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Министерството на образованието и науката е Програмен оператор за изпълнение на
Програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“ по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 20092014 г.
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Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и
страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето
образование и изследванията чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на
проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между
български висши училища и техни партньори от страните-донори и чрез отпускане на
стипендии за мобилност на студенти, докторанти и специализанти, преподаватели,
изследователи и административни служители от български висши училища и научни
организации, с цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на
изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.
Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето
образование и всички научни направления.
ЕДНА ОТ МЕРКИТЕ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА Е
МЯРКА „ПРОЕКТИ ЗА МОБИЛНОСТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКАТА“.
За периода на изпълнение на Програмата общият бюджет по тази Мярка е в
размер на 734 500 евро.
За настоящата покана общият бюджет по мярка „Проекти за мобилност във
висшето образование и науката“ е в размер на 219 500 евро общо за двата
компонента за индивидуална мобилност.
Мярката се състои от следните два компонента за индивидуална мобилност:
1. КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ“

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Компонентът е насочен към студенти, докторанти и специализанти от Република
България, които желаят да осъществят мобилност с учебна цел в една от страните от ЕИП
ЕАСТ, както и към студенти, докторанти и специализанти от Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн, които проявяват интерес да се обучават в български висши училища и
научни организации със стипендии за мобилност по програмата.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОБИЛНОСТТА И РАЗМЕРИ НА ГРАНТОВЕТЕ:
За настоящата покана общият бюджет по компонент „Мобилност на студенти“ е в
размер на 49 470 евро. Продължителността на периода на мобилност по този компонент
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може да бъде от един до четири месеца в рамките на една академична година, при размер
на гранта 1200 евро за 1 месец. Средната продължителност на престоя е един семестър.
Индивидуалните грантове покриват пътни разноски до 500 евро, квартирни, дневни
разноски за съответния престой, както и медицинска застраховка за пътуването.
Минималният размер на индивидуалните грантове по този компонент е съответно 1700
евро, а максималният − 5300 евро.
ЦЕЛИ НА МОБИЛНОСТТА:
Мобилността по този компонент може да включва както обучение на студенти,
докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на приемащата
страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по чужд език и летни
училища.
2. КОМПОНЕНТ „МОБИЛНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ“
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
Компонентът „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен
персонал” е насочен към преподаватели, изследователи и административни служители от
висшите училища, изследователи и административни служители от научни организации в
Република България. Мобилността по компонента може да бъде в една от страните на
ЕИП ЕАСТ.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА МОБИЛНОСТТА И РАЗМЕРИ НА ГРАНТОВЕТЕ:
За

настоящата

покана

общият

бюджет

по

компонент

„Мобилност

на

преподаватели, изследователи и административен персонал“ е в размер на 170 030
евро. Периодът на мобилност по този компонент може да бъде от една до три седмици,
при размер на индивидуалните грантове съответно от 1700 евро за първата седмица и по
400 евро за всяка от следващите седмици. Максималният размер на гранта, който се
предоставя е 2500 евро. Индивидуалните грантове покриват, пътни, квартирните, дневни
разноски и медицинска застраховка при пътуване. При необходимост такса в размер до
600 евро за участие на бенефициента в семинари, конференции и други публични събития,
свързани с постигане на целите на мобилността, може да бъде покрита след представяне
на документ за удостоверяване на разхода.

ЦЕЛИ НА МОБИЛНОСТТА:
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Мобилността по компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и
административен

персонал”

може

да

включва

осъществяване

на

краткосрочна

преподавателска дейност (от 1 до 3 седмици), посещение на обучителни курсове, участие
в конференции, семинари и други организирани събития с цел обмен на опит и добри
практики, извършване на самостоятелни и съвместни научни изследвания, съвместна
работа с конкретен специалист от приемаща институция с цел обучение и обмен на опит

СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУСКАТ НА СЛЕДНИТЕ КАТЕГОРИИ БЕНЕФИЦИЕНТИ:
1. Компонент „Мобилност на студенти“:
- Студенти, докторанти и специализанти, които се обучават в акредитирани
държавни и частни висши училища и научни организации в България и кандидатстват за
стипендия за индивидуална мобилност в официално призната/акредитирана приемаща
институция – висше училище/научна организация от страните от ЕИП ЕАСТ.
- Студенти, докторанти,и специализанти, които се обучават в акредитирани
държавни и частни висши училища и научни организации от страните от ЕИП ЕАСТ и
кандидатстват

