Алианси на познанията - програма „ЕРАЗЪМ+”
Алиансите на познанията са нова и амбициозна дейност в програма „Еразъм+”. Те са
транснационални проекти за сътрудничество, между висшето образование и бизнеса.
Отворени са за всички дисциплини и сектори, както и за междусекторно
сътрудничество. Проектните предложения трябва да имат една или повече от следните
цели:
 разработване на иновативни и мултидисциплинарни подходи за преподаване и
учене;
 стимулиране на предприемачеството и предприемаческите умения сред
преподавателския персонал във висшите учебни институции и персонала в
предприятията;
 улесняване на обмена и съвместното създаване на знания.

1. Кой може да участва?
Общото правило е, че алиансите на познанията са насочени към сътрудничество между
организации, установени в държави по програмата. Организации от държави партньори
по програмата могат да участват в качеството на партньори, (но не на кандидатстващи
организации), като изискването е тяхното участие да има съществена добавена стойност
към проекта и да е подробно обосновано - виж раздел „Легитимни държави” в част А от
Практическото ръководство по програма „Еразъм+“ http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme
guide_en.pdf#page=24
Допустими участващи организации
 Висше училище;
 публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително
социално предприятие);
 научноизследователски институт;
 публичен орган на местно, регионално или национално ниво;
 организация, чиято дейност е свързана с областта на образованието,
обучението и младежта;
 посредническа организация или сдружение, което представлява организации
с дейност в областта на образованието, обучението или младежта;
 посредническа организация или сдружение, което представлява предприятия;
 акредитиращ, сертифициращ или издаващ квалификации орган.
Брой на участващите организации
В Алиансите на познанията трябва да участват поне шест независими организации от
поне три държави по програмата, от които минимум две трябва да са висши учебни
институции и минимум две — предприятия.
Продължителност на проекта
Продължителността на проектите може да бъде минимум 2 или максимум 3 години. Тя
трябва да бъде избрана на етапа на кандидатстване, въз основа на целите на проекта и
на вида на планираните дейности.
В изключителни случаи срокът на действие на алианс на познанията може да бъде
удължен с не повече от 6 месеца, по искане на координиращата институция на проекта
и с одобрението на Изпълнителната агенция. В такива случаи общият размер на
безвъзмездните средства не се променя.
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2. Как се кандидатства?
Всяка година, след актуализиране на Ръководството по програма „Еразъм+” от ЕК и
минимум два месеца преди крайния срок за кандидатстване, на интернет страницата
(http://eacea.ec.europa.eu) на Изпълнителната агенция за образование, култура и
аудиовизия в Брюксел, се публикува Покана за кандидатстване по Ключова дейност 2.
Там са описани стъпките за кандидатстване, крайните срокове и приложенията, които
трябва да бъдат прикачени към Формуляра за кандидатстване. Подаването на формуляра
за кандидатстване и съпътстващите го документи е електронно.

3. Какви дейности на Алиансите на познания се подкрепят?
Подкрепят се различни съвместни дейности между университетите и бизнес
организациите, които са разработени всъответствие с изброените по-горе цели на
проектите.
Въвеждането на допълнителни иновацивативни образователни методи и технологии в
учебния процес и обогатяване на учебното съдържание са едни от дейностите, които
могат да бъдат финансирани, в рамките на проектите „Алианси на познанията”.
Например - развитие на електронни форми на дистанционно обучение, при които
студентите ще имат достъп до записи на операции и различни хирургични интервенции,
до видеолекции, както и 3D стереоскопични анатомични атласи. Те ще могат да
наблюдават операции в реално време. При условие че разполагат с богат набор от
интерактивни учебни помагала, достъпни по всяко време, ще имат възможността да се
връщат и да затвърждават наученото, което ще подпомогне усвояването на учебния
материал.
При електронната форма на дистанционно обучение, студентите ще могат сами чрез
тестови упражнения да проверят степента на усвояване на материята. С помощта на
линк ще бъдат насочвани към литература и материали за наваксване на пропуските си,
въз основа на допуснатите грешки. Ще се провеждат он-лайн тестове, активни в
определен период, с автоматично оценяване и засичане на времето. Преподавателите ще
имат възможност да следят кой студент и колко пъти е прочел лекционния материал.
Публикуваните в системата курсови работи, ще може да се проверяват за плагиатство.
Алиансите на познанията могат да включват и мобилност на студенти, изследователи и
членове на персонала, доколкото те подпомагат останалите дейности на проекта.
Проектното предложение трябва да съдържа правилно изготвен анализ на
потребностите, въз основа на който да се формулират обосновката на избраната тема и
изборът на партньорите.
Проектите „Алианси на познанията” са предмет на специално наблюдение, което
предполага необходимостта от активно участие на всички участници и заинтересовани
страни. Алиансите на познанията следва да предвидят своето участие в тематични
клъстери, с цел полезни взаимодействия, обмен на добри практики и взаимно учене.
Освен това алиансите на познанията трябва да плануват бюджетни средства за
представяне на проектите и на резултатите от тях на Форума за диалог между
университетите и бизнеса и/или на други подходящи форуми (до четири презентации
през периода на изпълнение на проекта).


