ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година V, брой 01, м. януари 2009 г.

Уважаеми колеги,

1.

Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 декември 2008 – 15 януари 2009
г.,
допълнихме нашата база данни със
следните възможности за финансиране на
проекти, обучения и стипендии:

Предложения за участие в проекти
Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.

1 - 12

Покана за проекти за мобилност по програма "Леонардо да Винчи"
Краен срок: 6 февруари 2009 г.
Потенциалните участници в програмата са
държавни,
обществени
или
частни

организации и институции, които работят в
сферата на професионалното образование и
обучение. Източник: evropa.dnevnik.bg

BG161PO005/08/1.12/01/07 "Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации от 2
000 до 10 000 е.ж."
Краен срок: 24 февруари 2009 г., 17 ч.
местно време Целта на процедурата е да се
подпомогне
намаляването
на
несъответствията по отношение на дела от
населението, включено към канализационна
система, както и постигането на съответствие
с Директива 91/271/ЕИО, посредством
осигуряване на (екологосъобразно) заустване
на битовите отпадъчни води от агломерации
от 2 000 до 10 000 е.ж. По процедурата ще
бъдат финансирани проектни предложения
на общинските администрации за изпълнение
на качествени и пълни инвестиционни
проекти за изграждане/ реконструкция/
модернизация на канализационни мрежи
и/или ПСОВ и в допълнение, където има

доказана необходимост, водоснабдителни
мрежи и/или ПСПВ като допълващ
компонент на проекти за осигуряване на
отвеждане и пречистване на отпадъчните
води.
Процедурата
за
безвъзмездна
финансова помощ се осъществява с
финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Кохезионния фонд. Проектите трябва да
се изпълняват на територията на Република
България. Водещо при определянето обхвата
на проекта е отвеждането и пречистването на
отпадъчни води от населените места.
Водоснабдителния компонент следва да се
включи само като допълващ при доказана
необходимост.

PPaaggee 22

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. яяннууааррии

Покана по програма "Атлантида" за сътрудничество между ЕС и
САЩ
Краен срок: 23 март 2009 г. Общите цели
на поканата са да се насърчи взаимното
разбирателство
между
народите
на
държавите-членкина
ЕС
и
САЩ,
включително по-задълбоченото познаване на
техните езици, култури и институции, както и
да се подобри качеството на развитието на
човешките ресурси в ЕС и САЩ. За
безвъзмездна финансова помощ могат да
кандидатстват висши учебни заведения и
учебни
заведения
за
професионално
обучение и квалификация. За мерки със
стратегическа насоченост могат кандидатстват
и други организации като агенции за
акредитация, образователни агенции , частни
дружества, индустриални и търговски
обединения, неправителствени организации,
изследователски институти и професионални
структури. Допустимите кандидати трябва да

са установени в една от страните на
Европейския съюз. Допустими дейности
Дейност 1 — Проекти за консорциум за
трансатлантически
академични
степени
Дейност 2 — Висококачествени проекти за
мобилност Дейност 3 — Мерки със
стратегическа насоченост - тази дейност
осигурява подкрепа на многостранни ЕССАЩ проекти и дейности, насоченикъм
увеличаване на съвместната работа в областта
на висшето образование ипрофесионалното
обучение. Продължителността на проектите е
четири години за проекти по дейност 1 и 2 и
две години по дейност 3.Дейностите трябва да
започнат в периода между 1 септември 2009 г.
и 31 декември 2009 г. и да приключат преди
31 декември 2013 г. Бюджет: 5 млн. евро.
Източник: evropa.dnevnik.bg

Покана за обучения и партньорски дейности по програма
"Младежта в действие"
Краен срок: 1 февруари 2009 г. - за
дейности, стартиращи между 1 май и 30
септември 2009 г. ЕК представя покана за
финансиране на партньорства, обучения и
обмен на добри практики за младежки

организации и структурите на гражданското
общество, активни в областта на младежките
дейности. Поканата е в рамките на дейност 4.3
на програма "Младежта в действие".
Източник: evropa.dnevnik.bg
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Покана за проекти за сътрудничество по програма "Младежта в
действие"
Краен срок: 1 февруари 2009 г. - проекти,
стартиращи между 1 май и 30 септември.
Други възможни крайни срокове са 1
април, 1 юни, 1 септември и 1 ноември в
зависимост от началната дата на проекта
В рамките на програма "Младежта в действие"

ЕК представя покана за финансиране на
обмени и сътрудничество в областта на
младежките дейности и неформалното
обучение. Ще бъдат подкрепени проекти,
включващи млади хора и организации от
страните партньорки по програмата.

