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Еразъм+

«Еразъм+» през 
2021-2027 г.

Обогатяване на живота 
на хората, разширяване 

на кръгозора 
чрез програмата на ЕС за 

образованието, обучението, 
младежта и спорта

Програмата «Еразъм +» разполага  
с бюджет в размер на 

26,2 € милиарда1

,  
което почти двойно в сравнение с финансирането за 

предходната програма (2014—2020 г.). Този бюджет е 
допълнен с около   

2,2 € милиарда   
от инструмента на ЕС за външно сътрудничество2. 

Със 70 % от бюджета ще бъдат 
подкрепени възможностите за 

мобилност  
за всички в рамките на перспективата  

за учене през целия живот. 

Мобилността по линия на «Еразъм +» има положително 
въздействие върху образователното, социалното, личностното 
и професионалното развитие, тъй като подобрява знанията, 
уменията и нагласите, подобрява пригодността за заетост, 
спомага за изграждането на доверие и независимост, 
стимулира любопитството и иновациите, насърчава 
разбирането на другите хора и изгражда чувство за 
европейска принадлежност.

30 % от бюджета ще бъдат 
инвестирани в проекти за сътрудничество 
и дейности за разработване на политики,  
при които организациите придобиват опит в областта на 
международното сътрудничество, укрепват капацитета си, 
създават новаторски подходи, обменят добри практики 
и работят в мрежа. Чрез тези действия «Еразъм +» ще 
играе важна роля за укрепването на устойчивостта и за 
подкрепата за възстановяването и иновациите в областта на 
образованието, обучението, младежта и спорта.

1 Бюджетът на програмата «Еразъм +» е в размер на 24,574 
милиарда евро по текущи цени като част от новата МФР 

(2021—2027 г.) с допълнително увеличение от 1,7 милиарда 
евро по цени от 2018 г.

2 Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и 
международно сътрудничество (ИССРМС) и Инструмент за 

предприсъединителна помощ (ИПП III)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Програмата «Еразъм+» накратко

Подкрепя приоритетите и дейности-
те, определени в Европейското прос-
транство за образование, плана за 
действие в областта на цифровото об-
разование и Европейската програма 
за умения. Спомага за превръщането 
на европейския стълб на социалните 
права в реалност, изпълнява страте-
гията на ЕС за младежта за периода 
2019—2027 г. и развива европейското 
измерение в спорта.

Предлага възможности за мобилност 
и сътрудничество във висшето обра-
зование, професионалното образо-
вание и обучение, образованието за 
възрастни и училищното образование 
(включително образованието и грижи-
те в ранна детска възраст), персонала 
в областта на младежта и спорта.

Поставя силен акцент върху социално-
то приобщаване, екологичния и ци-
фровия преход, както и върху насър-
чаването на участието на младите хора 
в демократичния живот.

Осигурява програма за всички: 
по-приобщаваща за хората с по-малко 
възможности и по-достъпна за малки-
те организации.

Инвестира в ориентирани към бъде-
щето учебни области като изменение-
то на климата, цифровите умения, чис-
тата енергия, изкуствения интелект, 
здравните науки и др.

Подкрепя водещи инициативи като ев-
ропейските университети, професио-
налните центрове за високи постиже-
ния и DiscoverEU

Насърчава здравословен начин на 
живот чрез подпомагане на проекти в 
областта на масовия спорт. 

Разширява възможностите за мобил-
ност и сътрудничество извън Европа. 

Осигурява сътрудничество, изграж-
дане на капацитет, обмен, изгражда-
не на мрежи и подкрепа в областта на 
политиките за организациите, както и 
реформи в сферата на образованието, 
обучението, младежта и спорта.

Новата програма има за цел да уве-
личи качественото въздействие на 
своите действия и да гарантира равни 
възможности. За тази цел програмата 
ще достигне до хора от различна въз-
раст и с различен културен, социален 
и икономически произход. Тя ще се 
съсредоточи върху хората с по-малко 
възможности, включително хората с 
увреждания, образователни затруд-
нения или мигрантски произход, както 
и върху хората, живеещи в селски и от-
далечени райони.

В съответствие с приоритетите на 
плана за действие в областта на ци-
фровото образование програмата ще 
развива достъпно и висококачестве-
но цифрово обучение, ще насърчава 
капацитета на учителите, обучите-
лите и работещите с младежи и т.н. 
да използват цифрови инструменти и 
съдържание, да изпитват и насърча-
ват дистанционното обучение, както 
и смесеното обучение. Действията за 
мобилност по програмата ще осигурят 
по-голям брой възможности за придо-
биване и развиване на цифрови уме-
ния чрез инициативи като схемата за 
стажове «Цифрова възможност».

