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 7, декември 2009 г.

Желаещите да получават този
бюлетин могат да се абонират за
него като изпратят e-mail адреса си
на: euro@plovdiv.bg .

Лисабонският договор влезе в сила
Телефонни номера в помощ на европейците
Европейско действие срещу наркотиците
Вкусната дружина
Безопасността по пътищата на ЕС
Славянските езици процъфтяват в ЕС
Програми и предложения за финансиране
Стажове ,стипендии ,работа ,обучение
Добри практики и популяризиране на проекти
Индикативни таблици по оперативни
програми за 2009г
11. Мрежи и служби

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1
4
4
5
6
7
7
11
13
14
14

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИВЕТСТВА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ
ЛИСАБОН
На 01 декември 2009г. влезе в сила Договорът от Лисабон , подписан на 13 декември 2007г. в Лисабон.

За да стане новият договор за реформи в Съюза реалност беше необходимо той да бъде ратифициран от всички
държави-членки на ЕС. България беше шестата страна –член ,която ратифицира договора. На 21 март 2008г. Народното
събрание гласува Закон за ратифициране на Лисабонския договор. Последната държава ,която даде съгласието си за
влизането на Лисабонския договор в сила беше Чехия.
Основни моменти свързани с Договора от Лисабон:
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- Юни 2007 г: мандат на Европейския съвет за междуправителствена конференция за изменение на съществуващите
договори;
Юли—октомври 2007 г.: междуправителствена конференция
Одобряване на договора на неофициалното заседание на Европейския съвет на 18—19 октомври 2007 г.
12 декември 2007 г.: обявяване на Хартата за основните права от председателите на Европейския парламент,
Съвета и Комисията.
13 декември 2007 г.: подписване на новия договор в Лисабон
Моменти от официалната церемония в Лисабон и подписването на договора от България:

Декември 2007 г. — ноември 2009 г.:процедури по ратифициране в 27-те държави-членки
1 декември 2009 г.: влизане на договора в сила на специална церемония в Лисабон , там където договорът
беше подписан преди две години. Едночасовата церемония е завършила с пищни фойерверки.
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Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу заяви: „Договорът от Лисабон поставя гражданите в
центъра на европейския проект.Радвам се, че вече имаме подходящите институции, за да действаме, и период на
стабилност, за да можем да съсредоточим цялата си енергия върху осигуряването за нашите граждани на това, от
което се нуждаят.“
Договорът от Лисабон изменя действащия в момента Договор за ЕС и за ЕО, без да ги заменя.Той ще осигури на
Съюза правната рамка и инструменти, необходими за посрещане на бъдещите предизвикателства и за отговаряне на
исканията на гражданите. Лисабонският договор ще гарантира, че европейските граждани могат да изказват мнението
си по европейските въпроси и че основните им права ще бъдат включени в харта.ЕС ще бъде по-добре подготвен да
изпълнява очакванията в сферата на енергетиката, изменението на климата, трансграничната престъпност и
имиграцията.Той ще има и по-силен глас на международната сцена.
Сред ключовите подобрения са:
един по-демократичен, отворен и отчитащ се за действията си Съюз — Европейският парламент и
националните парламенти вече ще имат много повече думата в процеса на вземане на решения на ЕС, а гражданите
ще имат правото да знаят какво техните министри решават на равнище ЕС.Всички европейски граждани ще имат
възможността да влияят на предложените закони на ЕС.
един по-ефективен Съюз — чрез ефективни и усъвършенствани институции.Решенията относно свързаните със
закона и реда въпроси ще се вземат по-бързо и по-последователно, предоставяйки на ЕС по-голяма възможност да се
бори с престъпността, тероризма и трафика на хора.
повече права за европейците — ценностите и целите на ЕС ще бъдат определени по-ясно от всякога.А Хартата
за основните права ще получи същия правен статут като самите договори на ЕС.
по-изявен участник на световната сцена — създадени са нови длъжности като част от работата да се внесе
повече съгласуваност между различните направления на външната политика, като дипломацията, сигурността,
търговията и хуманитарната помощ.
Тези подобрения предоставят на Съюза възможността да осъществи промяна, да осигури по-голяма сигурност и
просперитет за европейците и да разгърне възможностите им да оформят глобализацията.
10 примера за ползи за европейските граждани
Право на гражданите да отправят искане до Комисията да предложи нова инициатива (инициатива на
европейските граждани);
По-добра защита за гражданите посредством новия статут на Хартата за основните права;
Дипломатическа и консулска защита за всички граждани на ЕС при пътуване и живеене в чужбина;
Взаимопомощ срещу природни или причинени от човека катастрофи в Съюза, като наводнения и горски пожари;
Нови възможности за справяне с трансграничните ефекти от енергийната политика, гражданска защита и борба
със сериозни трансгранични заплахи за здравето;
Общи действия във връзка с борбата с престъпните групи, които вкарват незаконно хора през границите;
Общи правила за избягване на търсенето на най-благоприятни условия за получаване на убежище, когато в
различни държави-членки се подават различни молби за убежище;
Борба с тероризма чрез замразяването на активи;
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По-демократичен подход към вземането на решения на ЕС (засилена роля на Европейския парламент и на
националните парламенти);
Способност за осигуряване на спешна финансова помощ на трети държави;
По-подробна информация и пълният текст на Договора от Лисабон: http://europa.eu/lisbon_treaty/index_bg.htm

