни граждани.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ ИЛИ ДОБРОВОЛЧЕСТВО В ЧУЖБИНА
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„ЕРАЗЪМ+“ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Образователният обмен в сферата на висшето образование постави 
началото на европейското сътрудничество в областта на образовани-
ето. Студентите получиха възможност да учат или стажуват в различ-
ни компании извън България, а преподавателите – да изнасят лекции 
и да практикуват в чужбина.

ТОП 3 
ПРИЕМАЩИ ИНСТИТУЦИИ 

(2014)
1. Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“
2. Великотърновски универси-
тет „Св. Св. Кирил и Методий“
3. Университет за национално 

и световно стопанство

ТОП 3 
ИЗПРАЩАЩИ ДЪРЖАВИ 

(2014)
1. Полша

2. Испания
3. Франция

Сътрудничеството между учи-
лища, университети, младеж-
ки организации, държавни 
органи и предприятия ще съз-
даде по-подходящи и модерни 

образователни и младежки 
системи с по-тесни връзки 
между професионалния свят и 
света на образованието.

ПРОЕКТИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

„ЕРАЗЪМ+“ СЪЩО ПОДПОМОГНА:

5 проекта за изграждане на капацитет 
с цел укрепване на образованието 

в страните извън ЕС;

1 широкомащабно 
доброволческо събитие;

1 проект за сътрудничество между висшите учебни 
заведения и бизнеса (алианси на знанието) и инсти-
туции за професионално образование и обучение 
и дружества в бизнес сектора (секторни алианси на 
уменията);

2 проекта за масов спорт.

26 200 
студенти във висшето 

образование

32 500 
образователен персонал и 

младежки работници

31 900 
участници в младежки 

обмен

2500 
европейски 
доброволци

15 500 
преминаващи през 

професионално обучение

570 
студенти и преподаватели по 

„Еразмус Мундус“

1987-2017: 
30 ГОДИНИ „ЕРАЗЪМ“

Когато програмата стартира, Еразъм беше насочен само към 
студенти във висшето образование, но оттогава се е разраснал, 
вече предлагайки възможности в професионалното образова-
ние и обучение, училищното образование, образованието за 
възрастни, секторите на младежта и спорта. Днес всички тези 
програми имат едно име – „Еразъм+“.
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СТРУКТУРА НА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ 

Програма „Еразъм+“ е организирана в три ключови 
действия:

Ключово действие 1: 
Образователна мобилност за граждани 

Проектите по тази ключова дейност следва да съ-
държат транснационална мобилност на  обучае-
ми (ученици от професионални гимназии, студенти, 
възрастни обучаеми, млади хора и доброволци) и 
на обучители (университетски преподаватели, учи-
тели, обучители, младежки работници и лица, рабо-
тещи в организации от областта на образованието, 
обучението и младежта). 

Ключово действие 2: Сътрудничество за инова-
ции и обмен на добри практики

По това ключово действие се предоставя подкрепа за 
стратегически партньорства в областта на образовани-
ето, обучението и младежта, алианси на познанията, 
секторни алианси на уменията (реализира се чрез спе-
циална покана за внасяне на предложения), изгражда-
не на капацитет в областта на висшето образование. 
Стратегическите партньорства имат за цел да въведат 
разработването на иновативни практики, както и из-
пълнението на съвместни инициативи, сътрудничест-
во и обмяна на опит. Допустими участващи органи-
зации са организации с нестопанска цел, асоциации, 
НПО (вкл. европейска младежка НПО), национални 
младежки съвети, училища/институти/образователни 
центрове, висши училища, научноизследователски ин-
ститути, фондации и др.
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Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране 
на политиките

