СЪОБЩЕНИЕ
Относно:

Приключване на проект BG0057 “Развитие нa устойчиви схеми за
мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”

На 30 април 2012 г. успешно приключва проект на МОМН BG0057 “Развитие нa
устойчиви схеми за мобилност чрез стипендии на Финансовия механизъм на ЕИП”. От
своето стартиране на 9 февруари 2009 г. до настоящия момент, този първи по рода си проект
даде достоен принос за интернационализацията и европейското измерение на висшето
образование и науката в България чрез стимулиране на мобилността с цел обучение,
преподавателска и изследователска дейност, обмен на опит и добри практики с висши
училища и научни организации от страните от Европейското икономическо пространство
(ЕИП) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) – Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн.
През периода на изпълнение на проекта бяха публикувани три Покани за набиране на
кандидати по двете мерки – мобилност на студенти (мярка А) и мобилност на преподаватели,
изследователи и административен персонал (мярка Б). По тях бяха предоставени 132
стипендии на обща стойност 305 732 евро. Общият брой висши училища, участвали по
проекта, е 26. От страна на научните организации в България са участвали Българската
академия на науките и Селскостопанската академия.
Най-голям интерес към мобилност в страните-донори е проявен към Норвегия (51.5% от
бенефициентите), следвана от Исландия (40.1%) и Лихтенщайн (8%), което е много
показателно за интереса на българската академична и научна общност към опитa и добрите
практики на страните от ЕИП ЕАСТ.
Постигнатите по проекта резултати са плод на съвместните усилия от страна на екипа на
Министерството

на

образованието,

младежта

и

науката,

на

координаторите

на

институционално ниво – във всички висши училища и научни организации в Република
България, на Националното координационно звено по Финансовия механизъм на ЕИП –
отдел „Други инструменти и програми“ в дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в
Администрацията на Министерския съвет, както и на усилията на партньорите от странитедонори – Норвежки център за международно сътрудничество в образованието SIU1,
Исландски изследователски център RANNIS2 и Агенцията по международни образователни
въпроси на Лихтенщайн AIBA3, както и на оказаното съдействие и подкрепа от страна на
Посолството на Кралство Норвегия в София.
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