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗАПАЗВА ЕВРОПЕЙСКИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА ЗА ЖЕРТВИТЕ
НАПРЕСТЪПЛЕНИЯ И НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ОТ НЕСПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Кой може да окаже помощ на жертвите на престъпления в ЕС? На кого трябва да се обадят европейските граждани,
ако имат нужда от неспешна медицинска помощ или съвет? На 30 ноември Европейската комисия взе решение за две
нови телефонни линии за спешни повиквания да бъдат на разположение в целия Европейски съюз. Два нови номера,
започващи със 116, се запазват за услуги от социална значимост. Жертвите на престъпление могат да се обръщат за
помощ на номер 116 006, на който наред с емоционална подкрепа ще получат правна и практическа информация
относно своите права и ще бъдат насочени към съответните организации. Позвънявайки на един единствен номер,
обаждащите се ще получават информация относно местната полиция и процедурите на наказателното правораздаване,
относно възможностите за получаване на обезщетения, отговор на застрахователни въпроси, както и относно други
източници, от които жертвите на престъпления могат да получат съдействие. Службата за неспешни медицински
повиквания (номер 116 117) ще насочва обаждащите се към местата, където могат да получат медицинска помощ,
когато нуждата от помощ е неотложна, но не и животозастрашаваща, по-специално в извън работно време, през
почивните дни или националните празници. Целта е обаждащият се да бъде свързан с квалифициран оператор или с
квалифицирано медицинско лице, което може да предложи медицинска помощ или съвет по време на самото
повикване, особено когато обаждащият се няма достъп до източника, към който обикновено се обръща за медицинска
помощ. Приетото на 30 ноември 2009г. решение на Комисията се основава на Решението на ЕС от 2007 г. относно
номерата, започващи със 116, по силата на което се запазват три други номера за целия ЕС за услуги от социална
значимост: 116 000 – гореща линия за изчезнали деца, 116 111 – гореща линия за оказване на помощ на деца и
116 123 – гореща линия за оказване на емоционална подкрепа . Съгласно взетото решение страните в ЕС трябва да
гарантират, че националните органи, отговорни за регулиране на телекомуникациите, могат да отдадат двата нови
номера за ползване от 15 април 2010 г. Съответните национални организации ще трябва да кандидатстват за номерата
и да ги въведат в действие.
ЕВРОПЕЙСКО ДЕЙСТВИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАРКОТИЦИТЕ
Целта на Европейското действие по отношение на наркотиците (EAD) www.action-drugs.eu е да предостави на
европейското гражданско общество платформа за засилване на осведомеността и ангажимента по отношение на
наркотиците и рисковете, свързани със злоупотребата с тях, както и да насърчи диалога и обмена на добри
практики.Идеята на Европейското действие по отношение на наркотиците е проста: тъй като огромен брой хора и
организации участват в разпространяването на информация и повишаването на осведомеността за рисковете от
злоупотребата с наркотици, особено сред младите хора, Европейската комисия предлага всеки, който носи някаква
лична отговорност, има правомощия за вземане на решения или икономически, социални или представителни
функции, да поеме ангажимент за конкретно действие. Европейското действие по отношение на наркотиците се
основава на принципа на „споделената отговорност“ – отговорност, споделяна от всички членове на
обществото – обикновени хора и специалисти. Чрез Европейското действие по отношение на наркотиците
Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ на Европейската комисия приканва националните и местни
власти, институции, държавни органи, региони, общини, образователни институции и училища, изследователски
институти, медии и обществени служби, асоциации и неправителствени организации, различни по големина
компании, физически лица и др. да поемат конкретен ангажимент.Редом с разнообразните политики и програми по
отношение на наркотиците в държавите-членки, EAD е ново средство, достъпно за всеки в ЕС – независимо от
организацията, подхода, националната политика или отношението му към наркотиците. Европейското действие по
отношение на наркотиците е отворено за европейски организации, органи и граждани, желаещи да поемат отговорност
във връзка със сериозните проблеми, свързани с наркотиците, в Европейския съюз.
Участието в EAD представлява истински ангажимент за предприемане на практически действия, като:
повишаване на информираността за забранените наркотични вещества и за опасностите от злоупотребата с тях,
подчертаване на потенциално унищожителните икономически и социални последици от злоупотребата с наркотици,
особено при младите хора, предотвратяване на злоупотребата с наркотици и оказване на помощ за намаляване на
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свързаните с нея рискове. Също така може да бъде поет ангажимент за отговорно отношение към разрешените от
закона субстанции, като алкохола и предписваните с рецепта лекарства.
ВАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ трябва: - да бъде конкретен изпълним и подлежащ на контрол ; - да допринася пряко
или непряко за намаляване на злоупотребата с наркотици , особено сред младите хора; - да не нарушава което и да
било законодателство, да не противоречи на основните принципи на ЕС (напр. зачитане на човешкото достойнство,
свобода, демокрация, равенство, солидарност, правова държава и човешки права), да не бъде клеветнически,
опозоряващ, нецензурен, заплашителен или да води до това, че един разумен човек да усеща заплаха за собствената си
безопасност.
КОМПЛЕКТ ЗА ПОДПИСВАЩИТЕ СТРАНИ

