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Международният семинар на тема: „Развитие на зелен и активен културен туризъм в Черноморските 

държави“ събра партньорите и заинтересовани лица на 20-22 ноември в Измаил, Украйна. Събитието бе 

част от програмата на проект „GreeTHIS – Зеленият туризъм и историческото наследство – като 

предпоставка за развитието на Черноморския регион“, финансиран по програма „Черноморски басейн 

2014-2020“. Представители на общини от Украйна, Молдова, Грузия, България и Румъния, туроператори, 

туристически фирми, бизнес сдружения и др. споделиха местни практики и характеристики в 

представянето на културно-исторически и туристически забележителности от участващите държави. 

Бяха предложени и конкретни иновации за приложени енерго-ефективни мерки в исторически сгради с 

цел по-широко популяризиране и реклама на културния и зеления туризъм. 

 

Представители на организациите от  6-те участващи държави проведоха третата партньорска среща, по 

време на която обсъдиха напредъка на дейностите, предстоящи събития, административното и 

финансовото управление на проекта.  Срещата бе съпроводена с посещение на гр. Болград и запознаване 

на местните кулинарни традиции и обичаи. Тъй като в гр. Болград се намира най-голямата българска 

общност, където около 80% от населението е българско, преобладаваща част от живота и поминъка на 

жителите се обуславя от българските нрави и култура, съхранени през годините. Ето защо срещата бе 

изключително вълнуваща за всички присъстващи и по този начин много от тях откриха част от 

националната си идентичност и принадлежност.  Повече информация на: www.greethis.net 

 

 

GreeTHis: МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР „РАЗВИТИЕ НА ЗЕЛЕН И 

АКТИВЕН КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В ЧЕРНОМОРСКИТЕ ДЪРЖАВИ“ 

 

http://www.greethis.net/
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Крепост Петрич Кале около Аврен, Антична крепост Св. 

Атанасий в Бяла, Музеят на стъклото в Белослав, 

Древният град Марцианопол и Музеят на мозайките в 

Девня, Крепост Овчага и скалният феномен Чудните 

Скали до Дългопол, храм Св. Успение Богородично, 

Крепостта Овеч и Солницата в Провадия са 10-те 

културно-исторически обекта от област Варна, които ще 

бъдат обединени в единен културен маршрут чрез 

представянето им в интерактивен музей, електронна 

книга, аудиовизуални и комуникационни приложения в 

интернет пространството. Обектите са част от 

международния проект „INNOViMENTOR“ финансиран 

по Програма Интеррег Балкани-Средиземно море, който 

има за цел да подпомогне малкия и средния бизнес от 

малки населени места в предлагането на съвременни и 

модерни туристически продукти за популяризиране и 

опазване на културно-историческото наследство. 

10-те обекта ще станат част от международния 

туристически модел THESAURUS, който ще представи 

културно-исторически забележителности и места в 

общо 8 района на България, Гърция, Кипър, Албания и 

Северна Македония чрез дигитални информационни, 

образователни интернет приложения в помощ на 

туристическия бизнес. В подкрепа на това ще бъдат 

изградени Информационни центрове за 

разпространение и реклама на продуктите и 

реализирани инициативи по проекта, единият от които 

ще бъде в офиса на АБЧО. 

За повече информация: 

www.ubbsla.org/project/innovimentor и ни следете във 

Facebook: www.facebook/Innovimentor 

 

 

ИНОВАТИВНИ ДИГИТАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  

ЩЕ ПРЕДСТАВЯТ 10 КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ 

ОБЕКТИ В РАЙОНА НА ВАРНА 

 

http://www.ubbsla.org/project/innovimentor
http://www.facebook/Innovimentor
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eNEET Rural активно участва в Годишната конференция на  

EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment  

в Брюксел 

Първият годишен семинар се проведе на 25-26 ноември 2019 г. в Брюксел с 55 представители на водещи и 

експертни партньори на всички 26 проекта, изпълнени по настоящата покана за активно участие на 

младите хора. Семинарът беше възможност за обсъждане на общите предизвикателства, споделяне на 

най-добри практики, обмен на опит в три тематични сесии, обхващащи теми, важни за всички участници в 

проекта. Всички имаха възможността да обсъдят въпроси, свързани с достигането на информация, 

включването на уязвими групи, развитието на компетенции и умения, създаването на работни места, 

предприемачеството, включването на социалната икономика в обучението на работното място, работата 

със заинтересованите заинтересовани страни и т.н. Целта на събитието, организирано от управляващия 

орган на Фонда за младежка заетост, беше също да се засили усещането за общност на активни младежки 

проекти.  