Това ключово действие подкрепя и поощрява струк-
турирания диалог между различни лица и институ-
ции, отговорни за вземането на решения. Дейността 
стимулира активното участие на гражданите в демо-
кратичния живот в Европа и взаимодействието им с 
определящите политиките. Така европейците получа-
ват възможност да изразят мнението си как следва да 
бъдат определяни и изпълнявани различни области 
на политиките в Европа. Допустимите организации, 
които могат да кандидатстват с проекти, са: организа-
ции с нестопанска цел, сдружения, НПО, европейски 
младежки НПО, публични органи на местно или ре-
гионално равнище. Транснационални/международни 
срещи: в дейността трябва да се включат поне две 
организации от поне две различни държави, от които 
поне едната трябва да е държава по програмата. Могат 
да участват младежи на възраст между 13 и 30 години, 
пребиваващи в държавите, участващи в проекта. 

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ?
eTwinning e платформа, която е подкрепяна фи-
нансово от Програма „Еразъм+“. Тя дава възмож-
ност всеки учител да се регистрира свободно 
в eTwinning портала и да започне да използва 
неговите педагогически и комуникационни ре-

сурси. Чрез инструментите на портала учителите имат въз-
можност да работят по съвместни виртуални партньорства. 
Платформата предлага лесна за употреба платформа, съдър-
жаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В 
проектите могат да участват държавни, общински и частни 
детски градини, начални, основни и средни училища, както и 
Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със 
специфични образователни потребности. Проектите в рамки-
те на eTwinning се осъществяват от двама или повече учители, 
училищни екипи или отделни методически обединения, биб-
лиотекари и ученици. Сътрудничеството може да се реализира 
в рамките на една или няколко учебни дисциплини.

КАКВИ ИНИЦИАТИВИ 
ПОДКРЕПЯ ПРОГРАМАТА?

Програма „Еразъм+“ има силно застъпено международно из-
мерение, по-специално в областите на висшето образование и 
младежта. 

В областта на висшето образование програмата подпомага:

действия, насърчаващи мобилността на учащи, пре-
подаватели и персонал от и към държави партньори; 

проекти за изграждане на капацитет във висшето 
образование, насърчаващи сътрудничество и парт-
ньорства, които оказват въздействие върху модер-
низирането и интернационализацията на инсти-
туции и системи за висше образование в държави 
партньори със специален акцент върху държавите 
партньори, съседни на ЕС; 

политическия диалог; 

дейности по инициативата „Жан Моне“, организи-
рани с цел насърчаване на преподаването, научните 
изследвания и анализа в областта на изучаването на 
Европейския съюз в целия свят. 

В областта на младежта чрез Програма „Еразъм+“ се 
подпомагат:

мобилност на младежи и младежки работници за 
насърчаване на дейности за младежки обмен, дей-
ности в рамките на Европейската доброволческа 
служба и дейности за мобилност на младежки ра-
ботници, в сътрудничество с държавите партньори, 
съседни на ЕС; 
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проекти за изграждане на капацитет в областта на 
младежта, насърчаващи дейности за сътрудничест-
во и мобилност, които оказват положително въз-
действие върху качественото развитие на работата 
с младежи, политиките и системите в областта на 
младежта, върху признаването на неформалното 
образование в държавите партньори, по-специално 
в държавите от Африка, Карибския и Тихоокеанския 
басейн, азиатските и латиноамериканските държави; 

участие на младежи и младежки организации от 
държави партньори, съседни на ЕС, в структуриран 
диалог за младежта чрез включването им в между-
народни срещи, конференции и събития, които на-
сърчават диалога между младежите и лицата, отго-
ворни за младежката политика. 