След включването ви в Европейското действие по отношение на наркотиците ще получите
персонализиран комплект, включващ: -Сертификат на европейското действие по отношение на
наркотиците, описващ подробно вашия ангажимент; -Значка на Европейското действие по отношение на
наркотиците в знак на признание на подкрепата ви за EAD; - CD-ROM с лого и графики на Европейското действие
по отношение на наркотиците.
Формулярът за кандидатстване ще намерите на сайтът на EAD www.action-drugs.eu. Тойще ви помогне да
определите ангажимента си и областта и целите на вашите действия. Декларацията трябва да посочва основните
мерки за постигането на целта.
От месец ноември 2009 година координатор за България на Европейското действие по отношение на наркотиците е:
МЛАДЕЖКО СДРУЖЕНИЕ ЗА МИР И РАЗВИТИЕ НА БАЛКАНИТЕ
Лице за контакт: Емилия Трошанова
ул. Волга №24
Пловдив 4000
Тел.: 032 62 22 78
www.yspdb.org
bulgaria@action-drugs.eu

ВКУСНАТА ДРУЖИНА – ПЪТУВАЩИТЕ ИЗЛОЖЕНИЯ ПРИКЛЮЧВАТ, НО КАМПАНИЯТА НА ЕС ЗА
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ ПРОДЪЛЖАВА

В брой 5 на бюлетина публикувахме информация за нова инициатива на ЕС за насърчаване на здравословен начин на
живот и балансирано хранене сред децата „Вкусната дружина” ., която стартира на 28 септември 2009г. До момента
по линия на тази кампания пътуващи изложения с автобуси са посетили 173 училища в Белгия, Франция,
Обединеното кралство, Ирландия, Естония, Литва и Полша и са донесли на спортните площадки викторини и игри,
за да разкажат на децата относно необходимостта да избират разумно храната си. Дейностите са били насочени към
групите на децата на възраст 8—12 години и са включвали първо изложение за нуждата от здравословно хранене,
последвано от групови игри и въведение в уебсайта на Вкусната дружина.
Приблизително 17 000 деца са взели участие в пътуващите изложения, които продължиха до края на ноември. С тяхна
помощта те научават за ползите от плодовете, зеленчуците и млечните продукти. Още хиляди деца се учат от
интерактивния уебсайт „Вкусната дружина“, който сега е в центъра на кампанията „Хапни с нея, пийни с нея, играй с
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нея!“. Инициативата е приета много положително от училищата, определящи проявите като интересни, образователни
и интерактивни.
Макар пътуващите изложения и игрите да приключват тази година, уебсайтът все още привлича голям интерес.
Членовете на Вкусната дружина, под формата на анимирани бунтарски изображения на плодове, зеленчуци и млечни
продукти, разказват своите истории, за да предадат на младата публика едно и също послание — хранете се
здравословно сега, за да бъдете в добра форма впоследствие, докато играта за търсене на съкровище предлага награди
на успешните участници.
Кампанията в подкрепа на здравословното хранене ще продължи и през следващата година. Под патронажа на
Представителството на Европейската комисия в България на 14 януари 2010 г. над 500 деца на възраст 9 – 12
години от столични държавни, частни и специализирани училища за деца с увреждания ще вземат участие в
традиционния “Европейски ден за здравословно хранене и готвене с деца”. Представителството на
Европейската комисия в България е инициатор на събитието заедно с Евро-Ток България (Европейското
сдружение на професионалните готвачи).
Кампания „Вкусната дружина“:
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/
Игра за търсене на съкровище:
http://ec.europa.eu/agriculture/tasty-bunch/treasure-hunt/index_bg.htm
БЕЗОПАСНОСТТА ПО ПЪТИЩАТА В ЕВРОПА: ПРИОРИТЕТ ЗА СЛЕДВАЩОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ
През 2008 г. 39 000 европейски граждани са загинали в резултат на пътнотранспортни произшествия.ЕС си поставя
трудната задача до 2010 г. да намали наполовина броя на смъртните случаи, причинени от катастрофи (т.е. 27 000
жертви). На 02 декември 2009г. Европейската комисия организира конференция във връзка с резултатите от
общественото обсъждане, проведено преди изработването на проекта на Европейската програма за действия за
безопасност по пътищата 2011—2020 г. Над 400 участници от различни среди ще се включат в дискусиите по
проблемите и състоянието на безопасността по пътищата в Европейския съюз.След като оцени резултатите от
действащата Програма за действия за безопасност по пътищата (2001—2010 г.), Комисията ще обяви резултатите от
процеса на обсъждане, което се проведе през последните месеци и което ще бъде взето предвид при следващата
програма за действия. В процеса са се включили експерти, както и обикновени граждани, с цел да се съберат идеи за
бъдещи действия, които могат да помогнат за допълнителното подобряване на безопасността по пътищата в ЕС.
Дискусиите по време на конференцията са се провели под формата на работни групи с участието на експерти и
пленарни заседания за всички участници. Теми на първата дискусия в работна група са били безопасността на
превозните средства и на инфраструктурата, със специално внимание върху безопасността на мотоциклетите,
автомобилите на бъдещето като електрическите коли, екологичното шофиране и въпросът, как да адаптираме
инфраструктурата към различните категории участници в движението. Във втората работна група се е дискутирала
ролята, която гражданите могат да играят за подобряване на безопасността по пътищата. В групата са взели участие
жертви на пътнотранспортни произшествия, професионални шофьори, обществени органи, пътна полиция и уязвими
участници в движението като пешеходци, колоездачи и възрастни граждани, както и представители на пътния сектор.
По време на конференцията комисарят по транспорта и заместник председател на Комисията Антонио Таяни е връчил
и наградите за постижения в областта на безопасността по пътищата за 2009 г. Наградите са част от Европейската
харта за безопасност по пътищата — инициатива на Европейската комисия, която различни предприятия, асоциации,
научноизследователски институти и обществени органи използват като платформа по безопасността. Тяхната обща
цел е да предприемат конкретни действия и да обменят най-добри практики, за да разрешат проблемите, пред които
са изправени, в областта на безопасността по пътищата. Европейската харта за безопасност по пътищата е едно от
действията, залегнали в Европейската програма за действие за безопасност по пътищата 2001—2010 г. Тази година
победители в отделните категории са:
Големи и мултинационални дружества:Бензиностанции ЕКО, България (България)
Малки и средни предприятия:Transportes Bizarro Duarte, Lda. (Португалия)
Федерации и асоциации:Zrzeszenie Miedzynarodowych Przewozników Drogowych (Асоциация на автомобилните
превозвачи - Полша)
Институции:Shropshire Fire and Rescue Service (Великобритания)
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НПО:Prague Mothers (Чешката република)
Местни структури (региони и градове):Linköpings kommun (Швеция)

