ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година V, брой 3, м. август 2009 г.

Уважаеми колеги,

1.

Дирекция Европейски проекти и политики на
Община Пловдив продължава издаването на
двуседмичния бюлетин , което беше прекъснато
през м.февруари 2009г. Желаещите да
получават този бюлетин могат да се абонират за
него като изпратят e-mail адреса си на:
euro@plovdiv.bg .

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Цифровата икономика- пътят, по който
Европа ще излезе от кризата
Световен ден на хуманитарната помощ
„Представи си един нов свят”
Предложения за финансиране
Стажове и стипендии
Индикативни таблици по оперативни
програми за 2009г.
Мрежи и служби
Служба за ориентиране на гражданите

1
2
3
4
10
11
11
12

Цифровата икономика - пътят, по който Европа ще
излезе от кризата
Цифровата икономика на Европа има изключителен потенциал да генерира огромни приходи във всички
сектори на икономиката, но за да може това предимство да доведе до устойчив растеж и нови работни
места, правителствата трябва да изпълнят ролята си на лидери, като приемат съгласувани политики,
премахващи съществуващите препятствия пред новите услуги”, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по
въпросите на информационното общество и медиите. „Трябва да се възползваме от възможността, която се
открива пред нас с навлизането на ново поколение европейци, които много скоро ще диктуват условията на
европейския пазар. Тези млади хора използват интензивно интернет и имат високи потребителски
изисквания. За да отключим потенциала на това „цифрово грамотно по природа” поколение, трябва да
направим достъпа до цифровото съдържание лесен и социално справедлив.”
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Публикуваният на 4 август 2009г. доклад на Европейската комисия за конкурентоспособността в областта на
цифровите технологии сочи, че секторът на цифровата икономика е постигнал сериозен напредък от 2005 година
насам: днес 56 % от европейците използват редовно интернет, като 80 % от тях разполагат с високоскоростна
връзка (през 2004 година това е важало само за една трета), което превръща Европа в световен лидер в областта на
широколентовия интернет. Европа е първият наистина „мобилен” континент, разполагайки с повече мобилни
абонати, отколкото жители (степен на насищане 119 %).Най-активно интернет се използва от възрастовата група
от 16 до 24 години: 73 % от нея редовно използват услуги с висока степен на сложност, за да създават и споделят
съдържание онлайн, като това е два пъти повече от средното за населението на Европа (35 %).66 % от европейците
под 24 години използват интернет ежедневно, като средната стойност за населението на Европа е 43 %. Съгласно
проучването на цифровата грамотност, публикувано също на 4 август 2009г. от Комисията, техните умения при
боравенето с интернет също са по-развити от тези на останалата част от населението. В използването на интернет
ще настъпи бум, когато „цифровото поколение” навлезе в професионалния живот и започне да формира и
доминира пазарните тенденции във все по-голяма степен. С отмирането на традиционните бизнес модели
предприятията ще трябва да започнат да предлагат услуги, които са привлекателни за следващото поколение
потребители, а законодателите следва да създадат подходящи условия за облекчаване на достъпа до онлайн
съдържание, като същевременно гарантират възнаграждението на авторите. За Европа е от съществено значение
да използва потенциала на цифровата икономика с цел устойчиво възстановяване от икономическата криза.
Европа трябва също да действа по-активно, за да бъде конкурентоспособна в световен мащаб. Въпреки напредъка
една трета от гражданите на ЕС никога не са използвали интернет. Едва 7 % от потребителите са извършвали
онлайн покупки в друга държава-членка. Европа все още изостава от САЩ и Япония по отношение на
инвестициите за научноизследователска и развойна дейност в областта на информационните и комуникационните
технологии (ИКТ), високоскоростните широколентови комуникационни технологии, както и в развитието на
пазари на иновативни услуги като онлайн рекламата. Чрез офанзивна политика в целия ЕС трябва да се създадат
предпоставки за достъп на всеки до високоскоростни интернет връзки и за формирането на единен онлайн пазар,
където потребителите лесно могат да използват трансгранични онлайн услуги.
Източник: www.ec.europa.eu

Световен Ден на Хуманитарната помощ
На 19 август 2009г. ООН отбелязва за първи път Световен
хуманитарен ден в чест на работещите в областта на на
международната помощ. Датата съвпада с шестата
годишнина от бомбардировката на представителството на
световната организация в Багдад, при която загинаха 22
служители. С тази инициатива ООН иска да повиши
вниманието на обществеността към хуманитарните
дейности и международното сътрудничество в тази област .
Хуманитарни неправителствени организации, агенции на
ООН, организации за помощ и развитие и цялата световна
хуманитарна общност отбелязват този ден, посветен на
всички онези, които са отдали живота си за облекчаване на
човешката болка. Първото почитане на този ден е посветено
именно на всички хуманитарни работници, загубили живота
си за хуманитарната кауза. Европейската комисия от своя
страна набляга на факта, че рисковите за сигурността и
живота на хуманитарните служители стават все по-големи,
отбелязвайки, че от началото на тази година загиналите са
поне 69.
