ERASMUS +
Новата програма на ЕС в областта на образованието,
обучението, младежта и спорта.
Цел на обучението
“Персонал Холдинг” АД има реализирани добри практики
по различните инструменти на “Програма за обучение през
целия живот”, изпълнявана от Европейската Комисия в периода
2007-2013 г. и предшестваща новата програма “Еразъм+”. Това
включва“Леонардо да Винчи”, “Коменски”, “Грюндвиг” и др.
Целта на настоящото обучение е да:

споделим нашия опит и знания в тази област;

предоставим възможност на участниците в обучението да
се запознаят с условията за кандидатстване за директно
финансиране от Европейската комисия с проекти по
схемата „Еразъм+“;

помогнем и разкажем как да се реализират успешните
проектни предложения.

Структура на
програмата
Ключово действие 1:
Образователна мобилност на
физически лица

Ключово действие 2:
Сътрудничество за иновации и
обмен на добри практики

Ключово действие 3:
Подкрепа за реформиране на
политики

Какво е “Еразъм +”
“Еразъм+“ е програма на ЕС в областите на образованието,
обучението, младежта и спорта за 2014-2020 г. Тя има за цел да
подпомогне усилията на държавите да оползотворят ефективно
европейския човешки потенциал, чрез учене през целия живот и
чрез

предоставяне

на

възможности

за

обучение

и

сътрудничество с оглед повишаване на професионалния

Бюджет на
програмата
14, 774 млрд. евро.

капацитет на младежите до 29-годишна възраст. Програмата е
добра възможност за подкрепа на формално, неформално и

Отворена процедура за

самостоятелно учене във всички области на образованието,

кандидатстване до 16.12.2015

обучението и работата с младежи.

София,
29 април
2015 г.

ПРОГРАМА
Програма на обучението
Основни
характеристики на
програма “ЕРАЗЪМ +”










признаване и
валидиране на умения и
квалификации;
разпространение и
използване на
резултатите от
проектите;
свободен достъп до
образователни
материали, документи и
аудиовизуални
продукти;
международно
измерение;
многоезичие;
равнопоставеност и
приобщаване

Обучението е
предназначено
предимно за:








физически лица,
участващи в
програмата;
обучаващи организации
и институции;
неправителствени
организации;
членове на организации
за обучение на
възрастни;
работодатели, като
партньори, осигуряващи
стаж на участниците.

09:00

Регистрация

09:30

Въведение и представяне на лекторите

09:40

Представяне на програмата ЕРАЗЪМ +:



Фази на програмата (Ключово действие 1, 2 и 3)



Срокове за кандидатстване за 2015

11:00 -11:15


Допустими кандидати и Регистър на
бенефициента



Допустими дейности



Финансиране: допустими и недопустими разходи



Теми

12:30 Въпроси и отговори
13:00 Обяд
14:00 Изисквания към проектите






Общи и специфични изисквания
Оценка на проектите и често допускани грешки
Административни документи и изисквания
Изисквания към бюджета
Примери за добри практики и статистики

16:00 Въпроси и отговори
16.30 Край на обучението

Нашите лектори
Г-жа Надя Илиева
Надя Илиева е ръководител на отдел „Международно сътрудничество“ към групата
на Персонал Холдинг АД. Завършила е Икономическия университет във Варна със
специалност „Икономика“, също така има магистърска степен по
„Европеистика“ с профил „Консултант по проекти“ от Университета в Льовен,
Белгия и „Фирмен контролинг и счетоводен мениджмънт“. Има специализация по
банков мениджмънт и опит в банковата сфера. От 2011 г. работи в сферата на
консултантските и финансовите услуги, като разработва и управлява проекти
директно финансирани от ЕК. Работи като Ръководител проекти към консултантска
компания в Лас Палмас. Преминава успешно стаж в Европейската Комисия в
Генерална дирекция „Бюджет“. Обучител по програма “Хоризонт 2020” и други
проекти на Европейската Комисия. Владее английски, немски и испански език.

Г-жа Бистра Ковачева
Бистра Ковачева има дългогодишен опит като началник отдел „Програмиране и
договаряне” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Специалист в разработването, оценяването и договарянето на проектни
предложения. Обучител в сферата на разработване и управлението на проекти
по схемите: „Безопасен труд”, „Социални иновации в предприятията”,
Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, „Квалификационни услуги
и обучения на заети лица” и др. по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” . Обучител по разработването и управлението на проекти по различни
програма и проекти на Европейската Комисия. Участва в обучения по Хоризонт
2020. Владее полски, френски и английски език.

Г-жа Ива Евгениева
Ива Евгениева е ръководител на направление “Международни отношения и
проекти” в групата на “Персонал Холдинг” АД. Завършила е бизнес
администрация във Виш Институт по Управление в Париж, след което получава
магистърска степен по “Европеистика“ от Кингс Колидж, Лондон, с профил
Европейски фондове и програми за финансиране. Има опит в областта на
организационното консултиране, банково дело, управление на човешките
ресурси, както и дългогодишен международен опит в работата по различни
европейски и международни проекти, включително по програмите Еразъм,
Хоризонт 2020, Оперативна програма “Човешки Ресурси” и др. Владее свободно
френски, английски, испански и италиански език.

Контакти

Информация за семинара
Какво включва семинара:






Материали за обучение;
Практически примери;
Кафе-паузи;
Обяд;
Сертификат за обучението.

Език на провеждане: български;
Място и дата на провеждане:
гр. София, ж.к. Красно село, ул. „Княгиня
Клементина" 39, зала Спарта
Цена на обучението: 175 лв. без включен ДДС
При записване до три дни преди началото на
обучението получавате намаление в размер на
10% от стойността на курса.
При записване на двама или повече участници
от
една
организация
получавате
и
допълнително намаление от 10% за всеки
следващ участник.
За членове на АИКБ се прави допълнително
намаление в размер на 5%.
Записване: можете да се запишете за
семинара като потвърдите своето участие по имейл, телефон или чрез електронна заявка.
http://goo.gl/forms/ByYA8Ca0zS
Начин на плащане: можете да преведете
стойността на обучението по банков път по
следната сметка:
УниКредит Булбанк
IBAN: BG85UNCR70001520157999
BIC: UNCRBGSF
“Персонал Холдинг“ АД

За записване или
допълнителна
информация относно
семинара моля да се
свържете с нас по някой
от следните начини:
Александър Сапаревски
0885 826 001, 02 818 97 70
info@personnel-hold.com
Подаване на електронна
заявка:
http://goo.gl/forms/
ByYA8Ca0zS

За членове на АИКБ
записване се извършва:
на телефон:
02 / 963 37 52
Чрез електронна поща:
v.radeva@bica-bg.org
Лице за контакт:
Валентина Радева

www.personnel-hold.com