За допълнителна информация:
http://ec.europa.eu//road_safety/
http://www.erscharter.eu/
СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ ПРОЦЪФТЯВАТ В ЕС
Преводачите в институциите на ЕС и националните експерти от България, Чешката република, Полша, Словакия и
Словения ще засилят сътрудничеството си в областта на терминологията, ясното и разбираемо писане и свързаните с
езиците научно-изследователски проекти. Това е основното заключение на конференцията „Влияние на европейската
интеграция върху славянските езици тенденции в превода и многоезичната комуникация“, състояла се на 2 декември
2009 г. в Братислава (Словакия). Участвалите в конференцията специалисти са потвърдили, че славянските езици са
претърпели промени след присъединяването на съответните държави към ЕС, като в тях са навлезли нови думи и
концепции, свързани с въпроси на ЕС. Сред въпросите, обсъдени на конференцията, са:- жаргонът на ЕС в
славянските езици; - възможните области на сътрудничество между експерти слависти и между заинтересованите
страни в държавите членки и институциите на ЕС, както и - дигиталните ресурси и информационните и
комуникационни технологии в многоезичното общество. Конференцията е организирана от Генерална дирекция
„Писмени преводи“ на Европейската комисия и Представителството на Европейската комисия в Словакия.
Присъстваха езиковеди и учени от България, Чешката република, Полша, Словакия и Словения.Славянските езици
като група на индоевропейските езици представляват значителна езикова общност от около 315 милиона души в
целия свят, от които приблизително 62 милиона са граждани на ЕС. Славянските езици в ЕС са български, чешки,
полски, словашки и словенски, като те са и официални езици в рамките на ЕС. Славянски езици се говорят в много
райони на Централна и Източна Европа, на Балканите и в северна Азия.

ПРОГРАМИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ФИНАНСИРАНЕ

СПЕЦИФИЧНА ПРОГРАМА „ЕВРАТОМ” НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
Седма рамкова програма (7РП) за Научни изследвания и технологично развитие е главният инструмент на ЕС за
финансиране на научни изследвания в Европа в периода 2007 - 2013. 7РП се състои от 4 основни блока дейности, които
формират 4 специфични програми плюс една пета, конкретна програма за ядрени изследвания. Тези специфични
програми са: Сътрудничество, Идеи, Хора, Капацитети и програма "Евратом".
Рамковата програма за ядрени изследвания и дейности за обучение"Евратом". включва научни изследвания, развитие
на технологии, международно сътрудничество, разпространение на техническа информация и експлоатационни
дейности и обучение.Ще се реализира чрез две основни подпрограми: -Научни изследвания за енергия от термоядрен
синтез (Ядрен синтез); -Ядрено делене и защита от радиация (Ядрен разпад).
Втората подпрограма обхваща дейностите на Съвместните изследователски центрове (СИЦ) в областта на ядрената
енергетика.
Бюджет: 2.7 млрд. евро (2007 - 2011) , разпределен както следва:
- Научни изследвания за енергия от синтез 1947 млн. евро;
- Ядрено делене и радиационна защита 287 млн. евро;
- Ядрени дейности на СИЦ 517 млн. евро;
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http://cordis.europa.eu/fp7/euratom/home_en.html
Покана за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за съвместни проекти за научни изследвания в
областта на ядрения разпад и радиационната защита по специфична програма „Евратом” на Седма рамкова
програма.
Краен срок: 08 април 2009г.
Кой може да кандидатства: - научноизследователски групи от университети и научноизследователски институти предприятия, ориентирани към внедряване на иновации;- малки и средни предприятия;
- сдружения или групи от малки и средни предприятия;- публични или правителствени администрации;
- институции, експлоатиращи научноизследователски инфраструктури от транснационален интерес;
организации от трети страни; - международни организации; - НПО.
Бюджет: Индикативният бюджет по тази покана е 49 799 евро от бюджета за 2010г.
По-подробна информация, насоки и документи:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=248#infopack
Покана за представяне на предложения — EACEA/17/09
i2i Audiovisual
Краен срок: 05 февруари 2010
Цели: Целта на подкрепата е да се улесни достъпа на европейски продуцентски компании до финансиране, предоставяно от банките или други финансови институции, като се съфинансират част от разходите, а именно: —
застраховка на аудиовизуалната продукция: Модул 1 — подкрепа за перо „застраховки“ в бюджета на продукцията,—
гаранция за изпълнение на аудиовизуалната продукция: Модул 2 — подкрепа за перо „гаранция за изпълнение“ в
бюджета на продукцията,
— финансиране от страна на банка на аудиовизуалната продукция: Модул 3 — подкрепа за перо „финансови разходи“
в бюджета на продукцията.
Кой може да участва: Настоящата покана е насочена към европейски компании, чиито дейности допринасят за
осъществяването на горепосочените цели, и по-специално към независими компании за аудиовизуални
продукции.Кандидатите трябва да са вписани в регистрите на някоя от следните държави:— 27-те държави от
Европейския съюз;— страните от ЕАСТ;— държавите, които отговарят на условията, посочени в член 8 от Решение
1718/2006/ЕО, включително Швейцария и Хърватия;
Допустими дейности: Предложената аудиовизуална продукция:
— трябва да е игрален, анимациионен или документален филм, продуцирани основно от компании, регистрирани в
някоя от държавите, които участват в програмата МЕДИЯ, — трябва да бъде продукция със значително участие на
професионалисти в съответната област, които са граждани на държави, участващи в програмата МЕДИЯ, или да имат
постоянно местопребиваване в тези
държави. Максималната продължителност на проектите е 30 месеца. Настоящата покана за представяне на
предложения се отнася само за проекти с начало между 1.7.2009 г. и 7.7.2010 г.
Бюджет: Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 3 милиона
EUR. Финансовата помощ не трябва да надвишава 50 % — (60 %) от допустимите разходи. Размерът на помощта е
между 5 000 и 50 000 EUR. Максималният размер на помощта е 50 000 EUR на проект.
Краен срок за подаване на проектни предложения: — 5 февруари 2010 г. за проекти с начало между 1 юли 2009 г.
и 5 февруари 2010 г.— 7 юли 2010 г. за проекти с начало между 1 януари 2010 г. и 7 юли 2010 г.
Допълнителна информация , насоки и формуляри за кандидатстване :
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/i2i/detail/index_en.htm
Покана за представяне на проектни предложения по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Приоритетно направление 5, Основна област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното
изключване и преодоляване на неговите последици"
Краен срок: 14 януари 2010 г.
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Агенцията за социално обявява покана за представяне на проектни предложения по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.07 "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на
хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „социален асистент" и „домашен
помощник" - фаза 3".
Цели: Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора, на семействата, в които има
деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на услугите „социален асистент" и
„домашен помощник".
Кой може да участва: Настоящата покана е насочена към общини и доставчици на социални услуги.
Допустими дейности: Кандидатите могат да представят проектни предложения за предоставяне на услугите
„социален асистент” и „домашен помощник” заедно или само на едната от тях.
В проектите могат да бъдат включени и следните допълнителни дейности: - Подбор на потребителите на социалната
услуга и подбор на социални асистенти и домашни помощници.- Извършване на индивидуална оценка на
потребностите на всеки потребител и разработване на индивидуални планове за предоставяне на социалните услуги.Въвеждащо обучение на социални асистенти и домашни помощници.-Поддържащо обучение и супервизия.Разработване на информационни материали и провеждане на кампании сред потенциалните потребители по схема
"Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи
хора".- Ремонт и обновяване на помещения, както и закупуване на оборудване, когато същите са пряко свързани с
целевата група по проекта и са надлежно обосновани от кандидата.
Услугите социален асистент и/или домашен помощник могат да се предоставят само на лица, които не са потребители
на тези услуги по проекти, финансирани по втора фаза на тази схема или по други програми.
Бюджет: 22 249 401,46 лв.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 60 000 лв., а максималният - 200 000 лв.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ може да покрие до 100 на сто от всички допустими разходи по
проекта. Не се изисква съфинансиране от страна на кандидата.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 14 януари 2009г. , 16.00ч.
Допълнителна информация, насоки и формуляри за кандидатстване:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid=19&s1=41&s2=117&s3=32
0&ss=554&selid=554
Покана за представяне на проектни предложения за „Съфинансиране на регионални, национални и
международни програми(COFUND) „ за научни работници по дейности „Мария Кюри” по специфична програма
„Хора” на Седма рамкова програма
Краен срок: 18 февруари 2010 г.
Цели : Да се насърчи транснационалната мобилност на научни работници. За насърчаване на тяхното движение от
една страна в друга по линия на дейности "Мария Кюри" се предлагат допълнителни средства за съществуващи или
нови регионални и национални програми за финансиране на обучения на изследователи.
Кой може да кандидатства: Проектни предложения могат да подават публични или частни организации, които