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Въображението е жизненоважна способност на човека:
то спомага за внасянето на смисъл в опита и усвояването на
знанието.Благодарение на въображението светът става попонятен за нас. В тези времена на бърза промяна е
необходимо да бъдем гъвкави и креативни, да използваме
напълно нашето въображение и капацитет за иновации и да
сме способни да виждаме нашето място в бъдещето. Под
мотото„Въображение,творчество,иновации“ замисълът
на Европейската година на творчеството и иновациите е да
се повиши осведомеността за значението на творчеството и
иновациите като ключови фактори за лично, социално и
икономическо развитие. Като набляга на творчеството и
иновациите ЕС цели да поощри развитието на творческия и
иновационен потенциал на всеки един от нас, което е от
значение за бъдещия облик на Европа в условията на
глобална конкуренция.
Все още имате шанс да дадете воля на своето въображение и да разкриете творческите си заложби като участвате
във ФОТОГРАФСКИЯ КОНКУРС под мотото „ ПРЕДСТАВИ СИ ЕДИН НОВ СВЯТ” , организиран от
Европейската комисия във връзка с Европейската година на творчеството и иновациите (2009). Комисията
отправи покана към всички професионални фотографи и фотографи любители, студентите по фотография и
всички други таланти да представят свои фотографии. Конкурсът е отворен за участие на всеки, който живее
постоянно в държава-членка на ЕС, в страна кандидатка или в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и споделя
страстта към фотографията. Жури, съставено от престижни участници, ще избере победителите, които ще получат
награди под формата на фотографско оборудване и екскурзии до градове на ЕС. Европейската общественост е
приканена да избере с гласуване по интернет на кого да бъде присъдена наградата на публиката.Четиримата
победители в конкурса ще получат солидни награди във вид на фотографски апарати, фотографско оборудване,
екскурзии до градове в Европа и широко признание за техния талант на европейската сцена.
Крайният срок за представяне на фотографии е 31 август 2009г.
Допълнителна информация : www.imagine2009.eu
Изисквания за участие на български език:
http://www.imagine2009.eu/5.0.html?&no_cache=1&no_cache=1&LA=BG
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Министерство на земеделието и храните обявява покана за набиране на проектни предложения за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане
на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи (2007-2009)”
от Програмата за развитие на земеделието и селските райони 2007-2013г.
Краен срок: 04 септември 2009г.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ по мярка 431-2 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Допустими дейности: Ще бъдат финансирани дейности, свързани с подготовка и осъществяване на стратегии за
местно развитие: проучвания в селските райони, обучение на ангажираните лица, учебни посещения за
представители на потенциалните Местни инициативни групи (МИГ), работни групи и информационни събития за
окуражаване на активното участие на населението в процеса за местно развитие, разработване и издаване на
информационни материали, подготовка на документи за кандидатстване.
Кой може да участва: Допустимите кандидати са : местни инициативни групи, физически и юридически лица,
неправителствени организации и общини в районите, където има одобрена и действаща МИГ.
Бюджет: Минималният размер на допустимите разходи за един проект е 10 000 евро, а максималният е 100 000
евро като финансовата помощ е в размер на 100%.
Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 55, Министерство на земеделието и
храните, до Управляващия орган на ПРСР – дирекция „Развитие на селските райони”, отдел „Селски райони и
местни инициативи” най-късно до 04 септември 2009г.
Пълен текст на поканата:
http://www.mzh.government.bg/Articles/507/Files/pokana%202009_2%20za%20internet%20stranitza63382064439718750
0.pdf
Допълнителна информация и насоки:
http://www.mzh.government.bg/article.aspx?rmid=507&id=507&lang=1&lmid=0
Обява за открита процедура за конкурентен подбор на проекти без краен срок за подаване на
предложенията по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.04
"Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта"
Краен срок: 30.10.2010 г.
Агенцията по заетостта кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 1 „Насърчаване
икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”;
Основна област на интервенция 1.1 „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”, посредством схемата за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-1.1.04 “Квалификационни услуги и насърчаване на
заетостта”, чрез открита процедура за
конкурентен подбор на проекти в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Цели: • повишаване на конкурентноспособността на лица, регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по
труда”, посредством обучение за придобиване или повишаване на тяхната професионална квалификация и
осигуряване на последваща заетост; • повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и
неактивните лица на пазара на труда;• повишаване конкурентноспособността на тези лица, с фокус нуждите за
подобряване на уменията на нискоквалифицираните и възрастни работници, удължаване на активната им трудова
дейност и създаване на условия за трайна заетост чрез придобиване на нова или повишаване на вече съществуваща
квалификация.