ЛЮБОПИТНО

Насърчаването на изучаването на езици и езиковото 
многообразие е една от специфичните цели на програ-
мата. Владеенето на чужди езици заема важно място 
сред уменията, които са необходими на хората, за да се 
подготвят по-добре за пазара на труда и да се възполз-
ват най-пълноценно от съществуващите възможности. 
Предоставянето на езикова подкрепа има за цел пови-
шаване на ефективността и ефикасността на дейност-
ите за мобилност, както и ефективността на ученето, с 
което ще се постигне и специфичната цел на програма-
та. Езикова подкрепа се предоставя за езика, използван 
от участниците за обучение, провеждане на стаж или 
доброволческа дейност в чужбина в рамките на дъл-
госрочни дейности за мобилност. Езиковата подкре-
па се предоставя чрез Онлайн езиковата подкрепа по 
Програма „Еразъм+“, тъй като електронното обучение 
има определени предимства по отношение на изучава-
нето на езици, които са свързани с достъпа и гъвкавост-
та. Онлайн езиковата подкрепа по програма „Еразъм+“ 
(http://erasmusplusols.eu) включва задължително оце-
няване на езиковите компетентности и незадължител-
ни езикови курсове. 

„Еразъм+“ подкрепя стратегически партньорства 
в сферата на висшето образование за европейско-
то сътрудничеството между висши учебни заведе-
ния с цел развитие, трансфер и внедряване на нови 
учебни програми, модерни интензивни програми, 
нови педагогически подходи и обмен на добри прак-
тики. Ако сте висше учебно заведение и желаете да 
създадете стратегическо партньорство, следва да 
формирате консорциум от най-малко три организа-
ции от три различни страни участнички в програма-
та, за да получите финансиране по нея. 

Програма „Еразъм+“ създава стратегически 
партньорства в сферата на  училищното обра-
зование, които са насочени към развитие на ино-
вативни педагогически практики, насърчаване 
трансфера и приложението на добри практики в 
подкрепа на внедряването на методи за обучение 
на учители, насърчаване на междукултурното раз-
бирателство и изучаването на чужди езици, разви-
тие на съвместни изследвания в сферата на учи-
лищното образование; подпомагане на признава-
нето и сертификацията на знания и компетентно-
сти на национално ниво посредством Европейски 
и национални квалификационни рамки и инстру-
менти за валидиране.

Програма „Еразъм+“ финансира стратегически 
партньорства в областта на  професионалното 
образование и обучение за предлагане на методи, 
практики, иновативни учебни програми в областта 
на професионалното обучение, подпомагане при-
знаването и сертификацията на знания и компетент-
ности на национално ниво, развитие на гъвкави въз-
можности за развитие на обучаемите в сферата на 
професионалното образование и др.

Програма „Еразъм+“ създава стратегически парт-
ньорства в областта на образованието за възраст-
ни  с цел развитие на иновативни методи и учебни 
програми за професионално развитие, насърча-
ване съответствието между учебните програми и 
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потребностите на пазара на труда, подкрепа за раз-
витие на качествени инструменти за обучение, подо-
бряване на гъвкавостта и достъпността за възраст-
ните обучаеми, насърчаване на развитието на добри 
практики и сътрудничество между заинтересованите 
страни, подобряване на достъпа до образователни 
възможности за възрастни, осигуряване на гъвкави 
възможности за реализация на възрастните обучае-
ми, включително признаване на предходни квалифи-
кации, подпомагане признаването и сертификация-
та на знания и компетентности на национално ниво 
чрез ефективни системи за осигуряване качеството 
на учебните резултати посредством Европейски и на-
ционални квалификационни рамки.

Чрез действия, като стратегически партньорства, 
алианси на познанията, секторни алианси на уме-
нията, партньорства за сътрудничество, програмата 
отваря възможности за обмен на опит и усъвършенст-
ване капацитета на различни институции и организа-
ции, включително структури на гражданското обще-
ство и младежи. Тези действия дават възможност за 
участие и на държави партньори извън Европейския 
съюз, ако е изпълнено условието тяхното участие да 
носи добавена стойност за съответния проект.

По Програма „Еразъм+“ се дават средства за стра-
тегическите партньорства за младежи, подкрепя-
щи европейското сътрудничество между организа-
ции, активни в областта на младежта, с цел развитие, 
трансфер и внедряване на нови учебни програми, 
модерни интензивни програми, нови педагогически 
подходи и обмен на добри практики.