отговарят за финансирането и управлението на стипендии или програми за обучение на изследователи - министерства,
академии на науките или агенции за научни изследвания, международни организации или други организации с
обществена мисия.
Допустими дейности: Кандидатите за финансиране по COFUND трябва да представят многогодишни предложения за
конкретни стипендии/ програми за обучение на изследователи, които да бъдат съфинансирани. Тези програми трябва
да включват поне една форма на транснационална мобилност, като например специализация на изследователи от трети
страни в ЕС, специализация на изследователи от ЕС в страни извън Съюза или дейности, подпомагащи
изследователите, които се завръщат в Европа, да си намерят работа в научноизследователския сектор.
Бюджет: 75 000 000 евро
Краен срок: 18 февруари 2010 г. , 17.00 ч.
Допълнителна информация: Пълен текст на поканата , насоки и документи за кандидатстване:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=246#infopack
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Покана за представяне на проектни предложения — EACEA/28/09 по програма Темпус IV — Реформа във
висшето образование посредством международно университетско сътрудничество
Краен срок: 09 март 2010г.
Цели: Настоящата покана за представяне на предложения цели да насърчи многостранното сътрудничество между
висшите учебни заведения, органите и организациите в държавите-членки на ЕС и държавите партньорки, като
вниманието е насочено към реформата и модернизацията на висшето образование.
Кой може да кандидатства: Проектни предложения могат да се подават от юридически лица ,
учредени съгласно изискванията на законите преди повече от 5 години в държави-членки на ЕС или в
държави партньорки по програмата Темпус.Кандидатите за съвместни проекти трябва да бъдат признати от държавата
публични или частни висши учебни заведения или асоциации, организации или мрежи от висши учебни заведения,
занимаващи се с подпомагане, подобряване и реформа на висшето образование. Кандидатите за структурни мерки
трябва да бъдат правни субекти, както е посочено по-горе, по отношение
на съвместните проекти или национални или международни организации на ректори, преподаватели или
студенти.
Участващите като партньори/съвместни бенефициенти по програма Темпус институции и организации могат да бъдат
както висши учебни заведения и организации, така и неакадемични институции и организации,
например неправителствени организации, дружества, индустрии и публични органи.
Седалището на тези институции и организации трябва да е в някоя от следните четири групи допустими
държави:
— 27-те държави-членки на Европейския съюз;
— 5-те държави от района на Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Бивша югославска
република Македония, Черна гора, Сърбия, както и Косово
— 16-те държави от съседните южни и източни райони на Европейския съюз: Алжир, Египет, Израел,
Йордания, Ливан, Мароко, окупираната палестинска територия, Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан,
Беларус, Грузия, Молдова, Руската федерация и Украйна;
— 5-те републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Допустими дейности и продължителност на проектите: Двата основни инструмента за сътрудничество по
настоящата покана за представяне на предложения по
програма Темпус са:— съвместни проекти: проекти на основата на „възходящ подход“, насочени към модернизиране и
реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на съвместните проекти е обменът на знания между
университети, организации и институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в държавите
партньорки при необходимост; — структурни мерки: проекти, насочени към съдействие за развитие и реформа на
системите за висше образование в държавите партньорки, както и към подобряване на качеството и значението им, и
към по-голямо сближаване с достиженията на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на
структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на стратегическа рамка на
национално равнище.
Според настоящата покана могат да бъдат финансирани национални проекти, както и проекти с участие на
няколко държави:
Проектите на национално равнище трябва да отговарят на националните приоритети, установени в тесен
диалог между делегациите на Европейската комисия и съответните органи в държавите партньорки.
— За национални проекти предложенията трябва да бъдат представени от групи институции, които
включват:— най-малко три висши учебни заведения от държава партньорка (когато предложението е от Черна гора и
Косово, е достатъчен един университет поради малкия мащаб на сектора за висше образование);
— най-малко три висши учебни заведения от ЕС, като всяко от тях е от различна държава-членка на ЕС.
Проектите с участие на няколко държави трябва да бъдат съобразени с регионалните приоритети, определени
въз основа на политиката на ЕС за сътрудничество с районите на държавите партньорки, установена в
неговите стратегически документи относно съседните държави , държавите в процес на предприсъединяване към ЕС,
както и държавите от Централна Азия , които са общи за всички държави партньорки в даден район или са насочени
към национален приоритет, общ за всички участващи държави партньорки.
— За проекти с участие на няколко държави предложенията трябва да бъдат представяни от групи от
институции, които включват:— най-малко две висши учебни заведения от всяка от участващите държави партньорки
(минимум две държави партньорки), включени в предложението (с изключение на Косово и Черна гора, за които
изискването е за едно висше учебно заведение от всяка държава);
— най-малко три висши учебни заведения, като всяко от тях е от различна държава-членка на ЕС.
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За структурните мерки се изисква допълнително условие: министерството/ата на (висшето) образование в
държавата/ите партньорка/и трябва да участва/т като партньор/и в проект за структурни мерки.
Максималната продължителност на проектите е 24 месеца или 36 месеца. Периодът на допустимост на
разходите се очаква да започне на 15 октомври 2010 г.
Бюджет: Предвиденият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата покана, е в размер на
53,8 млн. евро.Финансовото участие от страна на Общността не може да надвишава 90 % от общата сума на
допустимите разходи. Изисква се съфинансиране от най-малко 10 % от общата сума на допустимите
разходи.Минималният размер на безвъзмездните средства както за съвместните проекти, така и за структурните мерки
възлиза на 500 000 EUR. Максималният размер на безвъзмездните средства възлиза на 1 500 000 EUR. За национални
проекти за Косово и Черна гора минималният размер на безвъзмездните средства и за двата вида проекти е определен
на 300 000 EUR.
Краен срок: 09 март 2010 г. , 12.00ч.
Допълнителна информация :
- пълен текст на поканата на български език :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:286:0003:0006:BG:PDF
- указания и документи за кандидатстване: http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2009/call_eacea_28_2009_en.php
Покана за подаване на проектни предложения за изготвяне на наръчник в областта на морската сигурност
Краен срок: 01 февруари 2010г.
ГД „Енергетика и транспорт” на Европейската комисия обявява покана за подаване на проектни предложения за
изготвянето на наръчник за упражненията и тренировките в областта на морската сигурност. Наръчникът е
предназначен за компетентните органи на страните - членки на ЕС.
Кой може да участва: По настоящата покана за отпускане на безвъзмездна помощ могат да кандидатстват
публични органи ; - частни юридически лица, които кандидатстват заедно с публични органи;
Бюджет: Предвидените средства по тази покана са 150 000 евро.
Допълнителна информация, насоки и документи:
http://ec.europa.eu/transport/maritime/grants/2009_call_maritime_hanbook_en.htm

