
 

 

Център за развитие на човешките ресурси 
София 1000, ул. Граф Игнатиев №15, ет.3 

тел.: +359 2 9155010,  факс: +359 2 9155049 
e-mail: hrdc@hrdc.bg,  URL: http://www.hrdc.bg  

1 

 

Национална покана за подаване на предложения за проекти по 
дейност „Партньорства”, 

секторна програма „Леонардо да Винчи” на 
Програма „Учене през целия живот” 

 
Краен срок за подаване на предложенията – 21.02.2013г. 

 

 

 Партньорствата по секторна програма „Леонардо да Винчи” дават възможност за 
международно сътрудничество между организации, работещи в областта на 
професионалното образование и обучение (ПОО) по теми от общ интерес. Проектите 
могат да бъдат насочени както към активно участие на обучаеми, така и към 
сътрудничество между учители, обучители или професионалисти в областта.  
 Партньорството трябва да бъде тясно свързано с професионалното образование и 
обучение, като се стреми към отваряне към други заинтересовани страни, освен 
професионалните гимназии, например: предприятия, социални партньори, регионални, 
местни и дори политически отговорни лица. Партньорството трябва да включва най-
малко три организации/институции от три различни страни, участващи в Програмата 
„Учене през целия живот”. Продължителността на проектите е две години. 
 

Повече информация за дейност Партньорства по секторна програма „Леонардо да 
Винчи” можете да намерите в Общата покана за подаване на предложения и в 
Описанието на дейността за 2013г. 
 

1. Институции и организации, които имат право да кандидатстват за 
Партньорства по секторна програма „Леонардо да Винчи”  

Потенциалните участници в програмата са държавни, обществени или частни 
институции и организации, които работят в сферата на професионалното образование и 
обучение. Такива могат да бъдат: 

 Институции или организации, предлагащи професионално образование и обучение; 
 Асоциации, развиващи дейност в областта на професионалното образование и 

обучение, включително асоциации на обучители, родители, учители; 
 Предприятия, фирми, социални партньори, професионални организации, 

включително търговски палати, браншови камари; 
 Организации, предлагащи професионално ориентиране, консултиране и 

информационни услуги, отнасящи се до учене през целия живот; 
 Институции, отговорни за системите и политиката в областта на професионалното 

образование и обучение през целия живот на местно, регионално и национално 
ниво; 

 Изследователски центрове; 
 Висши училища (при условие, че партньорството не е насочено към сферата на 

висшето образование); 
 Организации с нестопанска цел, доброволчески организации и неправителствени 

организации. 
 
 2. Продължителност, начин на финансиране, размер на финансирането 

 
Продължителността на Партньорствата по секторна програма „Леонардо да Винчи” 

е две последователни години. Партньорствата, финансирани по Поканата за 
кандидатстване за 2013г., ще стартират на 01.08.2013г.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:232:0006:0008:BG:PDF
http://hrdc.bg/fce/001/0108/files/LEO_PA_fiches_2013.pdf
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Всяка институция партньор получава финансиране от Националната агенция в 
страна си.  

 
В зависимост от броя на международните мобилности, през 2013г. по програмата 

ще бъдат финансирани следните типове Партньорства: 
 

Тип партньорство Минимален брой участници в 
международна мобилност  

(от българската организация) 

Финансиране  
(за българския 

партньор) 

Многостранни  
партньорства с малък 
брой мобилности 

 
4 

 
5 000 EUR 

Многостранни 
партньорства с ограничен 
брой мобилности 

 
8 

 
8 000 EUR 

Многостранни 
партньорства със среден 
брой мобилности  

 
12 

 

 
11 000 EUR 

Многостранни 
партньорства с голям брой 
мобилности 

 
24 

 

 
20 000 EUR 

 
Финансовата подкрепа е под формата на обща фиксирана сума и ще се отпуска на 

два транша – 80% авансово плащане след подписване на договора с одобрената за 
финансиране организация и до 20% балансово плащане след приемане и одобряване на 
заключителен отчет. 