Двама представители на нашият словенски партньор, STYRIAN TECHNOLOGY PARK – Бизнес инкубатор и 

регионален център за развитие на технологиите, г-н Матяж Фрас и г-н Стефано Гуардати участваха в 

събитието в Брюксел. Те бяха поканени да вземат участие като лектори на последния панел на семинара, 

озаглавен „Предизвикателства за европейската младеж – да работим заедно за по-приобщаващо и 

сплотено общество в селските, крайбрежните и островните общности“. Фокусът беше най-вече върху 

практиките и методологиите, прилагани в рамките на проекти, финансирани от EEA and Norway Grants 

Fund for Youth Employment, като се засегнаха различни аспекти като достигане на информация, развитие 

на умения, подход и работа със заинтересованите страни, създаване на работни места и 

предприемачество. Това беше чудесна възможност нашият проект eNEET Rural да бъде представен от 

практическата гледна точка, като същевременно се обясни какво точно правим и какво ще научим нашите 

безработни и нискоквалифицирани младежи в рамките на предстоящите ни обучителни дейности в 

сферата на селското-стопанство през 2020 г. Повече за проекта: www.eneet-project.eu  

 

http://www.eneet-project.eu/
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На 28 ноември 2019г. първата работна среща на младежкия проект EYES събра над 30 младежи между 

18 и 27 години и преподаватели от страната в актовата зала на Математическа Гимназия „Д-р Петър 

Берон“ в гр. Варна. Темата на срещата бе „Личностно развитие и стилове на поведение в работна среда“ 

и бе насочена към овладяване на техники на поведение при общуване в ежедневието.  

Участниците се запознаха с основни положения и дефиниции свързани с методите за използване и 

прилагане на поведенчески персонални стилове в работна среда. Експерти по комуникация и 

маркетинг предложиха новаторски подходи и примери от практиката в местното предприемачество и 

ролята на младите хора в изпълнението на местни политики. 

EYES има за цел да създаде 

мрежа от младежки екипи в шест 

пилотни европейски града, сред 

които е и Варна. Младежките 

екипи ще работят за 

подобряване на местната 

енергийна и екологична среда 

чрез разработване и 

представяне на Предложения, 

които да залегнат в местните 

планови документи. Помощ и 

съдействие ще им оказват 

Консултативни съвети с 

представители на различни 

заинтересовани лица, 

граждански организации, местен 

бизнес, социални и др. 

предприемачи.  

Специална целева група ще са млади безработни, които ще участват в обучения, семинари и работни 

срещи за подобряване на уменията и капацитета им за активно гражданско участие и присъствие.  

 

 

 

 

 

За повече информация може да 

посетите www.projecteyes.bg   

или  

ни следете във Фейсбук 

страницата на проекта Project 

EYES Bulgaria. 

 

 

http://www.projecteyes.bg/
https://www.facebook.com/Project-EYES-Bulgaria-106825810757389/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/Project-EYES-Bulgaria-106825810757389/?modal=admin_todo_tour
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ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

2014-2020 

Концепция 2 

Общата цел на операцията е да допринесе за 

повишаването качеството на живот, социалното 

включване и ранното детско развитие чрез 

подкрепа за създаване и изпълнение на 

интегрирани услуги за деца от уязвими групи, 

вкл. деца с увреждания и техните семейства, в 

бедни, в т.ч. градски и селски и изолирани 

райони, в които е налице концентрация на 

проблеми, създаващи риск от бедност, социално 

изключване и маргинализация (висока 

безработица, ниски доходи, ограничен достъп до 

публични услуги, териториална сегрегация, 

пространствена изолация и др.) 

