
 

 

МЕЖДУНАРОДНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

(на френски, английски, испански или португалски език) 

Университетската франкофонска агенция AUF обявява нова международна 

покана за международен проект "AUF-COVID-19.2", като разширява 

типологията на допустимите проекти в сравнение с първата покана за 

международен проект от м. април 2020 г. По първата покана бяха отпуснати 

средства в размер на един милион евро за финансиране на 92 проекта от 87 

институции членки в 44 държави. 

 Настоящата покана за международен проект „AUF-COVID-19.2“  е отворена 

до 15 юли 2021 г. и е достъпна на френски, английски, испански и португалски 

език, а проектното предложение може да бъде представено на френски или  на 

английски език. 

 

I. История и предизвикателства 

През пролетта на 2020 г., в отговор на пандемията COVID-19, 

Университетската агенция на Франкофонията (AUF), вярна на своите 

ценности – солидарност и споделеност  – разработи мащабен и амбициозен 

план за действие, насочен към членуващите университетски институции и 

партньори. 

В рамките на този план в периода от 10 април до 5 май 2020 г. Агенцията обяви 

своята  първа международна покана за проектни предложения, свързани с 

пандемията, в подкрепа на студентски инициативи и на проекти на стажант-

инженери и млади изследователи.  

Предвид успеха на поканата,  AUF удвои първоначалната си субсидия и 

деблокира от фондовете си повече от един милион евро за финансиране на 

92 проекта от 87 институции членки в 44 държави. 

Разнообразието и качеството на одобрените проекти показаха гъвкавостта и 

креативността на студентите и младите изследователи и способността им да 

реагират по иновативен и бърз начин на многобройните предизвикателства, 

пред които са изправени съвременните общества. 



Една година по-късно пандемията продължава да вилнее и се очертава като 

дългосрочно явление. Ендемичният характер на болестта оказва трайно 

въздействие не само върху системите на здравеопазването, но и върху 

функционирането на всички екосистеми и особено върху образователните 

системи.  

Здравна криза задълбочи и разнообразни психосоциални явления, чиито 

последици все още не са оценени. Кои са  механизмите за адаптация,  влияещи 

положително върху устойчивостта на хората и общностите? 

AUF, проявявайки внимание и чувствителност към развитието на ситуацията, 

обявява нова международна покана "AUF-COVID-19.2", като разширява 

типологията на допустимите проекти. 

Тази нова покана ще може да финансира и научноизследователски 

дейности, анкетни проучвания и/или изследвания, посветени на анализа 

на последиците от санитарната криза и предлагащи иновативни решения 

както в областта на здравеопазването, науките и технологиите, така и в 

областта на хуманитарните, икономическите и социалните науки. 

Поканата за проектни предложения дава приоритет на : 

1. Екипи от млади изследователи, които изпълняват проекти в полза на т. 

нар. държави от Юга (сред които е и България, бел. пр.) 

2. Консорциуми, предлагащи проекти с национална, регионална или 

международна значимост. Участието на съответните министерства се 

насърчава и оценява. 

 

II. Цели 

Обща цел: да се оцени подобаващо приносът на висшите учебни заведения и 

изследователските центрове, членуващи в AUF, към разработването на 

решения с технологично и/или социално въздействие за справяне с 

трудностите, причинени от удължаването на пандемията от COVID-19. 

Специфична цел: да се разработят иновативни и икономични инициативи, 

адаптирани към екосистемата, за да се подкрепят обществата, отслабени от 

последиците на продължителна санитарна криза. 

 

 

 



III. Бенефициенти 

Крайни бенефициенти: образователни структури, здравни структури, 

структури за обгрижване на болни, уязвими или самотноживеещи хора, 

структури, които се борят срещу насилието или дискриминацията, основани 

на пол, увреждания или принадлежност към маргинализирани среди. 

Преки бенефициенти на финансирането: членуващи в AUF висши училища, 

в полза на студенти, студентски асоциации или клубове, студенти в инженерни 

специалности, млади изследователи, лаборатории или изследователски 

центрове, включващи млади изследователи, аниматори на Fablabs или 

инкубатори на знание. 

 

IV. Критерии за допустимост 

Проектни предложения могат да подават членуващи в AUF висши учебни 

заведения или изследователски структури, самостоятелно или в 

консорциуми, както и университетски мрежи, членуващи в AUF. (Списък на 

членовете на AUF можете да намерите чрез тази връзка: 

https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/ ) 

Поканата отдава предимство на  приноса на студентските общности в борбата 

срещу пандемията. Координаторът на проекта обаче трябва да бъде 

преподавател или изследовател, който да е щатен служител на една от  

институциите. 