според професора по икономика на университета на Харвард Майкъл Портър – клъстърът е географска
концентрация на взаимно свързани компании и институции в специфични области. В България изискването е
клъстърът да включва минимум 7 юридически лица, в това число бинес предприятия, неправителствени
организации, общини, търговци, и минимум 1 висше училище.
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Въздействието на резултатите от проекта върху организациите, участващи в алианса,
както и върху окръжаващата социална среда, трябва да продължи след срока на
изпълнение на проекта. Очаква се партньорствата и дейностите да са устойчиви и да
продължат съществуването си и след края на проекта. Предвидените промени във
висшите учебни институции и предприятията трябва да са измерими. Резултатите и
решенията трябва да могат да се прилагат на други места и да са достъпни за поширока аудитория.

4. Каква е ролята на организациите, участващи в алианси на
познанията?
Кандидатстваща/координираща организация: участваща организация, която подава
проектното предложение от името на всички партньори. Координиращата организация
носи пълната отговорност и гарантира, че проектът се изпълнява в съответствие със
споразумението.
Пълноправни партньори са тези участващи организации, които допринасят активно
за постигането на целите на алианса на познанията. Всеки пълноправен партньор
трябва да подпише писмо - мандат, с което предоставя на координиращата организация
отговорността да действа като основен бенефициент/ползвател по договора и от негово
име, през периода на изпълнение на проекта. Ако е приложимо, това важи и за
партньорите от държавите партньори.
Асоциирани партньори (незадължително): В алиансите на познанията могат да
участват асоциирани партньори, които допринасят за изпълнението на определени
задачи по проекта. Те най-често подпомагат разпространението на резултатите и
мерките за устойчивостта на алианса. По въпроси, свързани с управлението на
договорните отношения, „асоциираните партньори“ не се считат за част от партньорите
по проекта и не получават финансиране. Тяхното участие и роля в проекта и различни
дейности трябва обаче да са ясно описани.

5. Критерии за отпускане на безвъзмездни средства?
Основните критерии за отпускане на безвъзмездни стредства са същите четири като при
всички останали видове проекти, като се различава само изискваният минимум брой
точки.
Релевантност на предложението – максимум 25 точки; Качество на структурата и
изпълнението на проекта - максимум 30 точки; Качество на екипа на проекта и на
договореностите за сътрудничество - максимум 25 точки; Въздействие и
разпространение - максимум 20 точки.
За да бъдат разгледани с оглед отпускане на финансиране, проектните предложения
трябва да получат минимум 70 точки, но те трябва да вкючват и изискваният минимум
брой точки за всяка от категориите, както следва:
„релевантност на проекта“ - 13 точки;
„качество на структурата и изпълнението на проекта“ – 16 точки
„качество на екипа на проекта и на договореностите за сътрудничество“ – 13 точки;
„въздействие и разпространение“ – 11 точки.

6. Финансиране.
Максимален размер на финансовата подкрепа от ЕС, която може да бъде отпусната за
алианс на познанията със срок на действие 2 години е 700 000 EUR.
Максимален размер на финансовата подкрепа от ЕС, която може да бъде отпусната за
алианс на познанията със срок на действие 3 години е 1 000 000 EUR.
За допълнителна инфрмация относно кандидатстването по проекти „Алианси на
познанията”, пишете на: EACEA-KNOWLEDGE-ALLIANCES@ec.europa.eu.
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