Допустими кандидати:  Общини 

Дейности: дейностите са примерни, предстои да 

бъдат уточнени и детайлизирани: 

I. Направление „Подобряване достъпа до 

заетост”; 

II. Направление „Подобряване достъпа до 

образование”‘ 

III. Направление „Подобряване достъпа до 

социални и здравни услуги”; 

IV. Направление „Развитие на местните общности 

и преодоляване на негативните стереотипи” 

Дата на обявяване на процедурата: 

Предстои да бъде уточнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП "ОКОЛНА СРЕДА" 

Процедура "Разработване/актуализация на 

общинските програми за качеството на 

атмосферния въздух – 2" 

Управляващият орган на ОП „Околна среда 2014-

2020 г.“ обяви процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Разработване/Актуализация на общинските 

програми за качеството на атмосферния въздух – 

2“ на обща стойност 380 000 лв. Целта на 

предоставяната безвъзмездна помощ е 

разработване/актуализация на общински 

програми по чл. 27 на Закона за чистотата на 

атмосферния въздух за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените 

норми за КАВ за общини с наднормени нива на 

замърсители. Допустими кандидати по 

процедурата са общини с нарушено качество на 

атмосферния въздух  – Бургас, Видин, Кърджали, 

Пазарджик, Русе.Максималният срок за 

изпълнение на дейностите по проектите е 23 

месеца. Повече информация и пълният комплект 

от документи по процедурата може да видите 

тук: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/

Info/c9dc6ff5-91f4-49b3-977f-c21f2aaa14a3 

Краен срок за подаване на проектни 

предложения: 20 януари 2020 г., 18:30 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 

BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки 

за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 

С проектни предложения могат да кандидатстват общините на 39 града, които имат сключен договор по 

процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на 

Оперативна програма „Региони в растеж“.  

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0fd7f679-4b4c-4af1-9d4e-a343c24d9c05  
 

Краен срок: 16 декември 2020 г. 17:30 ч. 

BG16RFOP001-2.003 - „Енергийна ефективност в периферните райони-3” 

Основна цел на процедурата е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и 

на жилищния сектор в общините бенефициенти. Допустими кандидати за финансиране са общините на 

28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система.   

 

Краен срок: 27 март 2020 г., 19:00 ч. 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c9dc6ff5-91f4-49b3-977f-c21f2aaa14a3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/c9dc6ff5-91f4-49b3-977f-c21f2aaa14a3
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/0fd7f679-4b4c-4af1-9d4e-a343c24d9c05
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ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 

BG16RFOP001-6.002 Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ "Развитие на туристически 

атракции" 

Приоритетната ос е насочена към реставрация, 

консервация, опазване, популяризиране и 

развитие на културното наследство чрез 

развитие на изцяло завършени и интегрирани 

туристически продукти за недвижими 

културни ценности с категория „световно 

значение“ или „национално значение“.  За 

целите на настоящата процедура 

недвижимите културни ценности с категория 

„световно значение“ или „национално 

значение“ ще бъдат означавани с понятието 

обекти на културното наследство. 

Финансирането по приоритетна ос 6 

„Регионален туризъм“ представлява 

комбинация от финансиране с безвъзмездни 

средства и финансиране от финансов 

инструмент. Комбинираното финансиране е 

предназначено за проекти, които нямат 

потенциал да генерират достатъчно приходи, 

за да се финансират изцяло чрез финансови 

инструменти и се нуждаят от безвъзмездно 

финансиране, за да са финансово 

жизнеспособни. 

Максимален размер на помощта: 

- До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, 

което включва недвижима културна 

ценност/и с категория „национално значение“, 

от които не повече от 85% могат да са 

предоставени като БФП; 

- До 19 558 300,00 лв. за проектно 

предложение, което включва недвижима 

културна ценност/и с категория „световно 

значение“, от които не повече от 85% могат да 

са предоставени като БФП. 

По настоящата процедура за предоставяне 

на БФП допустими кандидати са: 

- Министерство на културата; 

- Всички общини на територията на РБългария 

- Институции на вероизповеданията и техни 

местни поделения, които са юридически лица 

За повече информация посетете: 

http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--

oprr.aspx 

Краен срок: 31 декември 2021 г. 