Покана за младежки доброволчески дейности
Краен срок: 1 февруари 2009 г. - за проекти,
стартиращи между 1 май и 30 септември.
Други възможни крайно срокове са 1 април, 1
юни, 1 септември и 1 ноември в зависимост
от началната дата на проекта В рамките на
програмата
"Младежта
в
действие"
Европейската доброволческа служба (ЕДС)
представя покана за подпомагане на участието

на младежи от 18 до 30 години в
доброволчески дейности. Дейностите се
провеждат извън страната, от която е
кандидатът, и са с продължителност от 2 до
12 месеца. Младите могат да заминат
индивидуално или в група с други
доброволци.

В официалния вестник на ЕС от 23 декември са публикувани 4
покани за набиране на предложения
В официалния вестник на ЕС от 23 декември
са публикувани 4 покани за набиране на
предложения:
>>
EACEA/35/08
за
изпълнението на Прозорец за външно
сътрудничество
„Еразмус
Мундус“
за
учебната 2009-2010 г. — Програма за действие
на
Общността
за
насърчаване
на
сътрудничество между висшите учебни
заведения и обмен на студенти, изследователи
и преподаватели от държавите-членки на ЕС
и трети страни >> Покана за представяне на

предложения - EAC/40/08 - Подготвително
действие Amicus (79.64 Kb) >> Покана за
предложения 2008 - Програма „Европа за
гражданите“ (2007-2013 г.) - Прилагане на
действията по програмата: Активни граждани
за Европа, Активно гражданско общество в
Европа и Активна европейска памет (99.62 Kb)
>> Покана за представяне на предложения за
2009 г. - Програма „Младежта в действие“ за
периода 2007-2013 г. (90.71 Kb) Източник:
Портал Европа
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Европейски съюз и гражданство: конкурс на Европейската комисия
Краен срок: 27 февруари 2009 г.
Учениците по изобразително изкуство и
графика, а също и всички други
заинтересовани, на възраст 16 и над 16 г.,
които живеят в страна-членка на ЕС или имат
национална принадлежност към страначленка, са поканени да създадат комикс от
една страница, без текст, за да илюстрират
концепцията си за гражданството в
Европейския съюз. Целта на конкурса е да
даде възможност на всички тези млади хора

да опишат собствения си опит на граждани на
Европейския съюз. Във всяка страна ще се
прави първоначална селекция на национално
ниво. А на европейско ниво ще бъдат
поканени 27-те национални победители в
Брюксел от 9 до 11 май, 2009 г. и между тях
ще бъдат избрани 3 европейски победители.
Комиксите трябва да бъдат изпратени на
националния координатор не по-късно от 27
февруари 2009 г. (петък).

Младежка награда за европейско развитие 2008/2009 г.
Краен срок: 31 май 2009 г. Изданието 2008 г.
на Наградата е фокусирано върху човешкото
развитие. Млади хора от 16 до 18 г. от всички
страни-членки на ЕС, могат да представят
плакати или мултимедийни презентации по
три теми: равенство на половете, деца и

младеж и културно многообразие. Всички
участия трябва да включват две части: кратко
послание и произведение на изкуството под
формата на фото, плакат или видео. Всички
включвания трябва да се асоциират с
училище.

Програма "Развитие на общности" на Фондация “Работилница за
граждански инициативи”(ФРГИ)
Краен срок: 1 март 2009 г., 17.00 ч.
Програмата е открита за организации и
граждански групи, които работят в сферата на
социалното и местното развитие, като имат
ясна ориентация към маргинални общности,
етнически групи и хора в риск и са
неправителствени,
нестопански,
неполитически и не-религиозни. Програмата е
отворена за организации/групи от Западна
България – области Видин, Враца,
Монтана,
Кюстендил,
София-област,
Перник и Благоевград.Програмата ще
включва 12 неправителствени организации,
граждански групи, или читалища, които

работят в сферата на социалното и местно
развитие и са от Западна България. Те ще
бъдат избрани на конкурсен принцип.
Участниците в програмата ще получат:
- 9 дни интензивно обучение, разделено в 3
модула в Училище за развитие на общности.
Обучителите в Училището са експерти в
областта на развитието на различни
общности, както и от експерти с богат опит в
българския
неправителствен
сектор;
- Финансиране на малък проект до 2000 лв.
- Възможност за участие във Фестивал на
общностното развитие и фотоизложба
„Лицето на невидимото”.
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Програма "Местно и организационно развитие" на Корпуса на
мира
Краен срок: 28 февруари 2009 г. Програма
"Местно и организационно развитие" започва
кампания
за
набиране
на
приемни
организации за новата група доброволци,
които ще пристигнат в страната в края на
месец май 2009 г. Програмата работи с