Кой може да участва: - Обучаващи/Образователни институции/организации (центрове за професионално
обучение, професионални училища, професионални колежи, институции, имащи право и капацитет да предоставят
обучения); - Структури, създадени на основание чл. 60 от Закона за администрацията и имащи право да извършват
обучения на възрастни; - Работодатели -физически (ЕТ) и/или юридически лица; - Социално-икономически
партньори – в качеството им на работодател и/или център за професионално обучение.
Допустими дейности: 1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на
професионална квалификация.
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Допълнителна информация, насоки и формуляри за кандидатстване:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/Ap1104/Menu_AP1104.htm
ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/15/2009 Иновационни дейности „Активни граждани за Европа“ ,
Програма „Европа за гражданите“ — действие 1, мярка 1.6
Краен срок: 30 септември 2009г.
Цели на поканата: Глобалната цел на настоящата покана за предложения е да се изпробват и разработят
иновационни транснационални схеми за обмен с оглед изграждане на дългосрочни партньорства между
организациите на гражданското общество, които работят в различни страни, участващи в обхвата на програма
„Европа за гражданите“. По-конкретно, проектите, за които ще се предостави финансиране по настоящата покана
за предложения, трябва да допринесат за постигане на следните цели: а) разработване и изпитване на нови форми
на транснационална мобилност между организациите на гражданското
общество; б) популяризиране на концепцията за транснационално наставничество между организациите на
гражданското общество с цел подпомагане на иновационни методики за изпълнение на проекти във връзка с
транснационална мобилност и наставничество между организации на гражданското общество.
Основни теми: Проектите следва да са насочени към предоставяне на съдействие на организации на гражданското
общество за развитие на капацитета им за активно популяризиране на една или повече от темите на програма
„Европа за гражданите“:
— Бъдещето на Европейския съюз и неговите основни ценности; — Активно европейско гражданство: участие и
демокрация в Европа; — Междукултурен диалог; — Благосъстояние на народите в Европа: заетост, социално
сближаване и устойчиво развитие; — Въздействие на политиките на ЕС в обществата.
Кой може да участва: Настоящата покана за предложения е открита за участие на организации на гражданското
общество с нестопанска цел - НПО, федерации, сдружения, синдикати , представителни организации или
платформи на ниво ЕС или техни национални членове, които разполагат с капацитет да разработват такива схеми
за мобилност въз основа на структуриран и системен подход. Във всеки проект трябва да участват допустими
организации от поне 2 допустими страни, поне една от които трябва да е държава-членка на ЕС. Кандидатите могат
да бъдат от следните държави: 27-те държави-членки на Европейския съюз: Австрия, Белгия, България, Кипър,
Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша,Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Обединеното кралство; б) Хърватия; в) Бившата югославска република Македония (БЮРМ); г) Албания;
Допустими дейности: Видовете дейности, които ще бъдат подпомогнати чрез настоящата покана за предложения,
следва да насърчават транснационалната мобилност на служителите и/или доброволците, служителите, работещи
на доброволни начала, и членовете на управителните органи на организацията (организациите) партньори. Това
включва: а) индивидуално наставничество; б) наставничество на групи от служители/доброволци; в) размяна на
персонал между организациите партньори. Съвместни конференции, семинари и срещи между организациите
партньори са допустими за подпомагане
само ако обслужват пряко дейностите по точки а), б) и в), посочени в предходния параграф.
Дейностите по проектите следва да са насочени към разработване и прилагане на иновационни методики за
наставничество и размяна на персонал, например смесено наставничество (т.е. дейности, осъществявани на място и
онлайн).
Бюджет: Общият бюджет, предвиден за съфинансиране на проекти в рамките на настоящата покана за
предложения, е определен на 1 100 000 EUR.
Отпуснатите безвъзмездни средства не могат да превишават 80 % от общата сума на допустимите разходи по
проекта, както е посочено в подробния прогнозен бюджет. Минималният размер на безвъзмездните средства е 75
000 EUR. Максималният размер на безвъзмездните средства е 150 000 EUR.
Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства на основание на качеството на
заявленията.
Краен срок: Заявленията трябва да бъдат подадени не по-късно от 30 септември 2009г. Кандидатите трябва да
подават заявленията си по настоящата покана за предложения чрез електронен формуляр, който се счита за пълно и
окончателно заявление. Освен това преди крайния срок за подаване на заявления на следния адрес трябва да се
изпрати копие на хартия на пълното заявление:
EACEA
Unit P7 Citizenship
Applications — ‘Innovative Actions’
BOUR 01/17
Avenue du Bourget 1
1140 Brussels
BELGIQUE/BELGIË
Пълен текст на поканата на български език:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:176:0012:0015:BG:PDF
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Допълнителна информация, насоки и формуляр за кандидатстване:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2009/call_action1_16_2009_en.php
Покана за представяне на предложения — Европейска комисия — ГД „Регионално развитие“
Пилотен проект „Паневропейска координация на методи за интеграция на ромите“ — Приобщаване на
ромите
Краен срок: 25 септември 2009
Цели:Европейската комисия планира да изпълнява пилотния проект на Европейския парламент чрез покана за
представяне на предложения, в която са включени три самостоятелни отделни теми, съответстващи на следните
области на интервенция:1. Образование и грижи в ранна детска възраст;2. Самостоятелна заетост и
микрокредитиране;3. Повишаване на информираността и осведомеността;
Кандидатите могат да представят предложения, които да са свързани с целите на само една от трите отделни
области на интервенция.Пилотният проект ще подкрепя иновативни и интегрирани подходи за разрешаване на
многостранните проблеми, пред които са изправени ромските общности. Той ще потърси начини за насърчаване на
приобщаването на ромите чрез образователни, социални и икономически дейности, трансгранично сътрудничество
и обмен на добри практики, като се опира и на съществуващия досега опит.Пилотният проект ще бъде изпълняван
на първо място в държавите-членки и в страните кандидатки с високпроцент на ромски общности в неравностойно
положение.
