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Списък за проверка за реализация на проект за 
мобилност 
 

1) Сключване на договор 

☐ Сключване на договор за отпускане на безвъзмездни средства с 
Националната агенция  

☐ Изясняване на подробностите, включително финансови аспекти и 
сключване на споразумение с партньора в чужбина 

☐ Подписване на споразумение за безвъзмездна помощ с бенефициентите 

 

2) Подбор на бенефициенти и събиране на следната информация: 

☐ Данни за контакт 

☐ Автобиографии 

☐ Мотивационни писма 

☐ Потвърждение за алергии, непоносимост към храни или здравословни 
ограничения, които биха могли да повлияят на мобилността 

☐ Копие на лична карта / паспорт (проверете валидността) 

☐ Медицинско свидетелство, когато се изисква от приемащата организация 

 

3) Интегрирайте информация в инструмента за мобилност, редовно 
актуализирайте тази информация 
 

4) Проверете и/или сключете застраховки  

☐ Европейско здравно осигуряване 

☐ Застраховка при злополука 

☐ Застраховка за отговорност на трети страни 
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5) Договорете план за дейностите / резултати от обучението, които ще 
бъдат получени на работното място 

☐ Споразумение за обучение / ангажимент за качество, който трябва да бъде 
подписан 

☐ Ако използвате ECVET, подпишете меморандум за разбирателство с 
приемащата организация 

 

6) Изяснете практическите договорености 

☐ Пътуване 

☐ Настаняване 

☐ Местен транспорт 

☐ Хранене 

☐ 24/7 подкрепа в приемащата държава 

 

7) Подготовка 

☐ Културна подготовка 

☐ Езикова подготовка 

☐ Изисквания, напр. специално работно облекло 

 

8) Мониторинг и оценка 

☐ Поддържайте редовен контакт с бенефициентите и вашия партньор в 
чужбина 

☐ Подгответе документи за оценка на напредъка в обучението, но и на 
цялостната практика 

 

9) Финализиране 

☐ Отчитане в инструмент за мобилност 

☐ Напомняне за доклада на участника 

☐ Поискайте окончателен отчет / информация и получете потвърждение за 
мобилността от вашия партньор от приемащата страна 

☐ Подгответе Европас Мобилност сертификат с помощта на партньора от 
приемащата страна 