за

стипендия

за

индивидуална

мобилност

в

официално

призната/акредитирана приемаща институция – висше училище/научна организация в
България.
2. Компонент „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен
персонал от висшите училища и научните организации”:
- Преподаватели, административни служители и изследователи от акредитирани
държавни и частни висши училища и научни организации в България. Приемащите
институции в страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално признати/акредитирани.
Кандидатите за участие в индивидуална мобилност следва да подадат документите си
на институционалните координатори от висшите училища/научните организации, в които
се обучават или работят.
НАМИРАНЕ НА ПРИЕМАЩА ИНСТИТУЦИЯ
Съответните институции и организации в страните от ЕИП ЕАСТ имат готовност за
оказване на съдействие и подпомагане осъществяването на дейностите, изпълнявани в
рамките на Програма BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП”.
Норвегия:
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Норвежкият център за международно сътрудничество в образование (SIU) e основен
програмен партньор на Програмния оператор от страна на Норвегия. SIU е основната
контактна точка за сътрудничество с норвежки институции и организации в областите на
образованието и обучението. SIU изпълнява функциите на национална агенция по
Програмата за учене през целия живот (LLP) и по програмите „Еразмус Мундус” и „ELearning”.
В областта на научните изследвания основна контактна точна е Съветът за научни
изследвания на Норвегия (The Research Council of Norway).
Заинтересованите страни могат да се обърнат към тези две институции за съдействие и
подкрепа при започването и/или провеждането на дейности в рамките на Програма BG09
„Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство“, включително за
намирането на подходящи партньори за сътрудничество и домакинство на конференции и
семинари.
За допълнителна информация, моля посетете:
-

Норвежки център за сътрудничество в образованието:
http://siu.no

-

Съвет за научни изследвания на Норвегия:
http://www.rcn.no

Висши училища и научни организации, които търсят партньори от Норвегия, могат да
се регистрират в следните бази данни:


База данни, поддържана от SIU:
http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search



База данни, поддържана от Съветa за научни изследвания на Норвегия:
http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_search/1253981563289

Исландия:
Програмен партньор от страна на Исландия е Исландският център за научни
изследвания – The Icelandic Center for Research (RANNIS), който е определен за
национална контактна точка, която има готовност да сътрудничи, информира и ръководи
заинтересованите институции, които търсят

потенциалното сътрудничество и други

възможности за научни изследвания или обмяна на опит с партньорски организации от
Исландия.
За допълнителна информация, моля посетете:
-

The Icelandic Center for Research (RANNIS) – http://www.rannis.is
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Лихтенщайн:
Агенцията за международни образователни въпроси (AIBA) е програмен партньор от
страна на Лихтенщайн. AIBA изпълнява функциите на Национална агенция на
Лихтенщайн по програма „Учене през целия живот” на ЕК, като обслужва и други
регионални и международни проекти в областта на образованието.
За допълнителна информация, моля посетете:
-

http://www.aiba.llv.li/

ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА
Настоящата покана за участие се публикува по Програма BG09 «Фонд за стипендии на
ЕИП”. Поканата ще бъде отворена за период от 2 месеца. Сумата, която е предвидена по
настоящата Покана, е в размер на 219 500 евро.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:
1. Компонент „Мобилност на студенти“
-

Студентите трябва да бъдат български гражданин или граждани на държава-членка
на ЕС или на ЕИП ЕАСТ.

-

Студентите, кандидатстващи за стипендии, трябва да са записани в редовна форма
на обучение в акредитирано българско висше училище,;

-

Специализантите, кандидатстващи за стипендии, трябва да са записани в
акредитирано българско висше училище;

-

Докторантите, кандидатстващи за стипендии, трябва да са записани в редовна
форма на обучение във висше училище или научна организация, получила
програмна акредитация за образователна и научна степен „доктор”.

-

Студентите не трябва да имат невзети изпити в изпращащото висше училище към
момента на подаване на документите.

-

Към момента на подаване на документите студентите трябва да не се обучават в
първи семестър (за образователно-квалификационна степен „бакалавър”) или в
последния семестър на следването.

-

Да има подписано двустранно споразумение за обучение между изпращащата
институция на студента и приемащата институция в страната от ЕИП ЕАСТ.
Споразумението

трябва

да

гарантира

прехвърлянето

и

признаването

на

образователните кредити. Институции с действащи двустранни споразумения
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по програма „Еразъм Плюс” могат да организират мобилността си по Фонда
за стипендии на ЕИП в рамките на тези споразумения.
2.