Кой може да участва: Кандидатите трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския
съюз.Поканата за представяне на проектни предложения е отправена към: организации с нестопанска цел —
неправителствени организации (НПО) и мрежи, или публични структури.
Същото се отнася и до партньорските организации.
Бюджет: Образование и грижи в ранна детска възраст Бюджетът ще бъде присъден на един единствен кандидат.
Участието на ЕС (до 2 000 000 евро) може да достигне до максимум 95 % от допустимите разходи.
Продължителността на проекта не може да бъде под 12 месеца и не може да превишава 24 месеца. Самостоятелна
заетост и микрокредитиране. Бюджетът ще бъде предоставен само на един кандидат. Участието на ЕС (до 1 500
000 евро) може да достигне до максимум 90 % от допустимите разходи. Продължителността на проекта не може да
бъде под 12 месеца и не може да превишава 24 месеца. Повишаване на информираността и
осведомеността.Бюджетът ще бъде предоставен на един единствен кандидат. Участието на ЕС (до 1 000 000 евро)
може да достигне до максимум 90 % от допустимите проектни разходи. Продължителността на проекта не може да
бъде под 12 месеца и не може да превишава 18 месеца.
Краен срок за кандидатстване: Заявленията трябва да бъдат изпратени до Комисията най-късно до
25 септември 2009г.
Допълнителна информация: Пълен текст на поканата на български език:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:171:0037:0038:BG:PDF
Насоки и формуляри за кандидатстване: http://ec.europa.eu/regional_policy/tender/proposition_en.htm
Покана за кандидатстване за квалификационни курсове и други дейности за квалификация по секторна
програма „Коменски”, започващи в периода от 01.01.2010г. до 30.04.2010г.
Краен срок: 15 септември 2009г.
Центърът за развитие на човешките ресурси обявява Покана за кандидатстване за финансиране на участието на
кадри, заети в сферата на средното образование, в Квалификационни курсове и други дейности за квалификация по
секторна програма “Коменски”, които се провеждат в друга страна, участваща в Програмата “Учене през целия
живот”. Дейностите, за които се кандидатства по настоящата покана, трябва да започват в периода 01.01.2010г.30.04.2010г. и да завършват най-късно на 10 юни 2010г.
Квалификационната дейност трябва да се провежда в друга страна, участваща в Програмата „Учене през целия
живот”, и може да бъде под формата на:
1. Квалификационен курс с продължителност минимум пет пълни работни дни:
А. Структуриран квалификационен курс за професионално развитие
В. Курс за изучаване на чужд език
2. Практика или Наблюдение в училище или друг вид подходяща организация, осъществяваща дейност в
сферата на училищното образование
3. Участие в Европейска конференция или Семинар, организиран от
• Мрежа „Коменски”,
• Многостранни проекти „Коменски”,
• Национална агенция,
• Организация, работеща на европейско ниво в сферата на училищното образование.
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Кой може да участва: За участие в Квалификационен курс, Практика, Наблюдение, Европейска
конференция или Семинар могат да кандидатстват лица, заети в сферата на училищното образование
(преподавателски и непреподавателски кадри), което включва:
• Учители в сферата на предучилищното, средното общообразователно и професионалното обучение;
• Обучители на учители (в случаите, когато тези обучители са университетски преподаватели, те трябва да
бъдат преподаватели по методика на преподаване на съответния предмет);
• Директори и други училищни управленски кадри;
• Персонал, ангажиран с междукултурно образование или с работа с деца на мигранти и на сезонни
работници;
• Персонал, работещ с ученици със специални образователни потребности;
• Персонал, работещ с ученици в риск, като например медиатори и преподаватели извън рамките на
училището (street educators);
• Съветници и кариерни консултанти;
• Инспектори, експерти;
• Бивши и безработни учители, завръщащи се към професията;
• Други кадри в сферата на средното образование.