Моля, обърнете внимание, че проекти от висши учебни заведения в държави с 

високи доходи са допустими само и единствено ако: 

• В проектите участват институции от държави с ниски или средни 

доходи 

• Проектите се разработват в полза на държави с ниски или средни 

доходи. 

За класификацията на държавите от Световната банка проследете връзката: 

https://www.auf.org/les_membres/devenir-membre/bareme-de-cotisation/  

• Всяка институция може да подаде като водещ партньор само един 

проект. Тя може да участва в други проекти като част от консорциум. 

Съответните министерства могат да участват в консорциума. 

 

https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/
https://www.auf.org/les_membres/devenir-membre/bareme-de-cotisation/


Моля обърнете внимание, че ако една институция подаде няколко проекта 

като водещ партньор, само първият подаден проект ще бъде оценен. 

 

• Поканата има за цел да подкрепи : 

 

1. Нови проекти, които трябва да бъдат осъществени до 12 месеца. 

2. Развиване на проекти с регионална или международна насоченост в 

напреднала фаза с цел насърчаване на приложението им по места или 

на научния/технологичния трансфер. 

3. Разгръщане на проекти или синергии между проекти, подкрепени от 

Международния проект "COVID 19.1" на AUF на национално, 

регионално или международно равнище. 

 

• Организациите на гражданското общество могат да кандидатстват като 

част от консорциум, ръководен от висше училище – член на AUF. 

• Ще бъдат оценени и проекти, които разчитат на публично-частно 

сътрудничество, особено компании, желаещи да инвестират в 

университетската система, но винаги в полза и на екосистемата. 

 

V. Области 

Ще бъдат одобрени само проекти, които включват приобщаващо и отговорно 

измерение в съответствие с Целите за устойчиво развитие от Програмата на 

ООН до 2030 г. Всяка инициатива с технологично, икономическо и / или 

социално въздействие, която може да бъде оценена в краткосрочен или 

средносрочен план, е допустима. 

 

Проектното предложение може да се отнася до: 

1. Система за помощ или подкрепа (неизчерпателен списък): 

• Производство на материали, необходими за полагане на медицински 

грижи, за защита или за превенция на рискове за здравето 

         

• Дейности в областта на общественото здраве 

• Разработване на приложения 



• Разработване на инструменти за подпомагане на вземането на 

решения, на комуникацията и инструменти за осъзнаване на рисковете 

за здравето 

• Действия в помощ на уязвими или изолирани хора 

• Действия за превенция на психологическите или социално-

икономическите последици от здравната криза 

• Борба срещу насилието над жени и деца 

 

2. Проектът може също така да финансира изследователски дейности, 

анкетни проучвания и / или проучвания, посветени на последиците от 

здравната криза и предлагащи иновативни решения в следните области 

(неизчерпателен списък): 

– Управление на образователните системи по време на криза и след 

криза 

– Университетското управление по време на криза и след криза 

– Педагогическа приемственост 

– Предлагане на обучения и образователни иновации 

– Хибридизация на обучителния курс 

– Дистанционно оценяване и сертифициране 

– Психосоциални и икономически последици от пандемията върху 

студентския живот и живота на кампуса,  или по-общо върху целевите 

социални групи 

– Алтернативи на международната мобилност 

– Последици от пандемията върху официалния и неофициалния пазар на 

труда в екосистемата 

 

VI. Очаквани резултати 

Резултатите от проектите трябва да окажат въздействие върху бенефициентите 

в краткосрочен или средносрочен план в отговор на удължаването на 

здравната криза и нейните последици. 

 

VII. Бюджет 

В отговор на очакванията, AUF отделя на тази нова международна покана 

„AUF-COVID-19.2“ изключителен фонд от 1 000 000 евро. 

Проектите, които следва да бъдат подадени, попадат в 2 бюджетни категории: 



• Проекти от категория А (проекти с бързо технологично, 

икономическо и / или социално въздействие): 

Средствата, предоставени от AUF, възлизат  максимум на 20 000 

евро и могат да покрият до 90% от общия бюджет. 

 

• Проекти от категория В (изключителен проект с голямо въздействие 

или особено иновативен, с национално, междурегионално или 

международно измерение): 

Средствата от AUF възлизат максимум на 50 000 евро и могат да 

покрият до 80% от общия бюджет на проекта. 

 

Съфинансирането, публично или частно, трябва да бъде посочено в 

представения проекто-бюджет. Оценката на работното време (научни 

изследвания, производство или управление) е допустима за съфинансиране. 