общини, кметства и неправителствени
организации и общности в малки населени
места из цялата страна. Обща информация
2009 Представяне на програмата 2009
За сътрудник 2009 Заявка 2009

Конкурс за икономист на ИПИ
Краен срок: 30 януари 2009 г. Институтът
за пазарна икономика обявява конкурс за
икономист.
Обща
характеристика
на
длъжността: - Наблюдение и анализ на
стопанската политика - Участие в работа по
проекти - Участие в инициативи на ИПИ Участие в медии Изисквания: - Висше
икономическо образование (магистър) Минимум 3 години опит в областта на
икономическите анализи/прогнози - Много
добро познаване на структурата и развитието
на българската икономика - Много добро
познаване на икономическата теория и

възможности за практическо приложение на
статистически и иконометрични техники Много добро ниво на владеене на английски
език писмено и говоримо. Наличието на
публикации ще се разглежда като предимство.
Позицията е за пълно работно време. Ще се
радваме да получим Вашата автобиография с
кратко мотивационно писмо на български
език до 30 януари 2009 на електронен адрес:
binka@ime.bg, на вниманието на г-жа Бинка
Илиева. Подборът на кандидатите ще се
извърши по документи и събеседване.

Национален литературен конкурс "Ако имах вълшебна пръчица
щях…"
Краен срок: 20 март 2009 г. Организаторите
на XI Национален фестивал на детската книга,
който ще се проведе в гр. Сливен от 7 до 9
май 2009г. под почетния патронаж на г-жа
Зорка Първанова обявяват Национален
литературен конкурс "Ако имах вълшебна
пръчица щях…"В конкурса могат да участват
деца и юноши на възраст от 7 до 16 години,
разделени в три възрастови групи: 7 - 10
години, 11 - 14 години, 15 - 16 години. Всеки
участник има право да представи до 2
литературни творби (приказка, стихотворение)

специално създадени за конкурса. Творбите
да са с обем до 5 машинописни страници.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях:
трите имена, възраст(навършени години),
училище, адрес, телефон и e-mail за контакти,
изпратете на адрес: 8800 гр. Сливен ул.
"Никола Карев" № 1 Регионална библиотека
"Сава Доброплодни" за конкурса "Ако имах
вълшебна пръчица щях…" или на e-mail:
pkaneva@iradeum.com
тел. за справки:
044/62 53 97 ; 62 39 70
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Конкурс за студентско есе "Глобалната финансова криза от 2007 г. 2008 г. - криза на капитализма, криза на държавното управление на
икономиката или криза на човешкото знание за света"
Краен срок: 1 март 2009 г. Българската
макроикономическа асоциация (БМА) обявява
Конкурс за студентско есе. Тема: "Глобалната
финансова криза от 2007г. - 2008г. - криза на
капитализма, криза на държавното управление
на икономиката или криза на човешкото
знание за света". В конкурса могат да участват
всички български студенти (обучаващи се в
бакалавърска и магистърска степен в наши и
чуждестранни университети), които имат
интерес в областта нa макроикономиката.
Кандидатите трябва да покажат: - много добри
познания по отношение на българската
икономика; - умения за боравене с формални
модели;
- използване и цитиране на
подходяща литература; - оригиналност в
стила; - убедителност на изложението;

- есетaта могат да бъдат написани на
български или на английски език; - есетата
трябва да са с обем до 20 000 знака,
включително интервали, библиография и
приложения. Есетата ще бъдат оценявани от
комисия, определена от Управителния съвет
на БМА. Наградата за победителя ще бъде в
размер на 1000 лв. На номинираните студенти
ще бъде предоставена възможност да
представят своите есета на Годишната
конференция на БМА през месец март 2009 г.
Есетата трябва да се изпращат на е-mail:
verdji@gmail.com За повече информация и
въпроси можете да се свържете с техническия
секретар на БМА Вергиния Генова,
verdji@gmail.com

Конкурс за написване на пиеса "Да се влюбиш в Пловдив"
Краен срок: 15 февруари 2009 г. Център за
изкуства и обучение към Отдел „Култура” на
Община Пловдив обявява Конкурс за
написване на пиеса "Да се влюбиш в
Пловдив". Заявки за участие и драматургични
материали ще се приемат до 15.02.2009 г. на
е-mail: cioplovdiv@abv.bg или на адрес:
гр.Пловдив,
ул.”Цанко
Лавренов”
10.
Резултатите ще бъдат обявени на 27.03.2009 г.