“Чисто езикови” курсове (за изучаване на чужд език) се финансират единствено при условие, че кандидатът
е:
• преподавател по предмет, който се преподава на чужд език;
• преподавател, който се преквалифицира в преподавател по чужд език;
• преподавател в предучилищна или начална училищна степен, от когото се изисква или ще се изисква да
преподава чужд език;
• участник в Партньорство „Коменски”, който желае да се обучава на работния език на Партньорството;
• учител, кандидатстващ за курс, който предоставя обучение по някой от малко изучаваните и употребявани
в Европейския съюз езици (извън английски, немски, френски и испански език).
Кандидатите следва да принадлежат към една от следните институции:
• Държавни, общински или частни училища и детски градини;
• МОН и РИО на МОН;
• Образователни центрове и Езикови школи;
• Други институции, занимаващи се със средно образование, или активно работещи с деца от средната
общообразователната степен.
Избор на квалификационна дейност
Всеки кандидат следва сам да избере квалификационната дейност, за която да кандидатства, и да се свърже с
организаторите (най-често по електронна поща), за да заяви желанието си и да бъде регистриран за участие в
съответния курс или друг вид квалификационна дейност. Подходящ квалификационен курс може да бъде избран от
електронния каталог на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/.
Възможно е да се кандидатства и за курс, който не е включен в базата данни.
Пълен текст на поканата , по-подробна информация, насоки и необходими документи :
http://www.hrdc.bg/files/public/Comenius/pokani%20za%20kandidatstvane/2009/Comenius%20IST_Call%20September_
2009.doc
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EAC/26/2009
Политики и практики, основани на доказателства: покана за представяне на предложения за разработване
на мрежи от инициативи за посредничество в знанието
Краен срок: 25 септември 2009
Цели: По настоящата покана за представяне на предложения ще се подкрепя международното сътрудничество в
разработването на механизми, осигуряващи посредничество в знанието в областта на образованието и обучението.
Тези механизми са насочени към засилване на връзките между изследователската дейност, политиките и
практиките. Основната им роля е да осигурят разбиране на резултатите от изследователската дейност в
образованието и обучението и достъп до тях, както и да поставят изследователската дейност в центъра на
политиките и в центъра на вниманието на отговорните за вземането на решения лица и на лицата, които ги
осъществяват на практика.
Кой може да участва: Настоящата покана се отправя до министерствата на образованието, други обществени
организации, изследователски центрове и университети, фондации и асоциации. Кандидатите трябва да бъдат
установени в една от следните страни: — държавите-членки на ЕС;
— държавите от ЕАСТ, членки на ЕИП:
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия; — страните кандидатки: Турция.
Допустими дейности: По тази покана ще бъдат финансирани следните дейности: - проекти за сътрудничество ,
обмени, мобилности; - дейности,целящи създаването и подобряването на мрежи;
- разработване , изпробване и
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трансфер на иновативни практики; - конференции, семинари; - дейности , насочени към осведоменост и
разпространение; - проучвания, анализи; - създаване и разпространение на конкретни инструменти за споделяне и
разпространяване на знания ( уебсайтове, листовки, продукти на основата на видеоматериали, книги, конференции,
семинари).
Бюджет: Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 500 000 EUR. Финансовата
помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 75 % от общата сума на допустимите разходи. Всяка
безвъзмездно предоставена сума ще възлиза на около 165 000 EUR. Дейностите трябва да започнат между
декември 2009 г. и февруари 2010 г. Те трябва да приключат преди март 2011 г. Максималната продължителност на
проектите е 12 месеца.
Допълнителна информация:
Пълен текст на поканата : http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2609/call_en.pdf
Формуляри за кандидатстване и насоки: http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/2609/index_en.html
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ — EACEA/14/09
Програма по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на
образованието — Сътрудничество между ЕС и Австралия, Япония и Република Корея в областта на висшето
образование и обучението
Краен срок: 15 септември 2009-06-29
Цели: Основната цел е да се поощри взаимното разбирателство между народите на държавите-членки на ЕС и
партньорските държави, включително по-задълбоченото познаване на техните езици, култури и институции, и да се
подобри качеството на висшето образование и обучение, като се насърчава създаването на балансирани
партньорства между висшите учебни заведения и центровете за професионално обучение в Европа и партньорските
държави.
Кой може да участва: Заявления за стипендии по настоящата покана може да се подават от висши учебни
заведения и центрове за професионално образование и обучение, както и от консорциуми на висши учебни
заведения и/или центрове за професионално образование и обучение.
Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държавите и от една от 27-те държави-членки на
Европейския съюз.
Допустими дейности: Настоящата покана по линия на Програмата по ICI (Инструмент за индустриализираните
страни) за сътрудничество в областта на образованието е в подкрепа на съвместните проекти за мобилност,
насочени към структурен обмен на студенти и академични преподаватели и на съвместното разработване на
съвместни или общи учебни програми и съвместни обучителни програми. Всички проекти за мобилност трябва да
включват: разработване на иновативни международни учебни програми, студентски услуги, езикова и културна
подготовка, организационни рамки за мобилност на студентите и на академичните преподаватели, както и оценка,
устойчивост и разпространение. Консорциум, който представя предложение по Програмата по ICI (Инструмент за
индустриализираните страни) за сътрудничество в областта на образованието и в подкрепа на съвместните проекти
за мобилност трябва да включва поне три висши учебни заведения и/или центрове за професионално образование и
обучение, от три различни държави-членки на Европейския съюз и поне две институции от партньорските
държавите. Продължителността на проекта е 3 години. Дейностите трябва да започнат между 1 ноември 2009 г. и
31 декември 2009 г. и да приключат на 31 октомври 2012 г.