 

Допустими разходи: 

• Покупка на суровини и транспортни разходи за тях 

• Покупка или наем на оборудване, консумативи и транспортни разходи 

за тях 

• Разходи за тестове за съответствие или сертификационни тестове или 

такива за евентуално одобрение 

• Разходи за комуникация, интернет и телекомуникации 

• Разходи за разработка на приложения или цифрови инструменти 

(предоставяне на услуги) 

• Мисии и пътувания (национални или между страните от консорциума), 

при спазване на действащите здравни разпоредби, приети от 

съответните правителства 

• Компенсации, изчислена въз основа на местните параметрични разходи 

за външни за институцията обучители или за лица, натоварени със  

събиране на данни и провеждане на анкети (студенти) 

 

В контекста на тази покана таксите за управление на проекта не са 

допустими. 

Бюджетът може да бъде преведен на институцията, от която носителят на 

проекта зависи, или да се управлява директно от съответната Регионална 



дирекция на AUF. Предимство ще има най-ефективното и най-бързото 

решение. 

 

VIII. Оценяване 

Досиетата ще бъдат оценявани от международна експертна комисия към 

Регионалната дирекция на AUF, където проектът ще бъде подаден. 

 

AUF подкрепя следните критерии: 

• Полезност, иновативност и бързина на изпълнение на проекта в 

рамките на последващите 12 месеца 

• Проекти, предлагащи реалистични и трайни решения 

• Проект, разработен в сътрудничество между университета и 

гражданското общество 

• Технологично, икономическо или психосоциално въздействие, 

подлежащо на оценка в краткосрочен план (максимум шест месеца) 

• Прототип в съответствие с националните разпоредби (тестван, 

лицензиран, одобрен или в процес на изпълнение…) 

• Проект, насърчаващ решенията за свободен достъп (отворен код,  

общодостъпен материал, безплатни лицензионни продукти и др.) 

• Проект, който може да бъде възпроизведен в други области, с или без 

адаптиране 

• Проекти, координирани от жени 

 

IX. Календар 

    Публикуване на поканата: сряда, 26 май 2021 г. 

    Краен срок за подаване на формуляри в платформата: четвъртък, 15 

юли 2021 г. в 18:00 (CET) 

    Публикуване на резултатите: от 20 октомври 2021 г. 

    Продължителност на проекта: 12 месеца от датата на подписване на 

споразумението 

 

 



Х. Формалности 

AUF е особено чувствителна към многоезичието на своите членове. Ето защо 

условията за кандидатстване се публикуват на няколко езика. Вижте 

конкретните сайтове на регионалните дирекции на AUF. 

По технически причини обаче формулярът за подаване на проектното 

предложение трябва да бъде попълнен основно на френски език. Може да се 

попълни и на английски, но резюмето на проекта трябва задължително да бъде 

на френски език. 

 

Проектите се подават само чрез платформата за подаване на онлайн 

формуляри: https://formulaires.auf.org  (необходима е предварителна 

регистрация). 

 

Към формуляра за кандидатстване трябва да се приложи: 

• Писмо за институционалната ангажираност на водещата институция, 

членуваща в AUF (задължително), 

• Подробно описание на проекта (задължително, формулярът може да 

се изтегли от връзката по-долу), 

• Проекто-бюджет с график на дейностите и очаквани резултати 

(задължителен, вж. образеца по-долу). 

• За партньорски проекти се изискват писма, подкрепящи 

кандидатурата, от страна на партньорите (освен водещата 

институция). 

 

Изтеглете от посочената връзка формуляра за подробно описание на френски, 

английски, испански или португалски език (.docx): 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-

auf-covid-19-2/  

Изтеглете от посочената връзка образец за бюджет с календар на дейностите 

на френски, английски, испански или португалски език (.xlxs): 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-

auf-covid-19-2/  

Препоръчително е да не чакате последните дни преди крайната дата, за да 

изпратите проекта си. AUF по никакъв начин няма да носи отговорност в 

https://formulaires.auf.org/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/


случай на технически затруднения, които могат да попречат на подаването на 

проекта поради претоварване на платформата за подаване на проекти. 

 

XI. Контакти 

Всякакви искания за разяснения могат да бъдат изпращани до AUF до 1 юли 

2021 г. до 12:00 ч. (СЕТ) на следния адрес:  appel-covid19@auf.org  

Няма да бъде изпращани индивидуални отговори. 

Често задавани въпроси (FAQ) можете да намерите на следната връзка: 

https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-

auf-covid-19-2/  Те ще бъдат актуализирани редовно до 5 юли 2021 г. до 12:00 

ч. (СЕТ). 

Информационен уебинар на френски език ще се проведе на 7 юли 2021 г. от 

15:00 до 16:00 часа (СЕТ) 

Поканата за проектни предложения може да бъде изтеглена на френски, 

английски, испански и португалски език 

mailto:appel-covid19@auf.org
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/
https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-international-auf-covid-19-2/

