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РЕЗЮМЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНА МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛ В УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ, КД 1, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“
Кой може да кандидатства? - училища (институции, предоставящи общо,
професионално или техническо образование на всяко образователно ниво от предучилищно
до средно), които са регистрирани в страна участник в Програмата „Еразъм +“.
По проекта е допустима една кандидатстваща организация, а в процеса на
изпълнение на проекта за мобилност, си партнират най-малко две организации (една
изпращаща и най-малко една приемаща организация) от две различни страни.
Тези проекти могат да включват една или повече от следните дейности:
•Мобилност на персонала с цел преподаване: тази дейност позволява на
преподавателски и непреподавателски състав да преподава в партньорско училище в
чужбина.
• Мобилност на персонала с цел обучение: тази дейност подкрепя професионалното
развитие на учители, директори на училища, или друг училищен състав под формата на:
а) участие в структурирани курсове или обучителни събития;
б) наблюдение на работното място в чужбина в партньорско училище или в друга
подобна организация, работеща в областта на училищното образование.
Систематизирана важна информация ще намерите по-долу в табличен вид:
Легитимни
организации

• Мобилност на персонала с цел преподаване:
за Изпращащите и приемащите организации са училища, от различни страни,

участие в проект по участващи в програма Еразъм+.
мобилност

•Мобилност на персонала с цел обучение:
Изпращащата

организация

трябва

да

бъде

училище

(кандидатстваща

организация). Приемащата организация може да бъде: училище; всяка публична
или частна организация, активна на пазара на труда, или в сферата на
образованието, обучението и младежта. Такива организации могат да бъдат:
професионално училище; училище/ институт/образователен център, от сферата
на образование за възрастни; - висше училище; публично или частно, малко,
средно или голямо предприятие (вкл. социално предприятие); социални
партньори или представители на сферата на труда, включително стопански
камари, занаятчийски сдружения/професионални асоциации и синдикати;
публични органи на местно, регионално или национално равнище; сдружения с
нестопанска цел, асоциация, неправителствени организации; изследователски
институти; фондации; организации, предоставящи кариерно информиране,
ориентиране и консултиране; организации предоставящи курсове или обучение.
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Всяка организация трябва да бъде установена в Програмна страна.
Продължителност на 1 или 2 години (подготовка, изпълнение, последващи)
проекта
Продължителност на От 2 дни до 2 месеца, с изключение на времето за пътуване
мобилността
Място
провеждане

на В Програмна страна: Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония,
Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Хърватия, Италия, Кипър, Латвия, Литва,
Люксембург, Унгария, Малта, Нидерландия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния,
Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединено кралство; бивша Югославска
република, Македония, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция.

Финансиране

Транспортни разходи: 100 % от мястото на тръгване до мястото на провеждане
на мобилността.
Разходи за Организационна подкрепа: разходи, пряко свързани с изпълнението
на мобилността, вкл. подготовка (педагогическа, културна и езикова),
мониторинг и подпомагане на участниците по време на мобилността, валидиране
на резултатите от обучението. Отпуска се под формата на единични ставки
според броя участници. До 100-ния участник по 350 евро на участник; над 100-я
участник: 200 евро за всеки следващ.
Разходи за Индивидуална подкрепа: Разходи, пряко свързани с издръжката на
участниците по време на дейността. Единична ставка. До 14-тия ден от дейността
- вж.приложение А3.1 на ден на участник + Между 15-тия и 60-тия ден от
дейността: 70% от вж.приложение А3.1 на ден на участник
A3.1 Единична Приемаща страна ставка (за ден)


Дания, Ирландия, Холандия, Швеция, Обединеното кралство: 160



Белгия, България, Чешката република, Гърция, Франция, Италия, Кипър,
Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, Турция: 140



Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, Македония: 120



Естония, Хърватия, Литва, Словения: 100

Разходи за курсова такса: пряко свързани със заплащане и записване в
структуриран обучителен курс. Единична ставка. 70 евро на участник на ден,
Максимален размер 700 евро на участник в рамките на един проект за мобилност
Разходи за хора със специални потребности: Допълнителните разходи, пряко
свързани с участниците с увреждания. Процент от легитимните разходи. До
100% от поисканите разходи
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Предварително финансиране: 80 %; остатък след краен доклад 20 %
Краен срок за кандидатстване: 04 март 2015, 13:00ч. българско време
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