Бюджет: Наличният бюджет възлиза приблизително на 2,8 милиона EUR. Съразмерно на тази сума финансиране
ще бъде предоставено от партньорските държави в съответствие с правилата, приложими към всяка една от тях.
Предвижда се през 2009 г. да бъдат финансирани три до четири проекта ЕС—Австралия, един до два проекта ЕС—
Япония и три до четири проекта ЕС—Република Корея.
Краен срок: Заявленията трябва да се подават едновременно до ЕС (Агенцията) и до изпълнителните институции в
Австралия (австралийското министерство на образованието, DEEWR), Япония (японската организация за
студентски услуги, JASSO) и в Република Корея (Министерство на образованието, науката и технологията, MEST).
Заявленията от името на водещата ЕС институция трябва да се изпращат на Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура най-късно до 15 септември 2009 г.
The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
EU-ICI Call for Proposals 2009
Avenue du Bourget n o 1
Bour 02/23
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Заявления от името на водещата ЕС институция трябва да бъдат подадени чрез съответния формуляр и да
бъдат надлежно попълнени и подписани от лицето, което е упълномощено да поема правно обвързващи
ангажименти от името на кандидатстващата организация.
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Допълнителна информация:
Пълен текст на поканата на български език:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:136:0031:0033:bg:pdf
Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите изследвания (COST) отправя покана за
представяне на проектни предложения
COST събира изследователи и експерти от различни държави работещи по специфични теми. COST НЕ
финансира самите изследвания ,но подкрепя дейности за работа в мрежа като срещи , конференции, краткосрочни
научни обмени и информационни прояви.
Допустими дейности: COST отправя настоящата покана за проектни предложения включващи дейности ,
допринасящи за научното, технологичното , икономическото , културното и обществено развитие на
Европа.Предложения ,играещи ролята на родоначалник на други Европейски програми и/или инициирани от учени
в ранен етап на научната си кариера са особено високо ценени.
Проектните предложения трябва да бъдат в рамките на една от деветте основни теми ,които обхваща COST:
биомедицина и молекулярни бионауки; химия, молекулярни науки и технолгии; науки за системата на Земята и
управление на околната среда; храни и земеделие; гори и продукти и услуги, свързани с тях; хора, общество,
култура и здраве; ИКТ; физични и нанонауки; транспорт и урбанистика. Особено висок оценка ще получат интердисциплинарни проектопредложения ,които не са съсредоточени само върху една определена тема ,а обхващат
няколко сфери.
Кой може да участва: Проектни предложения могат да се подават от учени от поне 5 европейски страни,
участнички в COST.
Бюджет: Финансовата подкрепа е в размер на 100 000 евро, за период от 4 години.
Краен срок: Кандидатстването се извършва на два етапа: Крайният срок за подаване на Предварителни
предложения е 25 септември 2009 г. Поканата за подаване на Пълни предложения ще бъде отправена най-късно до
13 ноември 2009г. и крайният срок за тях ще бъде 15 януари 2010г.
Допълнителна информация:
Пълният текст на поканата на английски език: http://www.cost.esf.org/module/download/6170
Насоки: http://www.cost.esf.org/participate/open_call
Източноевропейски форум финансира документално кино

Краен срок: 11 септември 2009г.
Източноевропейският форум се организира от Института за документални филми със съдействието на
международния филмов фестивал в град Ихлава, Чехия. Той е ежегоден семинар на филмови режисьори и
продуценти от Източна Европа, на който имат възможността да представят новите си творчески проекти и да
намерят финансови партньори за тяхното реализиране.
Още от първото си издание през 2001г. форумът става много популярен в професионалните филмови среди. Тази
година на него ще присъстват повече от 120 професионалисти в областта на документалното кино,а от началото на
годината до момента с финансовата подкрепа от форума са били заснети 45 документални филма.
Кой може да участва: За участие могат да кандидатстват режисьори и продуценти със собствени творчески
проекти. Необходимо условие е владеенето на английски език. Подкрепят се главно автори от Централна и Източна
Европа. Авторските проекти трябва да са в завършена фаза и готови за изпълнение. Форумът ще се проведе от 27
октомври до 02 ноември 2009г. в град Ихлава ,Чехия.
Допълнителна информация и формуляр за кандидатстване: http://www.docuinter.net/en/activities.php?id=102
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СТАЖОВЕ И СТИПЕНДИИ
Стаж в институт „Отворено Общество” в Брюксел
Краен срок: 07 септември 2009г.