Изпълнението на програмата ще бъде 
значително цифровизирано и опросте-
но за участниците, по-специално чрез 
инициативата за европейска студент-
ска карта и преработена информа-
ционна архитектура за бенефициери-
те и органите по изпълнението. 

Приобщаване  
и многообразие Цифров еразъм+ Зелен «еразъм+

В съответствие с Европейския зелен 
пакт програмата ще служи за пример, 
като насърчава участниците да из-
ползват транспорт с по-ниски въгле-
родни емисии като алтернатива на 
полетите. Финансирането по програ-
ма «Еразъм» ще бъде насочено и към 
натрупване на знания и разбиране на 
устойчивостта и на действията в об-
ластта на климата, така че европейци-
те да придобият водещите в световен 
мащаб компетентности, необходими 
за създаване на устойчиви общества, 
начин на живот и икономики.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=bg
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg
https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg
https://europa.eu/youth/strategy_bg
https://europa.eu/youth/strategy_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/sport_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=bg
https://europa.eu/youth/discovereu_bg
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-opportunity-traineeships-boosting-digital-skills-job#:~:text=The%20Digital%20Opportunity%20traineeship%20initiative,graduates%20between%202018%20and%202020.&text=The%20Commission%20sets%20up%20the,help%20respond%20to%20the%20challenge
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-student-card-initiative_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
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Възможности за мобилност

Мобилността на учащите се и на персонала е водещата 
дейност на «Еразъм +». По време на програмата се 
очаква около 10 милиона души, включително студенти, 
учащи се, преподаватели, учители и обучители във 
всички сектори, да участват в дейности за мобилност 
в чужбина. Благодарение на уникалния опит, свързан 
с живот, учене, обучение или пътуване в чужбина 
участниците придобиват самоувереност и социални 
умения, откриват различни култури и изграждат мрежи 
от междуличностни и професионални отношения с хора 
от други държави. Това насърчава тяхната пригодност 
за заетост и активно участие в обществото и допринася 
за по-голямо социално приобщаване и укрепване на 
европейската идентичност.

При по-гъвкав формат и продължителност на 
мобилността студентите във висшето образование 
ще имат още повече възможности да учат или да 
провеждат стаж в Европа и извън нея. Новото мобилно 
приложение «Еразъм +» ще ги подкрепя на всеки етап от 
пътуването им. 

Ново

 ● Във висшето образование смесените интензивни програ-
ми ще съчетават онлайн обучение и работа в екип с крат-
косрочна физическа мобилност в чужбина. 

 ● Новата програма удвоява броя на възможностите, пред-
лагани на учащите се в областта на професионалното 
обучение за краткосрочна мобилност с учебна цел и дъл-
госрочна мобилност («ErasmusPro»), и разкрива тези въз-
можности за държави извън Европа.

 ● По линия на «Еразъм +» ще бъде финансирана и кратко-
срочната и дългосрочната мобилност с учебна цел на уче-
ници, предлагайки опит в чужбина както на отделни лица, 
така и на цели класове.

 ● Програмата ще подкрепя и мобилността на възрастните 
учащи се: тя ще предлага адаптирани възможности за 
обучение и образование за възрастни, които биха имали 
полза от личностно развитие или значително подобрява-
не на основни компетентности. 

 ● За да се насърчи участието в демократичния живот, 
програмата ще подкрепя ръководени от младите хора 
местни и транснационални инициативи, водени от не-
формални младежки групи или младежки организации, 
за да се ангажират и да се научат да участват в граж-
данското общество чрез дейности за младежко участие.

 ● След успешна пилотна фаза DiscoverEU ще бъде нераздел-
на част от младежкото направление «Еразъм +». 18-го-
дишните ще имат възможност да пътуват в цяла Европа 
за период от максимум един месец, в идеалния случай с 
железопътен транспорт. DiscoverEU свързва младите ев-
ропейци и им дава възможност да открият богатото кул-
турно наследство на Европа. С тази инициатива ще им 
бъдат предоставени също така ключови компетентности 
и житейски умения и младите хора ще бъдат насърчени 
да възприемат устойчиви навици, свързани с пътуването.

 ● Дейностите за мобилност ще бъдат допълнени с въз-
можности за езиково обучение чрез инструмента за 
езикова подкрепа (Online Language Support (OLS) по про-
грама «Еразъм +» или други допълнителни форми на 
езикова подкрепа. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy_bg
https://europa.eu/youth/discovereu_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/online-linguistic-support_bg
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Проекти за сътрудничество
«Еразъм+» ще увеличи подкрепата за проекти, които 
насърчават сътрудничеството и обмена на практики, 
като дават възможност на основни участници да из-
ползват по-добре новите технологии, да разработват 
иновативни методи на преподаване, обучение и уче-
не, да насърчават неформалното учене и да разра-
ботват общи инструменти и дейности. 

