Национална покана за кандидатстване
за „Еразъм” консорциуми за
организиране на студентски практики
Селекционна година 2013
Краен срок за подаване на предложенията – 08.03.2013г.

По настоящата покана ще се отпуска финансиране за следните видове проекти:
 Проекти за организиране и провеждане на студентски практики за академичната
2013-2014 година.
Институции, които имат право да кандидатстват
 Консорциуми1, целящи да организират и способстват реализирането на
студентски практики, в рамките на секторна програма „Еразъм”.
Необходими документи за кандидатстване
Всички кандидати следва да се запознаят с Общата покана за подаване на
предложения 2013 и Ръководството за кандидатстване по програмата „Учене
през целия живот” на Европейската комисия.
Изпратените предложения за проект следва да съдържат:
 Попълнен Формуляр за кандидатстване за 2013г.
Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване на формуляра
за кандидатстване, посочени в инструкциите в самия формуляр.
Кандидатстването се извършва чрез изпращане на оригинала на Формуляра за
кандидатстване по пощата.
Кандидатите трябва да изпратят електронния вариант на кандидатурата на следния
e-mail адрес: erasmus@hrdc.bg
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Съгласно изискванията за легитимност към „Консорциума” поставени в т. 2. "Placement Consortium”* от
раздел 8.1 "Erasmus – terminology and roles” на глава 8 „Erasmus specificities” от “2013 Guide for National
Agencies implementing the Lifelong Learning Programme” и съществуващите правни възможности за
сдружаване на лица по действащото българското законодателство, като „Консорциум” за целите на
програма „Еразъм” ще се счита създадено между легитимни партньори гражданско дружество по реда на
чл. 357-364 от Закона за задължения и договорите, или т.нар. „дружество по ЗЗД” или „ДЗЗД” или
сдружение с нестопанска цел, създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а не
обединението на търговци по чл. 275 от Търговския закон)
* A placement consortium can be defined as a group of higher education institutions (HEIs holder of an extended
Erasmus University Charter) and possibly other organisations (enterprises, associations, chambers of commerce,
foundations, etc.) working together to facilitate placements for higher education students. Most consortia do not
have a separate legal entity but rely on the legal entities of their members. Consortia involved in the LLP may be
active under other programmes of placements.
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 Попълнени Електронни таблици със заявените мобилности по държави
(Приложение 1)
Таблиците за студентска мобилност с цел практика, организация на мобилността и
участие на студенти в Интензивни езикови курсове Еразъм (ИЕКЕ)2 се попълват и
изпращат в електронен вариант на следния e-mail адрес: erasmus@hrdc.bg, след което
таблиците се разпечатват, подписват и подпечатват и се изпращат по пощата на
хартиен носител.
 Попълнени Електронни таблици с писма за намерение за академичаната
2013/2014г. (Приложение 2)
Таблицата за студентска мобилност с цел практика се попълва и изпраща в
електронен вариант на следния e-mail адрес: erasmus@hrdc.bg, след което таблицата
се разпечатва, подписва и подпечатва и се изпраща по пощата на хартиен носител.
Всички кандидати следва да се запознаят с изискванията за попълване и подаване на
Електронните таблици (Приложение 1 и 2) за кандидатстване, описани в Инструкции
за попълване на електронните таблици (Приложение 3).
Придружаващи документи
Документи, доказващи принадлежността към консорциума на организиращата и
партниращите институции.
/Документите следва да отговарят на условията, посочени в Ръководството за
кандидатстване по програма „Учене през целия живот”, както и на българското
законодателство относно изискванията за учредяване на гражданско дружество (ДЗЗД)
по реда на чл. 357-364 от Закона за задължения и договорите или на сдружение с
нестопанска цел, създадено по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска
цел, в зависимост от избраната правна форма. Приемливо е представянето на писмо
за присъединяване до координиращата организация и сключен въз основа на него
договор за присъединяване с всички участници или с упълномощен от тях
представител на консорциума. Следва да се има предвид, че правата и задълженията
за партниращите организации, възникват от момента на присъединяването им
занапред./
Документи, неотговарящи на посочените изисквания, се смятат за нелегитимни.
Срок за кандидатстване
1. Формулярът за кандидатстване трябва да бъде изпратен на следния e-mail
адрес: erasmus@hrdc.bg най-късно до 08.03.2013г.
2. Комплектованите в папка документи за кандидатстване, трябва да бъдат
изпратени най-късно до 08.03.2013г. на адрес:
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Заявяването на финансиране за участие на студенти в ИЕКЕ не е задължително.
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Център за развитие на човешките ресурси
1000 София
Ул. “Граф Игнатиев” 15, ет. 3
На плика трябва да има надпис:
Секторна програма „Еразъм” - Мобилност
За дата на подаване на документите се счита датата на пощенското клеймо.
Документи, подадени след обявената крайна дата, се определят като нелегитимни.
Допълнително изпратени след крайния срок документи или страници от документи не
се разглеждат. Документи на ръка не се приемат.
Документите следва да бъдат изпратени с препоръчана поща/куриер, с обратна
разписка, с която да бъде потвърдено получаването им в ЦРЧР.
Разглеждане и оценка на предложенията
Разглеждането и оценката на предложенията по дейност „Еразъм” консорциуми
протича на два етапа:
I етап – Проверка на легитимността на подадените кандидатури
За да бъде приета една кандидатура като легитимна, тя трябва да отговаря на
условията, посочени във формуляра за кандидатстване;






