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Краен срок за подаване на предложенията – 08.03.2013г. 

 
 
По настоящата покана ще се отпуска финансиране за следните видове проекти:  

 Проекти за Интензивни програми 
 
 
Институции, които имат право да кандидатстват 
 

1. Институции за висше образование, които притежават Университетска Харта 
Еразъм 2007-2013 

 
 
Необходими документи за кандидатстване 
 

Всички кандидати следва да се запознаят с Общата покана за подаване на 
предложения  2013 и Ръководството за кандидатстване по програмата „Учене 
през целия живот”” на Европейската комисия. 

Изпратените предложения за проект следва да съдържат: 
 
 

 Попълнен Формуляр за кандидатстване за Интензивни програми за 2013г. 
 
Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване на формуляра 
за кандидатстване, посочени в инструкциите в самия формуляр. 
 
Кандидатстването се извършва чрез изпращане на оригинала на Формуляра за 
кандидатстване по пощата.  
 
Кандидатите трябва да изпратят електронния вариант на кандидатурата на следния e-
mail адрес: erasmus@hrdc.bg 
 
 

Документи, неотговарящи на посочените изисквания, се смятат за нелегитимни. 

 
 
Срок за кандидатстване 
 

1. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен на следния e-mail 
адрес: erasmus@hrdc.bg най-късно до 08.03.2013г. 

2. Комплектованите в папка документи за кандидатстване, трябва да бъдат 
изпратени най-късно до 08.03.2013г. на адрес:  

 
 
 

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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Център за развитие на човешките ресурси 
1000 София 

Ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3 
На плика трябва да има надпис: 

Секторна програма „Еразъм” – Интензивни програми 
 

 

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. 

Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер, с обратна 
разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР. 

 
 
Разглеждане и оценка на предложенията 

 

Разглеждането и оценката на предложенията за Интензивни програми протича на два 
етапа: 

I етап – Проверка за легитимност на подадените кандидатури; 

II етап – Оценка на качеството на легитимните предложения - проектите се разглеждат 
и оценяват от независими, външни за ЦРЧР оценители. 
 

Критерии за легитимност 

 

1. Кандидатурата е предоставена преди изтичане на крайния срок – 08 март 2013 

година (съгласно пощенското клеймо); 

2. Използван е официалният формуляр за 2013 г.; 

3. Формата е изцяло попълнена; 

4. Формата е представена от юридическо лице; 

5. Кандидатурата е подписана от лицето, представляващо институцията и е 

подпечатана с официалния ѝ печат; 

6. Всички участващи висши училища (координатор и партньори) притежават 

Университетска харта Еразъм; 

7. Кандидатурата е за ИП (напр. не  е конференция или изследователска дейност); 

8. Интензивната програма ще се проведе в рамките на определения легитимен 

период (1 септември 2013 – 31 август 2014); 

9. Легитимна продължителност (не е по-кратка от 10 пълни последователни 

работни дни по проекта и не е по-продължителна от 6 седмици);  

10. Наличие на легитимни за участие партньори от минимум 3 различни държави; 

11. Наличие на поне един партньор от страна, членка на Европейския съюз; 

12. Планираното място на провеждане на Интензивната програма е в държава, 

легитимна за участие в Програма „Учене през целия живот”; 

13. Броят на участващите студенти от държава, различна от тази, в която се 

провежда Интензивната програма, е не по-малък от 10; 

14. Интензивната програма не е част от Магистърски курс по програма Еразмус 

Мундус. 
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Кандидатстващото висше училище декларира, че предложената Интензивна 

програма или друга Интензивна програма със същото или много сходно партньорство 

и същата или много сходна тема не е получавала финансиране за 3 последователни 

години от друга Национална агенция по Програма „Учене през целия живот” и няма 

доказателства за обратното.  

