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Програмата Digital Opportunity 
Traineeships – инициатива за обучение, 
финансирана от ЕС – цели да помогне 

на компаниите да запълнят свободните 
работни места за кандидати  

с цифрови умения. 

Инициативата ще покаже колко  
е важно обучението на работното място 
за придобиването на цифрови умения и 
ще помогне за привличането на повече 

студенти към професиите, свързани с ИКТ. 
Цифрови умения не се изискват само в 

областта на ИКТ, но все повече се търсят 
във всички сфери. 

За студентите и наскоро завършилите 
осигуряването на временни работни 

стажове представлява уникална 
възможност за развитие на цифровите 
умения и увеличава възможностите им 

да бъдат наети. Инициативата Digital 
Opportunity Traineeships цели да донесе 

устойчиви ползи както на бизнеса,  
така и на търсещите работа.

Каква полза ще имат компаниите?
Много компании изпитват затруднения в намирането  
на кандидати с цифрови умения, отговарящи на нуждите 
на съвременния трудов пазар. Това означава, че стотици 
хиляди работни места остават незаети въпреки високото 
ниво на безработица в някои части на Европа. Освен това 
много компании – от МСП до големи предприятия – 
просто нямат капацитет да обучават студенти в реална 
работна среда или пък не разполагат с ресурсите или 
времето да организират свои собствени стажантски 
програми. 

Програмата Digital Opportunity Traineeships е създадена 
именно с цел преодоляване на тези проблеми. 
Компаниите, които вече приемат стажанти по „Еразъм+“, 
ще установят, че инициативата не е свързана с никакви 
допълнителни тежести. Стажовете се смятат за един от 
най-добрите начини за привличане на квалифицирани 
служители в компаниите.

Как могат да се включат компаниите?
Компаниите могат да публикуват обявите си на 
платформите Drop’pin@EURES или ErasmusIntern, 
както и да ги рекламират, като се свържат директно  
с университетските кариерни центрове. Регионалните 
образователни асоциации и научните центрове могат  
да участват в стажантската програма.

Компаниите, които публикуват обявите си чрез 
Drop’pin@EURES или ErasmusIntern, трябва да 
изберат категорията Digital Opportunity и в двете 
платформи. За да публикуват обявите си в тези 
платформи, компаниите трябва да се регистрират като 
работодатели и в двата уебсайта.
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!Не е необходимо компаниите да подписват 

споразумения с университетите; те просто трябва да 
предложат стаж като приемаща страна и да подпишат 
учебното споразумение със стажанта. 

Има ли списък с участващите университети?
Списъкът на университетите, участващи в програмата 
„Еразъм+“, подреден по държави, е публично достъпен  
и може да се намери тук. Обикновено информацията за 
контакт на съответния отдел, отговарящ за програма 
„Еразъм+“, е публикувана на сайта на университета.

За да научите повече за това, как университетите могат 
да вземат участие, натиснете тук. 

Кой може да бъде приемаща организация?
Предприятия или други подходящи работодатели могат 
да приемат стажанти. Търговските камари и бизнес 
асоциациите могат да предлагат стажове, а също и да 
свързват търсещите с предлагащите стажове, като по 
този начин станат партньори на университетите.

Кой покрива застраховката на стажанта? 
Плащането на застраховката на стажанта се договаря 
между компанията и университета в учебното 
споразумение, подписано преди началото на стажа. 
Студентите не плащат застраховката си от стипендията 
по „Еразъм+“. 

Имат ли институциите/организациите  
домакини ангажимент да наемат стажанта  
след приключването на стажа? 
Компаниите домакини не са длъжни да наемат стажанта 
след края на стажа, нито да го/я задържат за по-дълъг 
от уговорения период. Според правилата на „Еразъм+“ 
периодът на стажовете е от 2 до 12 месеца, като 
продължителността на всеки стаж зависи от 
университета и компанията. Периодът се договаря в 
момента на подписването на учебното споразумение. 

Какви са правилата относно правата на 
интелектуална собственост?
В основата на „Еразъм+“ стои учебното споразумение, 
подписано от компанията и стажанта. Освен него 
компаниите могат да подготвят и допълнителни 
споразумения, включително такива, съдържащи  
клаузи за поверителност.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities 

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities_bg
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