Комисия от експерти ще селектира материали
и избере една голяма награда и три
поощрителни. Спечелилият конкурса ще
получи 500 лв. и възможност текста да бъде
реализиран на сцена от Театрално ателие
„Чарли”
с
худ.
ръководител
Васил
Караманлиев.
Препоръчително
е
използваната драматургична форма да е
различна
от
моноспектакъл.
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Конкурс за поезия "С България в сърцето"
Краен срок: 31 март 2009 г. Кметството на с.
Черни Осъм, община Троян и Читалище
"Знание" обявяват поетичен конкурс под
надслов "С България в сърцето" за
стихотворения, посветени на България в
жанровете гражданска и детска поезия. В
конкурса могат да участват творци от всяко
кътче на страната, без ограничения на възраст,
пол, популярност или вероизповедание, стига
само да обичат и милеят за България.
Достатъчно е да ни изпратите до три
стихотворения по темата,трите си имена,
адрес и телефон за връзка. Ще бъдат връчени
следните награди: - Специална награда на
името на Минко Занковски - основател на
единственото по рода си у нас и на
Балканския
полуостров
Училище
за
планински водачи, поет и планинар, за
стихотворение, посветено на планината.

- Награда на Природонаучния музей в селото
за стихотворение посветено на българската
природа. - Награда на Ръководството на
Читалище "Знание" за текст за песен посветен
на България. - Награда на Кметството на с.
Черни Осъм за принос в гражданската поезия.
- Награда на Кооперация "Обнова" за найпроспериращ млад поет. - Награда на местния
туристически бизнес за стихотворение
посветено на родния край. - Награда на
Училището за планински водачи за найоригинално
стихотворение
за
деца.
Наградите ще бъдат връчени през месец
април на тържество в салона на Читалището.
Творбите
си
изпращайте
на
адрес:
с. Черни Осъм 5620,
Община Троян
Мах."Стругът"-35 Илонка Денчева (за
конкурса) или на e-mail: loni_61@abv.bg
Телефон за връзка: 0878986409

Трети национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов"
2009
Краен срок: 20 април 2009 г. Община
Кюстендил и Читалище "Братство" обявяват
под патронажа на кмета на Община
Кюстендил Трети национален литературен
конкурс за поезия "Биньо Иванов"2009.
Целта на конкурса е да продължи ярката
литературна традиция на гр. Кюстендил, за
чието обогатяване и развитие има безспорен
принос творчеството на Биньо Иванов поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
В конкурса могат да участват автори от цялата
страна. Творбите (до три непубликувани
стихотворения, в три екземпляра) трябва да
бъдат изпратени най късно до 20 април 2009 г.

на следния адрес: 2500 гр. Кюстендил, ул.
"Отец Паисий" 11 Читалище "Братство" (за
литературния конкурс) или на електронната
поща:
chitalishte@bratstvokn.org като
прикачен файл с разширение .doc или .rft
Участниците следва да посочат трите си
имена, точен адрес, телефон за връзка или email.
За
допълнителна
информация:
Читалище "Братство" гр. Кюстендил тел.
078/ 52 91 95 и 52 63 95 e-mail:
chitalishte@bratstvokn.org
www.bratstvokn.org
Благой
Ранов
координаторGSM: 0896 62 62 23
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Национален ученически конкурс за есе на книжарници "Хеликон"
и сп. "Родна реч" за ученици от 9. до 12. клас
Краен срок: 14 април 2009 г. Книжарници
„Хеликон” и списание „Родна реч” обявиха
второ издание на Националния ученически
конкурс за есе по книгите, отличени с
наградата за нова българска художествена
проза “Хеликон”, 2008 г. – „Кръглата риба”
от Момчил Николов, и за документалистика
за 2008 г. – “Горещо червено” от Ивайла
Александрова. В конкурса могат да участват

ученици от 9. до 12. клас Максимален обем на
творбите: до 5 стандартни страници. Адрес за
изпращане на творбите: бул. Васил Левски №
60, 1000 София, сп. “Родна реч” (за конкурса)
или на имейл: rodna_rech@abv.bg. Право на
участие в конкурса имат единствено творбите
с приложени към тях данни на автора: име,
училище, възраст, пощенски адрес, имейл
адрес (по възможност) и телефон.