Ново

 ● Благодарение на новите дребномащабни партньорства 
по-широк кръг заинтересовани страни ще могат да се въз-
ползват от програмата. Ниските суми на безвъзмездните 
средства, кратката продължителност и опростените из-
исквания могат да бъдат входната точка за новодошлите и 
малките организации. 

 ● Пълното разгръщане на инициативата за мрежи от евро-
пейски университети ще даде възможност за задълбо-
чено и системно сътрудничество между висшите учебни 
заведения, като по този начин ще се повиши качеството 
и конкурентоспособността на европейското висше обра-
зование. 

 ● В рамките на новата програма платформите на центрове-
те за високи постижения в областта на професионалното 
образование и обучение ще бъдат изцяло разгърнати. Те 
ще предоставят висококачествени професионални уме-
ния, ще подкрепят предприемаческите дейности и ще на-
сърчават приобщаването и иновациите.

 ● Стартирането на учителските академии по «Еразъм» ще 
обедини експертния опит и ще осигури обучение на учи-
тели и обучители, включително онлайн и дистанционно 
обучение, и ще гарантира приобщаването на ученици и 
учащи се с по-малко възможности. 

 ● Съвместните магистърски програми «Еразмус Мундус» ще 
имат нови характеристики за насърчаването на участието 
на висшите учебни заведения на държавите партньори и 
за създаването на уникални възможности за студентска 
мобилност както в Европа, така и извън нея. 

 ● За да се насърчат иновациите, творчеството и участие-
то, новата програма ще популяризира далновидни парт-
ньорства, широкомащабни проекти, които имат за цел да 
идентифицират, разработват, изпитват и/или оценяват но-
ваторски подходи с потенциал да се превърнат в преобла-
даващи подходи и да подобрят системите за образование 
и обучение.

 ● Изграждането на капацитет с институции в държави 
партньори по света в областта на професионалното обра-
зование и обучение и спорта ще допълни вече съществу-
ващите дейности за изграждане на капацитет във висше-
то образование и младежта. 

 ● Спортното измерение на програмата ще бъде засилено 
чрез насърчаване на партньорства за сътрудничество и 
спортни прояви с нестопанска цел, за да се повиши осве-
домеността за ролята на спорта в различни области, като 
социалното приобщаване, равните възможности и укреп-
ващите здравето физически дейности. 

Подкрепа за 
разработването 
на политики и за 
сътрудничеството

Програмата предоставя подкрепа 
за разработването на политики и за 
сътрудничеството на равнище ЕС, като 
допринася за националните реформи 
и модернизацията в областта на 
образованието, обучението, младежта 
и спорта. Тези цели се преследват 
чрез партньорско обучение и обмен, 
аналитична работа, анкети, проучвания 
и сътрудничество с други международни 
организации, наред с други действия. 

Проектите «Обединена европейска 
младеж» ще подкрепят развитието на 
по-транснационално структурирано 
сътрудничество — онлайн и офлайн — 
между различни младежки организации 
с цел изграждане или укрепване на 
партньорства, насочени към солидарност 
и приобщаващо демократично участие 
на всички.

Действия по инициативата «жан моне»

Действие по инициативата «Жан Моне» ще продъл-
жат да допринасят значително за размисъла относно 
европейската интеграция чрез насърчаване на зна-
нията и осведомеността по въпросите, свързани с ЕС. 
С новата програма се увеличават възможностите за 
преподаване, учене и дебати за ЕС.

Ново
Инициативата «Жан Моне» за училищата ще 
разшири дейностите отвъд университетите, 
така че да обхванат училищата и други 
институции за образование и обучение.

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_bg
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/teacher-academy-courses-and-materials-support-teachers_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_bg
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms/european-youth-together_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/jean-monnet_bg


Искате ли да  
узнаете повече? 

Разгледайте уебсайта на «Еразъм+», за да се запознаете с всички 
възможности, които предлага, както и с платформата за резултати 

от проекти по програмите «Еразъм+», за да научите повече за 
финансираните проекти.  

Европейската комисия, националните агенции и Изпълнителната агенция за 
образование, аудио-визия и култура управляват и изпълняват програмата.

Използвайте следните платформи, за да опознаете програмата «Еразъм +»! 

Платформа eTwinning    за учители и персонал в училищата.

Портал за училищно образование   за учители, създатели на политики,  
изследователи в областта на образованието.

Платформа EPALE   за специалисти в областта на  
образованието за възрастни. 

Европейски младежки портал   и   Youthpass   за млади  
хора и младежки организации.

Следвайте 
ни в социалните 

медии

 

@EUErasmusPlusProgramme

@European_Youth_EU
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