ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕУСВОЕНИ
СРЕДСТВА ПО
ДЕЙНОСТ „МОБИЛНОСТ” ПО СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ” ЗА
АКАДЕМИЧНАТА 2013/2014Г.
Програма „Учене през целия живот”
Краен срок за подаване на предложенията – 12.05.2014г.
По настоящата покана ще се отпуска допълнително финансиране за следните видове
дейности:
1. Мобилност на студенти с цел обучение
2. Мобилност на студенти с цел практика
3. Организация на мобилността
Институции, които имат право да кандидатстват:
1. Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта
Еразъм (2007-2013) и имат сключен договор за Мобилност за академичната
2013/2014година;
2. Сертифицирани консорциуми по секторна програма „Еразъм”, които имат сключен
договор за Мобилност за академичната 2013/2014 година.
Необходими документи за кандидатстване
1. Попълнен Формуляр за кандидатстване за преразпределение на неусвоени
средства за академичната 2013/2014 година.
Формулярът се попълва, разпечатва, подписва, подпечатва, след което се записва на CD и
изпраща по пощата на хартиен носител, заедно с долуизброените документи.
Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване на формуляра за
кандидатстване, посочени в инструкциите в самия формуляр.
2. Попълнени Електронни таблици със заявените мобилности по държави
(Приложение 1, 2 и 3)
Таблиците се попълват, разпечатват, подписват и подпечатват, след което се записват на
CD и изпращат по пощата на хартиен носител.
Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване, посочени в
Инструкциите за попълване на приложенията.
Документи, неотговарящи на посочените изисквания, се смятат за нелегитимни.
Център за развитие на човешките ресурси
София 1000, ул. Граф Игнатиев № 15, ет. 3
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Срок за кандидатстване
Краен срок за подаване на документи е 12.05.2014г.
1. Документите се записват на CD .
2. Документите следва да бъде изпратени с препоръчана поща/куриер с обратна
разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР на адрес:
Център за развитие на човешките ресурси
1000 София
Ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
На плика трябва да има надпис:
Секторна програма „Еразъм”
За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. Документи,
подадени след обявената крайна дата, се определят като нелегитимни. Допълнително
изпратени след крайния срок документи или страници от документи не се разглеждат.
Документи на ръка не се приемат.
Разглеждане на предложенията
Класирането на институциите ще става въз основа на следните критерии:
1) Усвояемост на отпуснатите средства към 14 март 2014г ;
2) Процент изпълнимост на договорираните мобилности към 14 март 2014г.
Финансирането за реализирана надпланова мобилност ще има приоритет пред
допълнителното финансиране за повишаване размера на месечния грант.

За контакти:

Диана Панева
Отдел „Мобилност”
тел.: 02/ 915 50 41
e-mail: dpaneva@hrdc.bg
Савена Борисова
Отдел „Мобилност”
тел.: 02/ 915 50 86
e-mail: sborisova@hrdc.bg
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