спазване на крайния срок за кандидатстване, посочен в Поканата;
използване на официалния формуляр за съответната дейност за 2013г.;
изцяло попълнени полета на формуляра;
оригинален подпис на лицето, официално представляващо кандидатстващата
институция/организация,
както
и
оригинален
печат
на
тази
институция/организация;
изпращащите институции притежават разширена харта Еразъм.

II етап – Оценка на качеството на легитимните предложения
Кандидатурите се разглеждат и оценяват от външни оценители и ще бъдат оценявани
по следните критерии:
1. Качество на кандидатурата:
 ясни дефинирани цели;
 ясно дефинирана целева група;
 съответствие на целите с поставените в Поканата за кандидатстване 2013 цели
за студентска мобилност с цел практика;
 ясни индикатори относно разпространението на очакваните резултати;
 предишен опит в сътрудничеството между институции за висше образование и
предприятия;
 опит в организирането на студентска мобилност с цел практика в национален
и/или международен контекст.
2. Качество на консорциума;
 адекватна структура на Консорциума за постигане на поставените цели;
 ясно дефинирана роля на координиращата институция в Консорциума;
 ясно дефинирани роля и отговорности на партньорите;
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информация относно административния, технически и професионален
капацитет на всеки партньор за изпълнение на задачите в рамките на
Консорциума;
ясна информация относно управлението на Консорциума;
устойчивост във времето на работата на консорциума;

3. Качество на Организация на мобилността:
 ясна информация за възможностите за практика по секторна програма
„Еразъм”;
 критерии за подбор на студенти;
 критерии за подбор на предложения за практика;
 подготовка за престоя на студентите в приемащата институция;
 практическата и логистична подкрепа, която участниците ще получат;
 съгласуване на програмата за периода на провеждане на практиката с
приемащата институция;
 мониторинг по време на престоя на студентите в приемащата институция;
 осигуряване на наставници, чиято роля е да съветват участниците, да
подпомагат интегрирането им в предприятието и да наблюдават напредъка им в
обучението;
 академично признаване на периода на учебната практика;
 оценка на студентите за участието им в учебна практика по секторна програма
„Еразъм”.
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.
За контакти и допълнителна информация:
info@hrdc.bg
Савена Борисова
Отдел „Информиране, разпространение
и съпътстващи дейности”
тел.: 02/ 915 50 86
e-mail: sborisova@hrdc.bg
Интернет страница на Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm
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