 
3. Необходими документи за кандидатстване 

Предложенията за проекти следва да съдържат: 

 
1. Формуляр за кандидатстване 
Формулярът се подава онлайн само от организацията координатор на 

Партньорството, както е описано в Наръчника за попълване на електронните 
формуляри. Координаторът изпраща на останалите партньори попълнен Формуляра 
за кандидатстване (PDF файл), достатъчно време преди крайния срок за подаване 
на предложенията, за да могат да подадат своите кандидатури в срок. Всички 
партньори и координаторът подават на хартиен носител попълнения Формуляр за 
кандидатстване към съответната Национална агенция. Формулярите за 
кандидатстване трябва да носят мокър печат и да бъдат подписани (със син химикал) 
от лицето, официално представляващо организацията. Формулярът се подава и на 
електронен носител (CD). 
 

ПАРТНЬОРИТЕ НЯМАТ ПРАВО ДА ПРОМЕНЯТ ДАННИТЕ ВЪВ ФОРМУЛЯРА, КОЙТО ВЕЧЕ Е 

ИЗПРАТЕН ОТ КООРДИНАТОРА. ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЪВЕДЕ ОТ 

ПАРТНЬОРИТЕ, СЛЕДВА ДА  Е  ВЪВЕДЕНА  НА  РЪКА. 

2. Ако кандидатстващата институция е частна, към Формуляра за кандидатстване 
следва да бъдат приложени профил на организацията на български език и заверени 
копия (вярно с оригинала) на: Съдебно решение, Актуално състояние и ЕИК/Булстат 
номер. 
 

http://hrdc.bg/fce/001/0108/files/Appl_forms_LEO_PA_2013.zip
http://hrdc.bg/fce/001/0036/files/BG_Applicants_Guide_LLP_eForms_2013.pdf
http://hrdc.bg/fce/001/0036/files/BG_Applicants_Guide_LLP_eForms_2013.pdf
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NB! Кандидатите не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са 
публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, но 
задължително прилагат копие от ЕИК/Булстат номер в кандидатурата. 
 
 4. Срок за кандидатстване 
 

Крайният срок за подаване на документите за кандидатстване е 21 февруари 

2013г. Документите се подават по пощата на адрес: 

 

Център за развитие на човешките ресурси 

ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3 

1000 София  

 

На плика трябва да има надпис: секторна програма „Леонардо да Винчи” – 

дейност Партньорства 

 

За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо. 
Документи, подадени след тази дата, се определят като нелегитимни. Допълнително 
изпратени липсващи документи или страници от документи не се разглеждат след 
крайния срок. Документи на ръка не се приемат.  

 
5. Разглеждане и оценка на предложенията 

 

 Разглеждането и оценката на предложенията протича на няколко етапа: 

 

I етап – Проверка на легитимността на подадените предложения; 

 

II етап – Оценка на качеството на легитимните предложения; 

Предложенията се разглеждат и оценяват от външни оценители в страната на 

Координатора на Партньорството и се класират на международно ниво в зависимост от 

резултатите от оценката на качеството.  

 

III етап  

 Предложенията, получили най-високи оценки за качество на европейско ниво, се 

считат за одобрени и се финансират по реда на класиране, според наличния 

бюджет. 

 Предложенията, получили оценки за качество под прага от 50 точки, се считат за 

неодобрени. 

 

Всички кандидати ще бъдат информирани за резултатите от селекцията до края на месец 

юни 2013г. Одобрените за финансиране организации ще бъдат поканени за сключване на 

договори и обучителен семинар за управление на проектите.  

 

Критерии за легитимност 

 Предложението отговаря на всички критерии за легитимност, посочени в 
Националната покана за подаване на предложения. 

 Предложението отговаря на процедурите за кандидатстване и е изпратено 
съгласно крайните срокове, посочени в Националната покана за подаване на 
предложения. 
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 При подаване на кандидатурата е използван официалният Формуляр за 
кандидатстване за 2013г. 

 
 Формулярът е попълнен съвместно от цялото Партньорство и всички партньори са 

получили екземпляр от него. 

 Всички задължителни секции от електронния формуляр са попълнени. 
 Формулярът не е попълнен на ръка. 

 Формулярът, изпратен до Националната агенция, е подписан от лицето, 
оторизирано да влиза в договорни отношения от името на кандидатстващата 
институция, и е подпечатан с печата на институцията. 