Осми национален литературен конкурс "Любовта е пиянство или
пиянство от любов"
Краен срок: 5 февруари 2009 г. Община
Силистра, дирекция "Хуманитарни дейности"
и Сдружение на литературните творци
"Реката и приятели" обявиха Осми
национален литературен конкурс "Любовта е
пиянство или пиянство от любов". Всеки
участник в конкурса може да представи по
едно стихотворение (в пет екземпляра), с
което не се е състезавал в други подобни
прояви. Произведенията да се изпращат в

голям плик, придружен от малък, запечатан, с
лични данни: трите имена, адрес, e-mail,
телефон за връзка с автора и кратка творческа
биография (дата и място на раждане,
публикации). Адрес: гр. Силистра – 7500 П.К.
№ 23 Литературно сдружение "Реката и
приятели" За конкурса "Любовта е пиянство
или пиянство от любов"
Справки и
допълнителна информация: тел: 0889 657 072
e-mail: reka.priateli@mail.bg

VI международен литературен конкурс "Жени и вино 2009"
Краен срок: 5 февруари 2009 г. Фондация
"Буквите" обявява, за шести пореден път, своя
ежегоден международен конкурс по случай
Свети Валентин/Трифон Зарезан, вземайки
за заглавие незабравимите думи на поета "Жени и вино, вино и жени". Официални
езици на конкурса: - Български - Руски Македонски - Сръбски Голямата награда в
конкурса - стихосбирка (64-80 стр.) на
победителя в конкурса.
Обявява се и
допълнителна награда "Жаден Пегас" за

хумористичен
поглед
към
темата.
Предложения се приемат на адрес:
vino@bukvite.bg или на адрес София 1463
ул.
Доспат
2,
ап.2
Големина
на
произведенията: до две машинописни
страници. Може да се участва с максимум до
три произведения. Произведенията не трябва
да бъдат публикувани до обявяване на
резултатите от конкурса, включително и в
литературни сайтове и блогове.
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Конкурс за кратък видеофилм, вдъхновен от любим роман
Краен срок: удължен до 1 март 2009 г.
Кампанията на БНТ "Голямото четене" обяви
Конкурс за кратък видеофилм, вдъхновен от
любим роман. Времетраене: до 3 минути.
Приемат се всички видеоформати или лента.
Награда: дигитална видеокамера. Най-добрите
видеофилми ще бъдат представени в
интернет сайта на кампанията „Голямото

четене” и в ефирните предавания на БНТ 1.
Можете да изпращате филмите по пощата на
адрес: БНТ, 1504 София, ул. „Сан Сефано” №
29, за конкурсите на „Голямото четене” или
да изпращате линк към видео, качено във
vbox7,
по
електронна
поща
до:
4etene.konkurs@gmail.com

Конкурс за фотография "Моят фотографски образ на любим
роман"
Краен срок: удължен до 1 март 2009 г.
Кампанията на БНТ "Голямото четене" обяви
Конкурс за фотография на тема "Моят
фотографски образ на любим роман" за
авторски фотографии, без ограничения в
техниката на заснемане. Приемат се авторски
фотографии, без ограничения в техниката на
заснемане. Награда: дигитален фотоапарат.
Най-добрите
фотографии
ще
бъдат

представени в интернет сайта на кампанията
„Голямото четене” и в ефирните предавания
на БНТ 1.
Можете да изпращате
фотографиите по пощата на адрес: БНТ, 1504
София, ул. „Сан Сефано” № 29, за
конкурсите на „Голямото четене” или по
електронна
поща
до:
4etene.konkurs@gmail.com

Конкурс за есе "Романът на бъдещето" за всички български
студенти
Краен срок: удължен до 1 март 2009 г.
„Американска фондация за България” и
Българската национална телевизия обявиха
Конкурс за написване на оригинално есе на
тема "Романът на бъдещето". В конкурса
могат да участват всички български студенти.
Обем на текста: от 900 до 1000 думи. Награда:
литературно пътешествие до Ню Йорк, САЩ.
Наградата е една и включва двупосочен
самолетен билет + летищни такси, покритие
на дневни и допълнителни пътни разходи,
осигурени нощувки, организирано участие в
ексклузивно литературно събитие и покупка
на книги в книжарница Barnes & Noble.