Програма „Еразъм+“ подкрепя  междусекторното 
сътрудничество, което следва да се фокусира върху 
връзката, целите и приложимостта на предвидените 
проектни дейности към повече от една област на об-
разованието и обучението. 

ПРИМЕРИ ЗА ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ,  
ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

Иновативен алианс. Проектът „Иновативен алианс“ е между-
секторно партньорство, което обхваща секторите висше обра-
зовани, малки и средни предприятия и агенции за развитие на 
публично-частното партньорство. Целта на проекта е да насър-
чи трансфера и осъществяването на иновации между висшите 
институции и малки и средни предприятия. Проектът стартира 
онлайн иновативен обучителен курс, с отворен достъп до МСП, 
и предложи иновативен инструмент, предоставящ информа-
ция как да се създават алианси в Европа, като регионалните 
иновативни алианси в Ирландия, Германия, Испания и Румъния. 

РАЗВИТИЕ НА ОБУЧИТЕЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 
НА РАВЕНСТВО И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ (Фондация “Полдер”)

В рамките на проекта Фондация “Полдер” има за цел да разшири 
своя екип от обучители и да задълбочи техните професионални 
умения и компетентности, с което да допринесе за осигуряването 
на качествени услуги в грижата за хора с увреждания посредством 
адаптирането на холандския модел за българските условия. 

Партньор по проекта е холандската организация “Де Пасарел”, 
с чиято подкрепа участниците в проектните дейности имат 
възможността да се запознаят на място с холандската социална 
практика, като участват в 8-дневни мобилности (работни посещения 
с цел обучение в Холандия), и да надградят своите компетентности 
в сферата на социалните услуги за хора с увреждания.

По време на практическата част на мобилностите, свързана с 
предоставянето на социална подкрепа за хора с различна степен 
на интелектуално увреждане, участниците в проекта имат 
шанса да задълбочат своето професионално развитие; да се 
запознаят с различните типове социални услуги; да придобият 
личностни качества и умения за организиране и предоставяне на 
структурирани обучения за възрастни. По този начин те развиват не 
само езиковите си компетентности, но и способността си да ползват 
нови технологии, с което се повишава и потенциалът им за работа и 
общуване в мултикултурна среда.
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Източници: 
http://www.hrdc.bg 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-projects-compendium/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-projects-compendium/

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Повече информация за успешно финансирани проекти 
по Програма „Еразъм+“ ще намерите тук: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
eplus-projects-compendium/

Отворени покани за кандидатстване с проекти по Про-
грама „Еразъм+“ се публикуват на следните адреси: 

www.hrdc.bg
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

РАЗКАЖЕТЕ ВАШАТА ИСТОРИЯ

Ако имате какво да разкаже-
те, ако искате да споделите 
историята си и да научите как 
други европейци се възполз-
ват от възможностите на про-
грамата, направете го тук: 

https://ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/
anniversary

„МАРКЕТИНГ АКТИВЕН“  
(Център за развитие на идеи и иновации)

„Маркетинг активен“ е проект, помогнал на младите хора в 
адаптацията им към динамиките и феномените на европейската 
икономика, предоставяйки им възможността да участват в 
мобилност за студенти и да станат част от обмена на знания и добри 
практики между България, Испания, Полша и Хърватия.

 Целта на проекта е младите хора да придобият специфични знания и 
умения в сферата на маркетинга и мениджмънта, които знания биха 
подобрили нивото на бъдещата им професионална квалификация, 
повишавайки тяхната конкурентоспособност на пазара на труда 
както в Европейския съюз, така и извън него. В проекта, реализиран 
в Стара Загора между 8 и 19 юни 2015 г., вземат участие 60 човека 
на възраст между 18 и 30 години. По време на проекта участниците 
от България, Испания, Полша и Хърватия се сдобиват с практически 
и социални умения за планиране и организиране на своето 
професионално развитие, придобиват качества, като увереност 
и лидерство, и подобряват способността си да комуникират и да 
работят в екип.