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА,
ОБУЧЕНИЕ, СТАЖОВЕ ,
СТИПЕНДИИ
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ (ГД EMPL) — Обява за свободно
работно място за поста Директор (степен AD 14), Брюксел — Дирекция F „Социален диалог, социални права, условия
на труд, приспособяване към промените“ (EMPL.F) (член 29, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица ) —
COM/2009/10221 - краен срок – 14 януари 2010;
Евростат (ГД „Евростат“) — Обява за свободно работно място за поста Директор в дирекция С „Национални и
европейски отчетни сметки“ (степен AD 14) в Люксембург (ESTAT.C) (член 29, параграф 2 от Правилника за
длъжностните лица) — COM/2009/10220 - краен срок – 14 януари 2010;
Европейски център за развитие на професионалното обучение - служител Човешки ресурси – CEDEFOP/2009/5/CA,
краен срок - 21 декември 2009;
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, Обявление за конкурс на общо основание:
административен асистент — референтен номер: EF/TA/09/11, краен срок - 14 декември 2009;
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Център за преводи към органите на ЕС – (Grade AD5), CDT-AD5-2009/13 - преводач с английски език. Крайният срок

за кандидатстване е 18 декември 2009.
НАГРАДА „КАРЛ ВЕЛИКИ” ЗА МЛАДЕЖИ
Краен срок: 22 януари 2009г.
Дадено е начало на третото ежегодно издание на конкурса за наградата "Карл Велики" за младежи. Тя е
насочена към млади хора, които участват в проекти, подпомагащи разбирателството между народите на
различните европейски държави. Срокът за кандидатстване е 22 януари 2010 г.
Конкурсът за европейската награда "Карл Велики" за младежи се организира съвместно от Европейския парламент и от
Фондацията за международната награда "Карл Велики" на гр. Ахен и се присъжда на проекти на млади хора на възраст
между 16 и 30 години. Печелившите проекти трябва да служат като образци за пример за младите хора, живеещи в
Европа и да дават практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност. Сред печелившите проекти
са програми за младежки обмен, артистични или интернет проекти с европейско измерение. Общият награден фонд е
10 000 евро.
По-подробна информация за конкурса и формуляри за кандидатстване:
http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/en/introduction.html;jsessionid=632E0A4E497E1DB88F6BD96B8BDE1615?web
action=view.language&lg=bg