Компонент

„Мобилност

на

преподаватели,

изследователи

и

административен персонал от висшите училища и научните организации в
Република България“
-

Кандидатът трябва да бъде български гражданин или гражданин на държава-членка
на ЕС или на ЕИП ЕАСТ.

-

Кандидатът трябва да е преподавател от акредитирано висше училище,
изследовател от официално призната научна организация в България или
административен служител от акредитирано висше училище или официално
призната научна организация в България.

-

Кандидатът трябва да е получил официална покана от приемащата институция в
Норвегия, Исландия или Лихтенщайн.

Преди участието в конкурса всички кандидати задължително трябва да се
запознаят с документите и указанията за участие в дейностите на Финансовия
механизъм на ЕИП, публикувани на www.eeagrants.org.
ДОКУМЕНТИ,

КОИТО КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ НА ИЗПРАЩАЩАТА

ИНСТИТУЦИЯ:

1. Компонент „Мобилност на студенти“
-

Заявление по образец за участие в конкурса за отпускане на стипендия по
Финансовия механизъм на ЕИП;

-

Професионална автобиография в европейски формат;

-

Копие от документ за самоличност;

-

Мотивационно писмо (до 1 стр.);

-

Академична справка за предходната академична година (за студенти)/копие от
заповедта за зачисляване в докторантура (за докторанти);

-

Заповед за зачисляване (за докторанти и специализанти);

-

Копие от диплома/удостоверение за владеене на чужд език (английски за Исландия
и Норвегия и/или немски за Лихтенщайн);

-

Препоръка от изпращащата институция на студента/докторанта;
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-

Потвърждение на английски език от приемащата институция за включването на
студента/докторанта в програмата за обучение. Потвърждението трябва да съдържа
имената на студента/докторанта, името на висшето училище и факултета/ името на
научната организация, програмата, по която ще се обучава, както и периода на
обучение. В случай, че потвърждението не е било получено в срока за подаване на
документите в изпращащата институция, то може да бъде представено
допълнително на Програмния оператор, но не по-късно от 31.03.2014 г. В този
случай студентът/докторантът/специализантът трябва да подаде декларация, че е
кандидатствал за обучение във висше училище/научна организация в страна от
ЕИП ЕАСТ и да приложи документация в подкрепа на това.

-

Документ, удостоверяващ, че обучението на студента/докторанта в изпращащата
институция е финансирано по програма или инициатива в подкрепа на ромите (ако
е приложимо);

-

Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат
използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, по
програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ, както и по
други програми;

-

Актуална цветна снимка паспортен формат − 1 бр.
2.

Компонент

„Мобилност

на

преподаватели,

изследователи

и

административен персонал от висшите училища и научните организации в
Република България“
-

Заявление по образец за участие в конкурс за отпускане на стипендия по
Финансовия механизъм на ЕИП;

-

Професионална автобиография в европейски формат;

-

Копие от документ за самоличност;

-

Мотивационно писмо (до 1 стр.);

-

Копие от трудов договор;

-

Препоръка от изпращащата институция на кандидата;

-

Списък на научните трудове и публикации (ако има такива);

-

Покана на английски език от организатора на мобилността или приемащата
институция в една от страните от ЕИП ЕАСТ. Поканата трябва да съдържа имената
на участника, името на приемащата институция, целите на мобилността и периода
на престой.
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-

Декларация от кандидата, че за целите на настоящата мобилност няма да бъдат
използвани средства по други програми на ЕС или Структурните фондове, по
Програми за академичен и научен обмен със страните от ЕИП ЕАСТ, както и по
други програми;

-

Копие на диплома/удостоверение за владеене на работния език (английски език за
Исландия и Норвегия и английски и/или немски език за Лихтенщайн);

-

Актуална цветна снимка паспортен формат − 1 бр.