Институт „Отворено общество” в Брюксел предлага стаж на пълно работно време за период 5-6 месеца започващ
през октомври 2009г.
Стажантът ще работи в офиса на институт „Отворено общество” в Брюксел под ръководството на експерт и ще има
възможност да участва в семинари, конференции и други събития в областта на човешките права , организирани от
НПО или институции на ЕС , като по този начин ще обогати практическите си знания и опит.
Задълженията на одобрения кандидат ще са свързани с мониторинг на европейски политики и новини , подготовка
на презентации, доклади и други подобни документи, присъствие на официални срещи и конференции в
институции на ЕС и други организации, , помощ в административната и логистичната работа , обновяване на база
данни и други подобни задачи , в зависимост от възникналата необходимост.
Кандидатите трябва да имат висше образование в областта на международните отношения или европейските науки
и предишен опит в работата с НПО в сферата на човешките права. Задължителни изисквания са отличното
владеене на английски език писмено и говоримо и компютърна грамотност.
За да кандидатствате изпратете автобиография и кратко мотивационно писмо на адрес:

osi-brussels@osi-eu.org
По-подробна информация на английски език:
http://www.soros.org/about/offices/brussels/intern_20090811
Стипендии за ученици , получили отличия на олимпиади
Краен срок: 30 септември 2009г.
Американска фондация за България финансира подготовката и участието на международни състезания на
българските олимпийски отбори по математика, информатика, физика, биология, химия, лингвистика, астрономия
и отбора на младите физици. Тази програма започва през 2004 година с финансирането на отборите по математика
и информатика. През 2005 година програмата се разширява, като освен отборите по математика и информатика
АФБ започва да подкрепя и всички останали.
През 2006 е поставено началото на Програма Олимпийски стипендии, която цели подпомагането на спечелилите
медали на олимпиадите в областта на науките. По нея стипендии от Американска фондация за България получават
всички медалисти от Международни Олимпиади.
За Олимпийски стипендии 2009-2010 могат да кандидатстват ученици , завършили през учебна година 2009-2010 и
спечелили медали от Международни и Балкански Олимпиади по науки през същата година.
В това число не влизат междуучилищни състезания, както и олимпиади в областта на хуманитарните науки.
Необходимите документи за кандидатстване :
- Актуална снимка;
- Информация относно състезанието, в което са участвали и какво отличие са получили;
- План за работа през учебната 2009/2010 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани
изпити и всякакви форуми свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът
смята да се занимава през учебната 2009/2010; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен;
- Автобиография (с паспортни данни и IBAN на сметка в ДСК!)
Краен срок за подаване на документи: 30 септември 2009г.
По-подробна информация: http://www.afbulgaria.org/view.aspx?id=360
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ИНДИКАТИВНИ ТАБЛИЦИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА 2009 г.

Околна среда - http://ope.moew.government.bg/uf//other/IGPR_2009_final.pdf
Регионално развитие http://www.bgregio.eu/FCKeditor/UserFiles/File/Godishna%20Programa%202009_29_01_09.xls
Административен капацитет http://www.opac.government.bg/images/stories/docs/359_IGRP_2009_January_2009_nov_obrazec.
doc
Конкурентноспособност http://www.opcompetitiveness.bg/uploadfiles/documents/2009/indicative_prog/annual_programme_
2009_op_competitiveness_bg.pdf
Развитие на човешките ресурси - http://ophrd.government.bg/view_file.php/3362
Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/ASP_Files/MD/indicat_annual%20progr_2009.doc

МРЕЖИ И СЛУЖБИ
Тук ще откриете връзки към интрнет страниците на Европейски мрежи , които могат да ви помогнат в
намирането на различна информация по много от вашите въпроси или проблеми
Ако се нуждаете от информация относно законодателството на ЕС или относно процедурите за установяване,
работа, пътуване и създаване на бизнес отношения на територията на ЕС:
Europe Direct - Обща информация на всички официални езици по въпроси, свързани с Европейския съюз
http://ec.europa.eu/europedirect/visit_us/index_bg.htm
Enterprise Europe Network in Bulgaria - Евро Инфо центрове http://www.enterprise-europenetwork.ec.europa.eu/countries/bulgaria_en.htm
Местна служба по многоезичие на ГД "Писмени преводи"
http://ec.europa.eu/dgs/translation/external_relations/field_offices/sofia_en.htm
Информационен център на Европейския парламент
http://www.europarl.europa.eu/sofia/2517/sof7090eu7658.htm
SOLVIT - Проблеми, които са резултат от неправилното приложение на общностното право
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_bg.htm
Citizens Signpost Service - Службата за ориентиране на гражданите!