Наградата ще бъде изтеглена на случаен
принцип след предварителен подбор,
извършен от организаторите на конкурса.
Есетата, одобрени при предварителния
подбор, ще бъдат публикувани в отделна
книга. Всички участници с отпечатани
текстове ще получат авторски екземпляр.
Можете да изпращате есетата по пощата на
адрес: БНТ, 1504 София, ул. „Сан Сефано”
№ 29, за конкурсите на „Голямото четене”
или
по
електронна
поща
до:
4etene.konkurs@gmail.com За допускане до
участие е задължително прилагането на копие
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от документ, удостоверяващ, че участникът е

студент.

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz - стипендии за изследователи
Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно
Могат
да
кандидатстват
начинаещи
докторанти. Кандидатите следва да не са над

30-годишни. Подкрепата е за не повече от 2
години.

Стажове и обучителни пътувания в Европейския парламент
Краен срок: текущ ЕП предлага няколко
възможности за стажове и обучителни
пътувания,
като
възможност
за
професионална квалификация и запознаване

с работата и структурата на ЕП. Стажовете
могат да са платени или неплатени и са от
следния тип: общ профил, журналистика,
стажове за преводачи.

Стаж в Световната банка
Краен срок: 31 януари - за летен стаж; 31
октомври - за зимен стаж ежегодно Могат

да кандидатстват студенти от
членки. Кандидатства се онлайн.

страните

Международен конкурс за есе 2009 г.: Ангажиране на младежта в
реформата
Краен срок: 1 март 2009 г. Учащи се и млади
професионалисти от 18 до 30 години са
поканени да се включат в този конкурс за есе
и да обменят идеите си по следните теми:
гражданство в демократичното общество,
образователна реформа и възможности за
намиране на работа, предприемачество и

лидерство. Есетата трябва да са от 2000 до
4000 думи, творчески, непубликувани и
написани на английски. Трите спечелили
есета от всяка категория ще бъдат
публикувани като статии на Economic Reform
Feature Service и ще получат парични награди.

Стаж в Секретариата на Асамблеята на европейските региони (AER)
Стажовете са в областите: трите комитета на
АЕР, 4-те програми на АЕР (Eurodyssey,
Centurio, Summer School и Youth Summer
School), в офиса на генералния секретар,

връзки с обществеността и медиите,
организации на конференции и събития,
ИКТ и медии, преводи.
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Стаж в Комитета на регионите
Краен срок: 1 април - 30 септември; 1
октомври - 31 март Комитетът на регионите
ежегодно
предлага
ограничен
брой

петмесечни стажове на млади хора с висше
образование.

Стаж в европейска он-лайн медия
Cafebabel.com, европейска интернет базирана
медия, предлага стаж за млади журналисти.
Той се провежда в главната редакция в Париж
за период от 3 до 5 месеца. Кандидатите
трябва да имат журналистически опит и

добри познания за европейската общност
като цяло. С предимство са тези, които знаят
повече чужди езици и владеят отлично
френски
и
английски.
Източник:
evropa.dnevnik.bg

Покана за представяне на предложения — EACEA/33/08 —
Програма за сътрудничество между ЕС и Канада в областта на
висшето образование, обучението и въпросите на младежта —
Покана за представяне на предложения 2009 г. —
Трансатлантически обмен на партньорства
Краен срок: 1 април 2009 г. Молби за
получаване на безвъзмездни средства по
настоящата покана могат да подават висши
учебни заведения и учебни заведения за
професионално
обучение
и
квалификация .Допустимите кандидати трябва
да са регистрирани в една от 27-те държави членки на Европейския съюз. По настоящата
покани има само едно действие, а именно
общи програми за следване и/или обучение в
ЕС - Канада. По действието се предоставя
помощ за консорциуми на висши учебни

заведения и обучителни институции в ЕС и
Канада „Трансатлантически обмен на
партньорства“ (TEP), с цел провеждане на
съвместни програми за следване и обучение и
за да се постигне мобилност на студентите и
преподавателския състав. По план дейностите
трябва да започнат между 1 септември 2009 г.
и 31 декември 2009 г. и да приключат
съответно между 30 август 2012 г. и 31
декември
2012
г.
Максималната
продължителност на проектите е 36 месеца.
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Обучение на български граждани в Източния институт към
Варшавския университет - Полша
Краен срок: 15 март 2009 г. Източният
институт към Варшавския университет е
обявил конкурс за 25 стипендии за
двугодишно обучение за придобиване на

образователно-квалификационната
степен
„магистър” през периода 01.10.2009 –
30.06.2011 г.