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
Процедурата по подбор на кандидатите се организира от Програмния оператор по
програма BG09 «Фонд за стипендии на ЕИП», в сътрудничество с висшите
училища/научните организации в България. Тя се провежда на два основни етапа.
Първият етап на процедурата се осъществява от изпращащата институция, която
може да бъде българско висши училища/научна организация, което желае да изпрати
кандидатури по двата компонента на мярката.
Кандидатите подават документите си в институциите, в които учат или работят и
които ще организират оценяване, включващо оценяване за административно съответствие,
за избираемост и за качество. Изпращащата институция прави подбор на своите студенти,
преподаватели/административни служители/изследователи, прилагайки критериите за
подбор, дадени по-долу. Изпращащата институция изпраща одобрените на първия етап
кандидатури на Програмния оператор в посочения по-долу срок.
Вторият етап се изпълнява от Програмния оператор по Програма BG09 «Фонд за
стипендии на ЕИП”. Програмният оператор организира по-нататъшното оценяване (по
документи и чрез интервю) одобрените на първия етап кандидатури, на два подетапа: 1)
оценяване от независими външни експерти и 2) оценяване от Комисията по подбора.
Оценяването включва проверка за административно съответствие и оценяване за
избираемост и за качество, прилагайки представените по-долу критерии. Комисията по
подбор прави предложение за класираните кандидати пред министъра на образованието и
науката, който одобрява кандидатите и техните стипендии.
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР:
Кандидатите следва да подадат кандидатурите си до институционалните координатори
по програмите за стипендии по Финансовия механизъм на ЕИП от висшите
училища/научните организации, в които се обучават или работят, в указания в настоящата
Покана срок. Институционалните координатори приемат и съхраняват документите на
кандидатите и организират процеса на подбор на институционално ниво. До десет дни
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след срока за подаване на документи от кандидатите, изпращащите ги институции следва
да приключат подбора на кандидати на институционално ниво. До 5 дни след това
институционалните

координатори

следва

да

изпратят

преминалите

подбора

на

институционално ниво кандидатури на Програмния оператор за по-нататъшна процедура
на подбор, заедно с протокола от заседанието на комисията и декларациите за липса на
конфликт на интереси, подписани от всички членовете на комисията за подбор.
ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ НА ПРОГРАМНИЯ ОПЕРАТОР ЗА ПОДБОР НА
КАНДИДАТИ:
Оценяването на кандидатите от Програмния оператор следва да бъде осъществено на
следните 3 етапа:
1) Проверка за административно съответствие, която се извършва от екипа на
Програмния оператор;
2) Независимо оценяване, което се извършва от външни независими експерти, които
оценяват кандидатурите и предлагат кандидати за оценка от Комисията за подбор;
3) Оценяване от Комисията за подбор на кандидати, която се състои от експерти от
Програмния оператор и експерти от български висши училища и научни
организации, които следва да бъдат предложени от самите висши училища и
научни организации. Всички те трябва да са подписали декларации за липса на
конфликт на интереси. Комисията за подбор оценява кандидатурите и прави
персонални интервюта с кандидатите на крайния етап на подбора. След
заседанието на Комисията за подбор, одобрените кандидатури се представят на
министъра на образованието и науката за официално одобрение на кандидатите и
на размерите на техните индивидуални стипендии.
Процесът на подбор на ниво Програмен оператор следва да приключи в рамките на 3
седмици след срока за изпращане на кандидатурите от институционалните координатори.
-

За цялостна информация относно възможностите за участие по програма BG09
„Фонд за стипендии на ЕИП”, кандидатите могат да се обръщат към съответните
висши училища/научни организации (институционални координатори1) или към
г-жа Мими Данева – лице за контакт от екипа на Програмния оператор по
Програмна област „Фонд за стипендии на ЕИП” – тел. 02 424 11 07; email:
m.daneva@mon.bg

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
1

Списъкът на институционалните координатори от българските висши училища и научни организации е
публикуван на интернет-страницата на програмата, на адрес:
http://www.mon.bg/opencms/export/sites/mon/below/eeagrants/
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1. Компонент „Мобилност на студенти“
-

Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю);

-

Среден успех от следването не по-нисък от мн. добър (4.50), награди;

-

Значимост на дисертационния труд и постигнати до момента резултати при
разработването му (за докторанти);

-

Очаквани резултати от мобилността за професионалното развитие на кандидата и
за развитието на сътрудничеството между институциите;

-

Студентът/докторантът/специализантът

се

обучава

по

специалност

в

професионално направление „Педагогика”, като профилът на обучението му е
свързан с обучението на деца и ученици със специални образователни потребности,
с приобщаващото образование и образователната интеграцията на ученици от
други етно-културни групи и на групи в неравностойно положение в
образователната система, вкл. от ромски произход; (ако е приложимо);
-

Студентът/докторантът/специализантът

се

обучава

по

специалност

в

професионално направление „Медицина” или „Дентална медицина” (ако е
приложимо);
-

Студентът/докторантът/специализантът

се

обучава

по

специалност

в

професионално направление „Икономически науки”, с фокус върху засилване на
икономическото и социалното сближаване (ако е приложимо);
-

Обучението на студента/докторанта в изпращащата институция е финансирано по
програма/инициатива в подкрепа на ромите;

-

Ниво на владеене на работния език − английски език за Исландия и Норвегия и
английски и/или немски език за Лихтенщайн (диплома/удостоверение за владеене
на чуждия език, представяне на събеседването).