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm
Your Europe - "Вашата Европа" Порталът за европейски и национални онлайн обществени услуги
http://ec.europa.eu/youreurope/nav/bg/citizens/index.html
Европейски омбудсман - при оплаквания, касаещи европейските институции
http://ombudsman.europa.eu/home/bg/default.htm
Eures (как да намерим работа в ЕС) http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg
Ploteus (Портал за възможностите за обучение в ЕС) http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=bg
Европейски портал за младежта - (работа, обучение, лятна заетост, доброволческа дейност)
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=bg
SIMAP - (обществени поръчки) http://simap.eu.int/index_bg.html
Евродеск мрежата в България http://www.eurodesk.bg/page.php?8
eTwinning - Общността на европейските училища - http://www.etwinning.net/bg/pub/index.htm
Erasmus Student Network (ESN) – Студенска Мрежа Еразъм - http://www.esn.org/esn_international/section.php
Study in Europe - насърчаването на привлекателността на европейското висше образование www.study-ineurope.org
EURAXESS - Мрежа за подпомагане мобилността на Европейските учени
http://www.eracareers-bg.net/index.php
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm?l1=25&CFID=16059883&CFTOKEN=8b5f9af62013b8d8-5934640CB883-E0BA-E256DD6708D09CB3
EURANET — мрежата от европейски радиостанции http://www.euranet.eu/
DORIE - Институционален архив на Европейската комисия - http://ec.europa.eu/dorie/home.do
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ENIC/NARIC - Мрежа по академично и професионално признаване http://www.enicnaric.net/index.aspx?c=Bulgaria
Ако се нуждаете от правен съвет по личен въпрос:
Служба за съвети на гражданите - (безплатни правни съвети за граждани относно правата им в ЕС)
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm
Eurojust - (безплатни правни съвети за граждани относно правата им в ЕС) http://eurojust.europa.eu/useful.htm
European Judicial Network – Европейска правна мрежа http://www.ejn-crimjust.europa.eu/about-ejn.aspx
Европейска потребителска мрежа - (при конфликти между потребители и предприятия) e-mail:
ecc.bulgaria@kzp.bg http://ecc.kzp.bg/ http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/webcenters_en.htm
FIN-NET (при конфликти с банки и други финансови институции) http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/docs_en.htm

В този брой на бюлетина ще ви запознаем по-подробно с:
СЛУЖБА ЗА ОРИЕНТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ – CITIZENS SIGNPOST SERVICE
Безплатни и бързи съвети за вашите европейски права
Отивате да работите, живеете, учите или да се пенсионирате в друга европейска държава ,но не знаете какви са
правата ви. В този случай можете да се обърнете към Службата за ориентиране на гражданите (CSS)
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_bg.htm . Тя представлява екип от независими правни експерти,
предоставящи безплатни и персонални съвети във връзка с правата ви в ЕС на вашия роден език и в срок от една
седмица от запитването ви. Финансирана от Европейската комисия, службата има за цел да помогне на гражданите
да се чувстват добре в Европа. Безплатна и лесна за ползване , тази услуга ви предлага конкретна и съобразена с
вашето запитване информация относно правата ви в Европейския съюз. Правните експерти на Службата за
ориентиране на гражданите могат: - да ви разяснят европейското право , отнасящо се до вашия случай; - да ви
обяснят как можете да упражните или потърсите правата си и да получите обезщетение; - да ви насочат към орган
или служба , които могат да ви окажат допълнително съдействие за разрешаването на вашия случай; - да ви дадат
съвет по потребителски въпроси. Запитвания към Службата за ориентиране на гражданите могат да отправят : граждани на Европейския съюз, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн; - лица, които не са граждани на ЕС, но
имат производни права по правото на ЕС, напр. ако са членове на семейството на гражданин на ЕС или живеят в
страна от ЕС; - европейски национални информационни и консултационни служби, задаващи въпроси от името на
граждани; - търговски организации, ако запитването се отнася до правата на един или повече служители.
Въпросите ви трябва да се отнасят за : - действителна (а не хипотетична) ситуация - дори ако имате само
намерение да се преместите в друга страна от ЕС; -правата ви в една или повече страни от ЕС съгласно законите
на ЕС . Основните теми ,по които правните експерти на Службата за ориентиране на гражданите са компетентни и
с
които
са
свързани
най-често
задаваните
въпроси
,
можете
да
намерите
тук:
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/eligibility/subjects_bg.htm Службата за ориентиране на гражданите обхваща
всички държави от Европейския съюз и работи на всички официални езици в ЕС. Ще получите отговор на
запитването си най-късно до 8 календарни дни по електронна поща или по телефона, в зависимост от вашите
предпочитания.Службата за ориентиране на гражданите отговаря и на въпроси ,отправени чрез Европейски или
национални информационни или консултационни служби от името на гражданите.
Можете да се свържете със Службата за ориентиране на гражданите и да отправите запитване директно чрез
или чрез
електронния формуляр за въпроси : http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/css_solvit_bg.cfm
безплатния телефон на EUROPE DIRECT – 00800 6 7 8 9 10 11 (търсете Службата за ориентиране на граждани).