 Формулярът за кандидатстване е попълнен, като е използван един от 
официалните езици на ЕС.  

 Работната програма съдържа планирани дейности за мобилност за всяка от 
институциите в Партньорството и Таблицата за поискано финансиране съдържа 
искане за финансиране на всеки партньор. 

 Партньорството е съставено от институции от поне три от държавите, участващи в 
Програмата "Учене през целия живот".  

 При стартирането на Партньорството поне една от участващите институции е от 
страна членка на Европейския съюз. 

 Кандидатстващата институция отговаря на условията за право на участие в 
дейност Партньорства по секторна програма „Леонардо да Винчи”. 

 Кандидатстващата институция е изпълнила договорните си задължения по 
предишни договори за получено от Националната агенция финансиране.  

 Изпълнени са допълнителните национални критерии за легитимност и са 
представени допълнително изискваните документи (ако е приложимо). 

 Кандидатстващата организация е подала само едно предложение за Партньорство 
по секторна програма „Леонардо да Винчи” по настоящата Покана за 
кандидатстване. 

 
 Моля, обърнете внимание, че през 2013 селекционна година Националната 
агенция ще прилага следните административни правила по отношение на 
предложенията  за Партньорства по секторна програма "Леонардо да Винчи": 

 
1. Една българска организация (институция) може да подаде само един проект за 

Партньорство по програма „Леонардо да Винчи”, независимо дали като 
координатор, или като партньор. 

2. Ако организацията работи по Партньорство по програма „Леонардо да Винчи”, 
проектопредложение може да бъде подадено в случай, че в момента на 
кандидатстването тече заключителната втора година на проекта.  

3. Ако кандидатстващата организация е частна, към Формуляра за кандидатстване 
следва да бъдат приложени следните допълнителни докумети: профил на 
кандидатстващата организация – на български език;  заверени копия (вярно с 
оригинала) на: Съдебно решение, Актуално състояние и ЕИК/Булстат номер. 
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Критерии за оценка на качеството на предложенията  

 

Критерии за оценка  Max 
брой 
точки 

Избраната тема е подходяща за партньорство по секторна програма „Леонардо 
да Винчи”. 4 

Целите на проекта и начините за постигането им са ясни и реалистични. 8 

Очакваните резултати съответстват на потребностите и дейността на 
Партньорството. 8 

Работната програма покрива целия период от две години и е подходяща за 
постигане на целите.  

4 

Планираните дейности и мобилности са подходящи за съответния тип 
Партньорство. 

12 

Партньорството ще генерира Европейска добавена стойност. 8 

Очакваното въздействие и ползи на Партньорството за участващите институции 
и за индивидуалните участници са ясни и добре дефинирани. 

8 

Съществува добър баланс между ролите и задачите на отделните партньори по 
отношение на техния опит и включването им в планираните дейности.  

8 

Предвидени са подходящи мерки за осигуряване на ефективна комуникация и 
сътрудничество между институциите участници. 

4 

От кандидатурата става ясно как съответният персонал и/или обучаемите ще 
бъдат включени в планирането, изпълнението и оценката на дейностите. 8 

Партньорството е интегрирано в учебната програма и/или други дейности на 
институциите партньори. 8 

Партньорството е дефинирало подход за оценка на степента на постигане на 
целите и очакваното влияние на проекта.  8 

Планираните дейности за разпространение и прилагане на резултатите са добре 
дефинирани и осигуряват оптимално използване на резултатите от страна на 
институциите партньори.   

8 

Други институции също ще имат полза от планираните дейности за 
разпространение и използване на резултатите и, ако е възможно, резултатите 
ще бъдат разпространени сред широката публика/общественост. 

4 

МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ 100 

 

 
В рамките на 30 календарни дни след публикуване на резултатите от селекцията на сайта 
на ЦРЧР, кандидатите могат да отправят своите възражения. Жалби, подадени извън 
този срок, няма да бъдат разглеждани. 
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За повече информация: 
 
info@hrdc.bg  
 
Ясен Спасов 
тел.: 02/ 915 50 83 
e-mail: yspassov@hrdc.bg  

mailto:info@hrdc.bg
mailto:yspassov@hrdc.bg