Обобщената скала за оценка на кандидатите, която ще се използва по отношение на
компонента „Мобилност на студенти” е, както следва:
№ Критерий
1.

Качество на проектното предложение като цяло, вкл. Обосновка на

Точки
4

целите на мобилността и очакваните резултати от нея и съответствие с
целите на програма BG09 и основните цели на Финансовия механизъм
на ЕИП.
2.

Ориентация на проекта за мобилност в една от следните области:


Медицина или дентална медицина;



приобщаващото образование и образователната интеграцията на

2
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ученици от други етно-културни групи и на групи в
неравностойно положение в образователната система, вкл. от
ромски произход, обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности, педагогически методи и подходи за
задържане на децата и учениците в училище, намаляване на
преждевременното напускане на училище и др.


Права на човека;



Интеграция на малцинствата;



Насърчаване на икономическото и социалното сближаване.

3.

Ниво на владеене на работния език на мобилността

2

4.

Цялостно представяне на интервюто

2
Обща оценка:

2.

Компонент

„Мобилност

на

преподаватели,

10

изследователи

и

административен персонал от висшите училища и научните организации в
Република България“
-

Мотивация (мотивационно писмо, явяване на интервю);

-

Квалификации;

-

Професионален опит;

-

Преподавателски опит (препоръки, награди, ако има такива);

-

Научноизследователска дейност и получени резултати (списък на научни трудове и
публикации, препоръки, ако има такива);

-

Насоченост на проекта за индивидуална мобилност в областта на обучението на
деца и ученици със специални образователни потребности, приобщаващото
образование и образователната интеграцията на ученици от други етно-културни
групи и на групи в неравностойно положение в образователната система, вкл. от
ромски произход, достъпа до образование, педагогически методи и подходи за
задържане на децата и учениците в училище, намаляване на преждевременното
напускане на училище (ако има такава насоченост)

-

Очаквани резултати от мобилността за професионалното развитие на кандидата, за
развитието на институцията, която представлява и за развитието на двустранното
сътрудничество;

-

Значимост на проблематиката и изследователски принос към развитието на
Европейското изследователско пространство;
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-

Ниво на владеене на чуждия език − английски език за Исландия и Норвегия и
английски и/или немски език за Лихтенщайн (документ, явяване на интервю).

Обобщената скала за оценка на кандидатите, която ще се използва по отношение на
компонента „Мобилност на преподаватели, изследователи и административен персонал”
е, както следва:
№ Критерий
1.

№

Качество на проектното предложение като цяло, вкл. Обосновка на 1.
целите на мобилността и очакваните резултати от нея и съответствие с
целите на програма BG09 и основните цели на Финансовия механизъм
на ЕИП.

2.

Ориентация на проекта за мобилност в една от следните области:


Медицина или дентална медицина;



приобщаващото образование и образователната интеграцията на

2.

ученици от други етно-културни групи и на групи в
неравностойно положение в образователната система, вкл. от
ромски произход, обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности, педагогически методи и подходи за
задържане на децата и учениците в училище, намаляване на
преждевременното напускане на училище и др.


Права на човека;



Интеграция на малцинствата;



Насърчаване на икономическото и социалното сближаване;



Аграрни науки, с фокус върху насърчаване на икономическото и
социалното сближаване и интеграцията на хора в неравностойно
социално положение, в частност от ромски произход.

3.

Ниво на владеене на работния език на мобилността

2

4.

Цялостно представяне на интервюто

2
Обща оценка: 10

Участници, получили стипендии по приключилия проект BG0057 “Развитие на
устойчиви схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП” могат
да кандидатстват отново. При еднакъв брой точки, приоритет ще се дава на нови
кандидати.
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СРОКОВЕ:
01.03.2014 г. Подаване на документите в изпращащата институция;
20.03.2014:г. Подаване на документите на избраните от изпращащата институция
кандидати в Програмния оператор
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