
 
Бъдещето на „Еразъм+“: повече възможности
 
Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за
приобщаване на хора с ограничени възможности. Научете за приоритетите за 2021-
2027 г.
 

На 18 май Парламентът одобри начина на функциониране на програмата „Еразъм+“ от
2021 до 2027 г. Това е една от инициативите на ЕС, насочени към осигуряването на
повече възможности за младите хора и подобряване на шансовете им да намерят
работа.
 
В преговорите със Съвета депутатите договориха допълнителни 1,7 млрд. евро за
програмата, която ще увеличи почти двойно бюджета си спрямо 2014-2020 г. Около 10
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https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/sotsialna-sighurnost/20171201STO89305


млн. души - студенти, учители и преподаватели, ще имат възможност да се включат
през следващите седем години.
 
Ще се насърчава участието на хора с увреждания и по-малки възможности,
включително чрез подкрепа за мобилност, езиково обучение, оказване на
административно съдействие и осигуряване на възможности за електронно обучение.
 
Центровете за професионално обучение са също вече част от програмата по настояване
на Парламента. Тези международни центрове осигуряват висококачествено
професионално обучение, за да могат хората да развият уменията си в ключови
сектори.
 
“Еразъм+" ще подпомага зеления преход и цифровизацията в Европа и ще насърчава
здравословен начин на живот и придобиване на нови знания и умения през целия
живот.
 
Какво представлява „Еразъм+“ 
„Еразъм+“ е програмата на ЕС за подпомагане на образованието, обучението, младежта
и спорта в Европа. Тя започна като програма за студентски обмен през 1987 г., но от
2014 г. предоставя възможности за учители, стажанти и доброволци на всякаква
възраст.
 
Над 9 милиона души са взели участие в програмата от създаването й, а само за 2019 г.
участниците са близо 940 000 души. „Еразъм+“ обхваща 33 страни - всички страни от ЕС
плюс Турция, Северна Македония, Сърбия, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и е
отворена за партньорски страни от целия свят.
 
По данни на Европейската комисия всеки трети стажант в „Еразъм+“ получава
предложение за работа от фирмата, в която е бил на стаж. Също така пет години след
дипломиране нивото на безработица сред хората, които са били на обучение или стаж в
чужбина, е с 23% по-ниско спрямо хората, които не са се възползвали от подобна
възможност.
 
Как можете да кандидатствате 
„Еразъм+“ предлага възможности за хора и организации от цял свят. Процедурата за
кандидатстване обаче може да се различава в отделните случаи. Прочетете повече тук
.
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501&langId=en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/society/20170612STO77246/the-european-parliament-celebrates-30-years-of-erasmus
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/30af2b54-3f4d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/factsheets_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview_bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/organisations_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/how-to-apply_bg


Програмата "Еразъм+" (видео от 2019 г.)
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-
ERAS_ev

Допълнителна информация
„Еразъм+“ 2021-2027 г.: процедура и документи
Материал на Изследователската служба на ЕП: Програмата "Еразъм+" за 2021-2027 г.
(май 2021 г.)
Информационна брошура на Комисията за "Еразъм+"
Информация на Европейската комисия за участието на отделни страни в програмата
"Еразъм+"
Снимки и видеоматериали за „Еразъм+“
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