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Кратко изложение на проекта 
 
Проектът E*CARE е финансиран от 
Европейската комисия по 7-ма рамкова 
програма. Участниците са институции, 
координиращи националните мрежи от 
центрове за мобилност на учените (ЦМУ) в 8 
европейски страни.  
 
 
Цели на проекта 
 

 Да се събере структурирана 
информация за налични и възникващи 
трудности за кариерата и мобилността 
на учените и за най-новите насоки на 
развитие на национално ниво.  

 Да се разработи Наръчник за добри 
практики при обслужване на мобилните 
учени от други организации и местния 
подход към преодоляване на бариерите 
пред кариерата и мобилността на 
учените.  

 Да подкрепи и развие компетентността 
на персонала на ЦМУ чрез съвместни 
дейности и обмяна на добри практики и 
опит с по-развити ЦМУ.  

 Да популяризира EURAXESS и ЦМУ 
сред най-широка среда от 
заинтересовани.  

Дейности по проекта 
 
1. Подготовка и провеждане на 
паралелни проучвания на трудностите в 
кариерата и мобилността на учените в 
Австрия, България, Гърция, Кипър, 
Словакия, Унгария, Чехия и Швейцария.  

2. Партньорите ще подготвят 
национални отчети за кариерата и 
мобилността на учените въз основа на 
проучванията и на допълнителна 
информация, събрана на национално ниво.  

3. Подготовка на Наръчник за добри 
практики и съответстваща база данни за 
ползване от участниците по проекта, а 
впоследствие и от всички членове на 
Европейската мрежа EURAXESS.  

4. Обмяна на знания е цел на серия 
дейности по E*CARE като семинари, онлайн 
форум, посещения за обучение и др. 

5. Известността на ЦМУ и EURAXESS  
се разрастват от разпространението и 
популяризирането, но също и ще служат за 
разпространение на резултатите от проекта.  

6. Подсигуряването на качеството на 
проектните дейности и резултати ще се 
обезпечи от квалифицирания управляващ 
екип. 

 

Очаквани резултати 
 

Въздействието на проекта E*CARE се 
предвижда, както на европейско, така и 
на национални равнища, като ще 
подкрепи дейността на Европейската 
мрежа EURAXESS и на центровете за 
мобилност на учените.   
 
Дейностите по проекта ще предоставят 
възможност на центровете за мобилност 
на учените да повишат своите 
компетенции и да постигнат по-високо 
качество на предоставяните от тях 
услуги.  
 
Проектът освен това ще допринесе за 
националните и европейски дейности, 
свързани с кариерата и мобилността на 
учените: да бъдат осъществени целите по 
реализирането на единен пазар на труда 
за учените в Европа, като следствие от 
поставените в Лисабон цели за 
икономически растеж.  


