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Програма за финансиране 

Препис: 

Повече от 30 години Еразъм+ е успешен пример на Европейския съюз. Това е 

програмата, която подкрепя образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. 

Настоящия оперативен период на програмата приключва през 2020 г., а решението за 

официалното обявяване на нова програма, която ще продължи от 2021 до 2027 г., не 

се очаква да бъде обявена преди края на 2020 г. 

Ще се опитаме да Ви предоставим възможно най-актуалните данни, но Ви молим 

редовно да проверявате уебсайтовете на Европейската комисия и Националните 

Агенции, тъй като там може да намерите повече детайлна и актуална информация. 

През новия програмен период още повече хора ще имат възможност да се възползват 

от финансирането.  

По предварителни данни около 12 милиона души ще вземат участие в различни форми 

на обмен. 

Подобно на предишната програма Еразъм+ 2021 е насочена към всички сектори на 

ученето през целия живот. Ще бъде създадена една програма за всички 

образователни сектори, младежта и спорта. 

Също така ще бъдат запазени трите ключови дейности: 

Ключово дейност 1: Образователна мобилност за граждани 

Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и добри практики 

Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките 

Това означава, че в сферата на професионалното образование и обучение ще бъдат 

организирани 

мобилности за учащи и персонал с цел придобиване на опит в друга европейска 

държава; 

сътрудничество между училищата и други организации за обмен на добри практики 

или за съвместно разработване на иновации 

и подкрепа на политическите реформи, които са насочени към постигане на целите на 

дневния ред на европейската политика. 
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В този MOOC ще се съсредоточим върху Ключова дейност 1 - Образователна 

мобилност за граждани. 

Съществуват две възможности, ако искате да кандидатствате за финансиране за 

мобилност: 

Кандидатствате за индивидуална акредитация по програма „Еразъм“ за Вашата 

организация или за акредитация по програма „Еразъм“ за координатори на консорциум 

за мобилност. За тази цел не е необходим предишен опит в Еразъм+ (2014-2020). 

Или кандидатствате за краткосрочни проекти. Но в този случай съществуват 

ограничения по отношение на продължителността на проектите, броя на участниците и 

максималния бюджет. 

Акредитацията по Еразъм+ ще даде възможност за редовен достъп до бъдещата 

програма Еразъм.  

Акредитацията е сравнима с членството в програмата.Еразъм и дава възможност на 

акредитираните институции да имат по-лесен достъп до възможностите за 

финансиране на програмата. 

Така вместо годишни заявления, от 2021 г. Вашата институция ще бъде акредитирана. 

И вие можете да кандидатствате за финансиране ежегодно или на всеки две години. 

По този начин акредитацията предлага на институциите неограничен, опростен достъп 

до програмата „Еразъм“. 

Първият период за кандидатстване приключва на 29 октомври 2020 г. В разделите с 

източници ще намерите допълнителна информация и полезни връзки. 