 

 

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 

Проект „Красива България” на МТСП стартира 

кампания за набиране на проекти, които ще се 

финансират през 2020 г. Допустимите кандидати са 

общини, областни управители, държавни 

институции, контролни органи, които са 

собственици на обектите, включени в проектните 

предложения. 

Мерките, по които може да се кандидатства в 

кампанията са три. 

>> Мярка М01 „Подобряване на обществената среда 

в населените места” - допускат се строително-

монтажни/ремонтни работи в сгради, вкл. със 

статут на недвижима културна ценност, които са за 

обществено обслужване в областта на 

администрацията, културата и изкуствата, спорта и 

социалния туризъм. 

>> Мярка М02 „Подобряване на социалната 

инфраструктура” – допускат се СМРв сгради, вкл. 

със статут на недвижима културна ценност, които 

са за обществено обслужване в областта на 

образованието и науката, здравеопазването и 

предоставянето на социални услуги от 

нерезидентен тип. 

>> Мярка М02-01 „Подобряване на социалните 

услуги от резидентен тип” - допускат се СМР работи 

в съществуващи сгради или самостоятелни обекти 

в тях, или ново строителство за предоставяне на 

социални услуги от резидентен тип. По тази мярка 

не се допускат обекти със статут на недвижима 

културна ценност. 

По трите мерки може да се финансира и 

благоустрояване на прилежащите външни 

пространства на съответните сгради, но в рамките 

на урегулираните поземлени имоти, в които 

същите са разположени. 

И по трите мерки ще се финансират проекти с 

бюджет между 60 000 и 400 000 лв. с ДДС. 

По мерки М01 и М02 от „Красива България” ще се 

отпускат най-много 120 000 лв. с ДДС за проектно 

предложение. Съфинансирането от кандидата 

трябва да е най-малко 50% от общия му бюджет. 

По мярка М02-01 максималната сума, която ще се 

отпуска от „Красива България”, ще е 180 000 лв. с 

ДДС за проект. 

Кандидатите ще трябва да осигурят най-малко 30% 

от общия бюджет. 

 

Краен срок: 6 януари 2020 г. 

 

 

http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx
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BGENERGY-2.001 РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

ИНФРАСТРУКТУРА - СИСТЕМИ ЗА 

ВЪНШНО ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

НА ОБЩИНИТЕ 

Процедурата има за цел да повиши 

енергийната ефективност чрез 

технологично обновление и модернизиране 

на системите за външно изкуствено 

осветление, собственост на българските 

общини, и да подобри условията на живот 

на населението в страната. 

Допустими кандидати по процедурата са 

общините, a техни партньори за 

изпълнението на проектите могат да 

бъдат юридически лица от България или 

страните-донори, както и международни 

организации. 

Общият размер на безвъзмездната 

финансова помощ е 8.2 млн. евро. Бюджетът 

на всеки отделен проект може да бъде от 

200 хил. до 600 хил. евро. Няма изискване за 

съфинансиране от страна на кандидатите. 

Най-късно до 23 януари 2020 г. кандидатите 

следва да внесат в Агенцията за устойчиво 

енергийно развитие своите енергийни 

обследвания за одобрение. 

Кандидатстването се извършва изцяло по 

електронен път в системата ИСУН: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Proce

dure/Info/5b301184-599c-45f6-b58c-

a1b8cb8ab95e 

Краен срок: 5 март 2020 г., 16:30 часа 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА LIFE 

Националното звено за контакт обяви покана за 

подпомагане на българските кандидати при подаване 

на проектни предложения по покани 2019 и 2020 на 

програма LIFE. 

Целта на поканата е да се подпомогнат българските 

кандидати при търсенето и създаването на 

партньорства с бенефициенти от държавите-членки 

на ЕС. Помощта за пътувания ще бъде предоставена 

под формата на възстановяване на извършените 

разходи. Разходите, които ще бъдат възстановими са 

разходи за транспорт и хотелско настаняване, като те 

ще бъдат признати и за чуждестранните партньори. 

Важно условие е кандидатите да могат да докажат 

участието си по програма LIFE чрез действително 

подадено проектно предложение или идейна 

концепция. 

