
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. 
Цифрови умения се изискват не само в областта на 

ИКТ, а все повече се търсят във всички сектори. 
Знания в сферата на киберсигурността, анализа на 

данни и машинното обучение например са 
необходими в различни области като банково дело, 
производство, селско стопанство и здравеопазване. 

Освен това компютърно грамотните служители са 
от първостепенно значение за поддържането на 

глобалната конкурентоспособност на Европа в един 
бързо променящ се свят.

Цифровите умения също така разкриват нови 
възможности пред гражданите. За студентите и 

наскоро завършилите временните работни стажове 
представляват уникална възможност за по-бързо 

развиване на цифровите умения, отколкото при 
формално обучение, и увеличават възможностите 

им да бъдат наети. С тази цел инициативата Digital 
Opportunity Traineeships, която разполага с бюджет 

от 10 милиона евро, ще осигури работен опит в 
цифровия сектор на близо 6000 студенти и наскоро 

завършили между 2018 и 2020 г. 

ЗАЩО СЕГА?

В момента около 35% от работата сила – включително 
земеделци, маркетингови специалисти, банкови 
служители и работници във фабрики – не притежава 
достатъчно цифрови умения въпреки все по-
нарастващата нужда от такива. Около 40% от 
предприятията, много от които МСП, изпитват трудности 
в намирането на специалисти по ИКТ. В резултат на това 
има поне 350 000 свободни работни места заради 
несъответствието между уменията на кандидатите и 
тези, които работодателите изискват. Очаква се това 
разминаване между търсенето и предлагането да става 
все по-значително във всички икономически сектори. 

Проектът Digital Opportunity Traineeships се изправя 
срещу това икономическо и социално предизвикателство, 
разчитайки на динамизма на частния сектор. Тъй като 
много образователни системи все още са в процес на 
модернизиране и тепърва добавят цифровото обучение 
към програмите си, придобиването на цифрови умения в 
реална работна среда никога не е било по-важно. 

КАК ФУНКЦИОНИРА ИНИЦИАТИВАТА? 

Инициативата, финансирана от рамковата програма 
„Хоризонт 2020“ и прилагана на практика благодарение 
на изключително успешната програма „Еразъм+“, ще 
помогне на участниците да придобият ценен работен 
опит чрез стажове в компании в чужбина. Тези 
трансгранични стажове ще бъдат достъпни за студенти от 
всякакви дисциплини, които желаят да развият цифровите 
си умения. 
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Европейската комисия желае да привлече компании – от 
МСП до големи предприятия – които имат капацитет да 
обучават студенти в реална работна среда, но нямат 
непременно ресурсите или времето да организират свои 
собствени стажантски програми. Много компании, 
независимо от размера им, изпитват затруднения в 
намирането на подходящи хора на пазара на труда. 

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. Студентите могат 
да кандидатстват за стажове чрез своите университети, 
следвайки установените от университета процедури за 
стажове по „Еразъм+“. 

След като започнат стажа си, избраните кандидати ще 
развиват цифровите си умения чрез обучение и 
практика. Стажът може да е свързан с разработване на 
приложения и софтуер; инсталиране, поддръжка и 
управление на информационни системи и мрежи; 
киберсигурност; анализ на данни; приложения за 
изкуствен интелект; програмни езици; оптимизация на 
търсещи машини (SEO) и цифров маркетинг.

Студентите ще получават средно 500 евро стипендия по 
инициативата, но точната сума зависи от изпращащите и 
приемащите държави.

ИСТОРИЯ 

Инициативата Digital Opportunity Traineeships надгражда 
целенасочените усилия на Европейската комисия за 
справяне с липсата на адекватни умения и високите 
нива на младежката безработица. Тя се вписва в 
контекста на ключови програмни документи, 
публикувани от Европейската комисия, включително 
„Новата програма за умения в Европа“ (юни 2016 г.) 
и „Към създаване на европейско образователно 
пространство до 2025 г.“. Тези два документа 
представят набор от действия и инициативи с амбицията 
да се справят с дефицита на умения в Европа. 

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Освен това през декември 2016 г. бе поставено 
началото на Коалицията за цифрови умения и 
работни места, знаковата инициатива на Програмата 
за нови умения, посветена на развитието на цифровите 
умения. Тя обединява държавите членки, компаниите, 
социалните партньори, неправителствените организации 
и образователните институции за предприемането на 
действия за решаване на проблема с дефицита на 
цифрови умения в Европа. 
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