ТЪРСИ СЕ НОВАТА МЛАДА ЗВЕЗДА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЖУРНАЛИСТИКА – ЕВРОПЕЙСКА
НАГРАДА ЗА МЛАД ЖУРНАЛИСТ 2010
На 20 октомври 2009г. в Брюксел ГД „Разширяване” на Европейската комисия даде началото на Европейската
награда за млад журналист 2010 . Този конкурс се провежда за трета поредна година и целта му е да отличи найдобрите европейски млади журналисти ,които отразяват разширяването на ЕС. ЕНМЖ 2010 провокира журналисти и
студенти по журналистика, на възраст между 17 и 35 години, да обогатят своите виждания. Тя е възможност да се
представи разширяването на ЕС през творческа и провокативна гледна точка. Конкурсът ще протече от 20
октомври 2009 до 28 февруари 2010. Преса, онлайн и радиожурналистика, публикувана или излъчена между 1
октомври 2007 и 28 февруари 2010 може да бъде предадена от граждани на страни-членки на ЕС, странитекандидати за членство, потенциалните кандидати или Исландия. 36-тимата национални победители ще бъдат
избрани от официално жури във всяка страна – участник. След това международно жури ще подбере трите найдобри кандидатури в следните категории: „най-оригинално”, „с най-добро проучване” и „най-добър журналистически
стил”. Авторът на всеки от носителите на специалните награди ще получи пътуване до европейска столица по свой
избор. Победителите в ЕНМЖ 2010 ще посетят Истанбул през май 2010 на културен и исторически обмен. Истанбул
една от културните столици на Европа за 2010 и предоставя прекрасно място за разширяване на творческия мироглед
на победителите чрез междукултурно общуване. Пътуването ще завърши с конференция, където победителите ще
могат да обменят гледни точки с водещи международни анализатори за европейската култура, идентичност и
разширяване на ЕС.
Допълнителна информация за желаещите да се включат в конкурса: www.EUjournalist-award.eu
Лица за контакт:
Маурицио Пичеца
Ясмин Лов
Европейска комисия/ ГД Разширяване
MEDIA CONSULTA International Holding AG
тел. +32 2 29 51929
тел. +49 (0)30 65 000 - 348
Email: Maurizio.PICHECA@ext.ec.europa.eu
Email: r.eckert@media-consulta.com
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ДОБРИ ПРАКТИКИ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

ХРАНИТЕЛНИТЕ И БИОТЕХНОЛОГИИТЕ ЩЕ СА ВОДЕЩИ АКЦЕНТИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА
ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК В ПЛОВДИВ
Хранителните и биотехнологиите ще са водещи акценти при изграждането на технологичен парк на територията на
Пловдив, стана ясно по време на първата работна среща на 17 ноември 2009г., организирана от Дирекция „Европейски
политики и проекти” Община Пловдив във връзка с отворената схема за кандидатстване с проекти за подкрепа за
създаване на технологични паркове по Оперативна програма "Развитие на конкурентноспособността на българската
икономика". На поканата на домакина - заместник-кмета на Община Пловдив по въпросите на евроинтеграцията Ганчо
Колаксъзов, се отзоваха представители на БАН (Българска академия на науките, Националното сдружение на малкия и
средния бизнес, Центърът по трансфер на технологии към Софийски университет "Климен Охридски", Институтът по
микробиология, Университетът по хранителни технологии, Аграрният университет, Институтът по консервна
промишленост, Институтът по органична химия с център по фитохимия , Институтът по растителни генетични ресурси
в Садово, Университетът по архитектура, строителство и геодезия - София и фирма "Витанеа" ООД, както и
бизнесмени от италианския град Триест, които представиха своя опит в изграждането на технологичен парк. Освен
това бяха дискутирани конкретни стъпки за сформиране на работна група и създаване на обединение за кандидатстване
за финансиране по Оперативната програма "Развитие на конкурентноспособността на българската икономика" за
изготвянето на предпроектни проучвания и технически проект. Беше взето и решение за провеждане на следваща
среща на 3 декември, на която да бъдат поканени представители на бизнеса, регионални и национални
бизнессдружения, браншови организации, Министерство на икономиката и енергетиката.
Като последваща стъпка бе иницииран форум, който се проведе на 03 декември 2009г. с участието на повече
заинтересовани страни. Учени, ректори на ВУЗ, представители на малкия и среден бизнес вече са получили уверение
от зам.-кмета по евроинтеграция Ганчо Колаксъзов, че такъв парк наистина е необходим на Пловдив. На срещата на 3
декември учени и заместник-кметове обсъдиха възможностите за предоставяне на терен от 30-40 дка, на който да бъде
вдигнат центърът, потвърди координаторът на БАН в Пловдив д-р Румен Каканаков. Според него, ако се започне с
активните дейности веднага, в близките 10-15 години Пловдив ще има своя високотехнологичен парк. „Твърде много
сме изостанали в това отношение. В редица европейски градове има подобни паркове“, подчерта Каканаков, визирайки
успешните си контакти с технологични паркове в Триест, Италия, и Дортмунд, Германия. Дейността на местния парк
ще е свързана с развитието на биотехнологиите и храните, в които Пловдив има изградени традиции.
Първата и най-важната крачка е да се изготви концепция, с която да се участва в програма „Конкурентоспособност“ за
отпускането на 200 000 евро за изготвянето на инвестиционен проект. Едва след това стъпка по стъпка ще започне
изграждането на парка.

PPaaggee 1144

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Н 77,, ддееккеем
мввррии 22000099гг..
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_200
9_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
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=8b5f9af62013b8d8-5934640C-B883E0BA-E256DD6708D09CB3
EURANET — мрежата от европейски радиостанции http://www.euranet.eu/
DORIE - Институционален архив на Европейската комисия - http://ec.europa.eu/dorie/home.do

PPaaggee 1155

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Н 77,, ддееккеем
мввррии 22000099гг..

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
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