Допустимите кандидати по поканата са: 

•Кандидати с подадени идейни концепции за Покана 

LIFE 2019 по подпрограмата "Околна среда", с 

отправени покани за разработване на цялостно 

проектно предложение; 

• Кандидатите, които са в процес на разработване на 

идейни концепции за интегрирани проекти по 

покана LIFE 2020; 

•Кандидати, с подадени идейни концепции по 

Покана LIFE 2019 за интегрирани проекти, с 

отправена покана за разработване на цялостно 

проектно предложение 

•Кандидати с подадени концепции за Покана 2020 

по подпрограма „Околна среда“ 

Условията и документите за кандидатстване може да 

намерите: 

 http://www.life-bulgaria.bg/bg/nacionalnoto-zveno-za-

kontakt-obyavi-pokana-za-podpomagane-na-bulgarskite-

kandidati-pri-podavane-na-proektni-predlojeniya-po-

pokani-2019-i-2020-na-programa-life/  

За улеснение на бенефициентите Националното звено 

за контакт предоставя условията преведени и на 

български език. 

Краен срок: 30 юни 2020 г. или до изчерпване на 

средствата 

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/5b301184-599c-45f6-b58c-a1b8cb8ab95e
http://www.life-bulgaria.bg/bg/nacionalnoto-zveno-za-kontakt-obyavi-pokana-za-podpomagane-na-bulgarskite-kandidati-pri-podavane-na-proektni-predlojeniya-po-pokani-2019-i-2020-na-programa-life/
http://www.life-bulgaria.bg/bg/nacionalnoto-zveno-za-kontakt-obyavi-pokana-za-podpomagane-na-bulgarskite-kandidati-pri-podavane-na-proektni-predlojeniya-po-pokani-2019-i-2020-na-programa-life/
http://www.life-bulgaria.bg/bg/nacionalnoto-zveno-za-kontakt-obyavi-pokana-za-podpomagane-na-bulgarskite-kandidati-pri-podavane-na-proektni-predlojeniya-po-pokani-2019-i-2020-na-programa-life/
http://www.life-bulgaria.bg/bg/nacionalnoto-zveno-za-kontakt-obyavi-pokana-za-podpomagane-na-bulgarskite-kandidati-pri-podavane-na-proektni-predlojeniya-po-pokani-2019-i-2020-na-programa-life/
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ПРОГРАМА  „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 

Направление 1 „Европейска памет“ (специфични приоритети):  

1. Възпоменания на най-важните исторически събития в новата европейска история 

Възможни възпоменания за 2020: 

1950 г. Декларация на Роберт Шуман 

1990 обединяването на Германия 

2000 Провъзгласяване на Хартата на основните права на ЕС 

2. Гражданско общество и гражданско участие при тоталитарни режими 

3. Антисемитизъм, антициганизъм, ксенофобия, хомофобия и други форми на непоносимост 

4. Демократичен преход и присъединяване към Европейския съюз 

Направление 2 „Демократична ангажираност и гражданско участие“ (Специфични приоритети): 

1. Обсъждане на бъдещето на Европа и предизвикателствата на евроскептицизма 

2. Насърчаване на солидарността в условията на криза 

3. Насърчаване на междукултурния диалог и взаимното разбиране и борба със стигматизацията на 

мигрантите и малцинствените групи 

 

КАЛЕНДАР за 2020 г. за  подаване на заявления 

 

Направление 1. „Европейска памет“ 

 

Краен срок за 

подаване на 

предложения 

Проектите трябва да започнат между 

1 март 2020 1 август на същата година като крайния срок и 31 януари от годината 

след крайния срок 

 

Направление 2. „Демократична ангажираност и гражданско участие“ 

Мярка Краен срок за 

подаване на 

предложения* 

Проектите трябва да започнат между 

„Побратимя-

ване на 

градове“ 

1 март 2020 
1 юли на същата година като крайния срок и 31 март на 

годината след крайния срок 

1 септември 2020 
1 януари и 30 септември на годината след крайния срок 

„Мрежи от 

градове“ 
1 март 2020 

1 юли и 31 декември на същата година като крайния срок 

1 септември 2020 
1януари и 30 юни на годината след крайния срок 

„Проекти на 

гражданско-

то общество“ 

1 март 2020 

1 август на същата година като крайния срок и 31 януари 

на годината след крайния срок 
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ПРОГРАМА  ЕРАЗЪМ+ 