 

 Кандидатстващото висше училище декларира, че настоящата Интензивна 

програма или друга Интензивна програма със същата или много сходна тема или 

същото или много сходно партньорство не е подадена за финансиране към друга 

Национална агенция по програма „Учене през целия живот” по настоящата Покана за 

кандидатстване и няма доказателства за обратното.   

 

Критерии за оценка на качеството на предложенията за Интензивни програми 

 

Критерии за оценка 
Максимален 
брой точки 

 
1. Приложимост 

Ползите от Европейско сътрудничество при осигуряване на интензивно 
преподаване по съответния предмет, т.е. добавената стойност от 
предлагане на Интензивна програма, сравнено със съществуващите 
курсове на ниво участващи институции – са ясни и добре обосновани. 
ИП може да се оцени по-високо, ако показва ясна връзка с един от 
аспектите, посочени в „предпочитания” в документа Стратегически 
приоритети на Поканата за предложения по Програма „Учене през целия 
живот” 2013г. (силен мултидисциплинарен подход, недостатъчно 
представени теми от Еразъм мобилност на общоевропейско ниво, 
предприемачество). 

 
 

20 

 
2. Качество на целите и иновативен характер 

Целите на Интензивната програма са ясни, реалистични, касаят 
предмет, за който има желана потребност. Интензивната програма ще 
предложи нещо качествено ново по отношение възможностите за учене, 
развитието на уменията, достъпа до информация и т.н. за участващите 
преподаватели и студенти. 

 
20 

 
3. Методология и работна програма 

Методологията е подходяща за постигане на целите. Педагогическо-
дидактическият подход е ясно описан. Предложението посочва целевите 
групи. Подходът за избор на участващите студенти е обяснен. 
Съотношението преподаватели – студенти гарантира активно участие по 
време на работата в клас. 
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4. Резултати от ученето, ЕСТК и признаването им 

Очакваните резултати от обучението са уместни. Студентите ще получат 
кредити по Европейската система за трансфер на кредити за участие в 
ИП. Предложението описва предвидените стъпки за осигуряване 
признаване на обучението по време на ИП. 
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5. Партньорство, проектен мениджмънт, мониторинг и оценка 

Разпределението на задачите между партньорите е организирано по 
начин, който позволява постигане на резултатите и активно участие на 
всички партньори. Налице е съответният баланс между партньорите по 
отношение на техните компетенции и включване в проектните дейности. 
Налице са достатъчни мерки за осигуряване на ефективна комуникация 
и сътрудничество между партньорите. Финансовите и договорни аспекти 
са ясно формулирани. Мерките за мониторинг и оценка на Интензивната 
програма са ясно дефинирани и ефективни. 

 
20 

 
6. Разпространение и използване на резултатите: Въздействие 

на интензивната програма 
Дейностите, планирани по отношение разпространяване и използване на 
резултатите са добре планирани и осигуряват оптимално използване на 
резултатите в участващите организации и, ако е възможно, сред по-
широката общественост. Предложението дава информация как ще 
бъдат използвани информационните и комуникационни технологии, за 
да подкрепят последващите дейности след приключване на 
Интензивната програма, като по този начин се допринася за създаване 
на устойчива образователна общност по съответния учебен предмет. 
Предвижданите резултати са уместни и ще имат видимо потенциално 
въздействие върху качеството на преподаване, предлагано в 
съответната предметна област в участващите институции. 
Предложението посочва мултиплициращи ефекти или възможни 
допълнителни следствия в резултат на Интензивната програма. 
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МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 

 
120 

 
 
В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на 
сайта на ЦРЧР, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени 
извън този срок, няма да бъдат разглеждани. 
 
 
За контакти и допълнителна информация: 
 
info@hrdc.bg  
 
Савена Борисова 
Отдел „Информиране, разпространение  
и съпътстващи дейности” 
тел.: 02/ 915 50 86 
e-mail: sborisova@hrdc.bg  
 
Интернет страница на Европейската комисия: 
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm 
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