Европейската комисия публикува Общата покана за 

подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 

2020 година. Общата покана можете да намерите тук: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/?uri=CELEX:C2019/373/06 

Националните покани за подаване на проектни 

предложения през 2020 г. по трите ключови дейности 

на Програма „Еразъм+“ и линковете към формулярите 

за кандидатстване ще бъдат публикувани на 

уебстраницата на Центъра за развитие на човешките 

ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската 

комисия. 

Срокове за подаване на проектни предложения по 

децентрализираните и централизирани дейности на 

Програма „Еразъм+“ през 2020 година: 

Ключова дейност 2 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА В 

ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И 

МЛАДЕЖТА 

Стратегически партньорства в областта на 

образованието и обучението – 24.03.2020 г. 

Стратегически партньорства в областта на младежта – 

5.02.2020 г.  

Стратегически партньорства в областта на младежта – 

30.04.2020 г. 

Стратегически партньорства в областта на младежта – 

01.10.2020 г. 

Алианси на познанията – 26.02.2020 г. 

Изграждане на капацитет в областта на младежта –

5.02.2020 г. 

Къде се кандидатства: В националната агенция на 

държавата, където е установена кандидатстващата 

организация. В рамките на една покана за 

кандидатстване, един консорциум от партньори може 

да подаде само едно заявление пред една национална 

агенция. 

Покана за представяне на предложения за 2020 г. – 

EAC/A03/2019 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА 

СОЛИДАРНОСТ (2019/C 382/08) 

Настоящата покана за представяне на 

предложения се основава на Регламент (ЕС) 

2018/1475 на Европейския парламент и на 

Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване 

на правната рамка на Европейския корпус за 

солидарност и за изменение на Регламент 

(ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 

1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС (1), 

както и на годишната работна програма за 

2020 г. на Европейския корпус за 

солидарност. Европейският корпус за 

солидарност обхваща периода 2018—2020 г. 

Общите и конкретните цели на Европейския 

корпус за солидарност са изброени в членове 

3 и 4 от Регламента. 

Настоящата покана за представяне на 

предложения обхваща следните действия на 

Европейския корпус за солидарност: 

 Доброволчески проекти 

 Доброволчески партньорства 

(специфични споразумения за 2020 г. 

по линия на РСП за 2018—2020 г.) (2) 

 Доброволчески екипи във 

високоприоритетни области 

 Стажове и работни места 

 Проекти за солидарност 

 Знак за качество 

Всеки публичен или частен орган може да 

кандидатства за финансиране в рамките 

на Европейския корпус за солидарност. 

Освен това групи от млади хора, 

регистрирани в Портала на Европейския 

корпус за солидарност, могат да 

кандидатстват за финансиране на проекти за 

солидарност. 

Подробните условия на настоящата покана за 

представяне на предложения, включително 

приоритетите, можете да намерите в 

ръководството за Европейския корпус за 

солидарност (2020 г.) на следния адрес в 

интернет:  

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps  

Общият бюджет възлиза на 117 650 000 EUR. 

  

Всички срокове за подаване на заявления, 

посочени по-долу, приключват в 12,00 ч. 

(на обяд) брюкселско време. 

 

 

 Доброволчески проекти: 5 февруари 2020; 30 април 

2020; 1 октомври 2020  

 Доброволчески партньорства (специфични 

споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018—2020 

г.): 30 април 2020  

 Доброволчески екипи във високоприоритетни 

области: 17 септември 2020 

 Стажове и работни места: 5 февруари 2020; 30 април 

2020; 1 октомври 2020 г. 

 Проекти за солидарност: 5 февруари 2020; 30 април 

2020; 1 октомври 2020 г. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:C2019/373/06
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:C2019/373/06
https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
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Екипът на АБЧО желае на Вас и близките Ви, 

здраве, благополучие и приятни емоции! 

Нека настъпващата 2020 година 

донесе само положителни промени 

с надеждни партньори и много успешни проекти! 


