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 VI, брой 11, м. юли 2010 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 юни – 01 юли,
2010 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения и
конкурси
3. Велошествие в Пловдив
4. Обучение

1–3
4-8
8
8

Страната ни с още един 18-и евродепутат в Брюксел
Представителите на България в Европейския
парламент ще бъдат увеличени с още един и
евродепутатите ни в Брюксел ще станат 18.
Десните ще пратят в Брюксел Светослав Малинов от
ДСБ. Досега техен представител бе само бившата
външна министърка и бивша лидерка на СДС
Надежда Нейнски. Така евродепутатите от “Синята
коалиция” ще станат двама, след като се очаква днес в
белгийската столица да бъде одобрена поправката в Договора за Европейския съюз.
Най-много евродепутати има ГЕРБ - петима. След тях са червените с 4, ДПС - 3, а НДСВ
и “Атака” с по двама. Броят на евродепутатите ни се увеличава според договора от
Лисабон, който влезе в сила на 1 декември 2009 г.

ЕП даде зелена светлина за присъединяването ни към
Шенген
На
пленарно
заседание
в
Страсбург
Европейският парламент гласува с голямо
мнозинство доклада на евродепутата Карлос
Коелю (ЕНП) от Комисията по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи (ЛИБЕ),
относно
въвеждането
на
Шенгенската
информационна система (ШИС) в България и в
Румъния. По този начин ЕП даде зелена
светлина за присъединяването на България и
Румъния към Шенгенското пространство.
Това съобщава на официалната си страница
евродепутатът от ЕНП / ГЕРБ Мария Неделчева.
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Окончателното решение, което ще определи датата, от която ще се прилагат
разпоредбите относно Шенгенската информационна система, ще се вземе от
Европейския съвет.
Поздравявам г-н Коельо и приветствам напредъка за България и Румъния, отбелязан в
неговия доклад. Приемането му от ЕП е първата важна стъпка към присъединяването
на нашата страна към Шенген. Това предизвиква ентусиазма на всички български
граждани, защото означава възможността за отмяна на проверките по границите и
ефективното право на свободно движение по цялата територия на ЕС, коментира
евродепутатът Мария Неделчева.

Брюксел ще финансира бизнес проекти на безработни

Безработните, които имат идеи за нов бизнес, ще могат да кандидатстват за
финансиране на проектите си пред Европейската комисия. Този месец ще стартира
механизмът за микрофинансиране на безработни чрез Европейската инвестиционна
банка, каза във Варна евродепутатът Филиз Хюсменова. По думите за реализацията на
европрограмата са осигурени 100 млн евро, като няма квоти за отделните държави.
Проектите се представят директно пред комисията и могат да са на стойност до 25
хиляди евро. Според Хюсменова е много важно за България да подготви съвместни
проекти с Румъния, които да бъдат реализирани по линия на Дунавската стратегия.
Програмите могат да бъдат в сферата на инфраструктурата, транспорта, опазването на
околната среда и биоразнообразието. Те трябва да бъдат готови до края на годината и
да бъдат представени първо пред министерствата на регионалното развитие на двете
страни, а след това ще бъдат одобрявани от Брюксел.
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ОБЩИНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМАГАНИ С ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ
С обучения и подготовка на
типови тръжни процедури по
Закона
за
обществени
поръчки (ЗОП) ще бъдат
подпомогнати
общините
при
изпълнението
на
оперативните
програми.
Това стана ясно по време на
месечната работна среща на
представители
на
Националното сдружение
на общините в Република
България и управляващите
органи
на
оперативните
програми, съобщава правителствената пресслужба.
„Подготовката на тръжни процедури продължава да бъде един от основните проблеми
на общините при изпълнението на проекти по оперативните програми", посочи
изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова по време на срещата.
Нередности и пропуски в организирането и провеждането на процедурите по ЗОП е и
една от най-често срещаните грешки при изпълнението на проектите, констатирана
при всички оперативни програми. Изпълнителният директор на сдружението поиска
общините да бъдат подпомогнати чрез разработването на типови тръжни процедури и
провеждането на повече обучения за повишаване на капацитета им.
„Централното координационно звено за средствата от ЕС в Министерски съвет има
готовност да подготви типови тръжни процедури по ЗОП", заяви министърът по
управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. В допълнение на
обученията за изпълнение на проекти, които се провеждат по отделните оперативни
програми, ще се направи и специализирано обучение по ЗОП за общините. Проектът
ще бъде финансиран по ОП "Техническа помощ" и ще се реализира съвместно от
Централното координационно звено и НСОРБ. Участниците в срещата обсъдиха
необходимостта от бързото прилагане на механизма за финансови корекции при
нередности в изпълнението на проектите, който беше приет на днешното
правителствено заседание. Отново бе поставен въпросът за предварителния контрол на
тръжните процедури. Министърът по управление на средствата от ЕС заяви, че след
консултациите му с всички заинтересовани страни е твърдо убеден, че тази процедура
трябва да отпадне във всички случаи, освен когато не е нормативно задължителна.
Най-често поставяният доскоро въпрос от общините - за забавените плащания по
проектите, отново бе повдигнат, но този път с констатацията, че проблемът в голяма
степен е преодолян. Изрядно изпълнените проекти вече се разплащат в
регламентираните срокове. Забавяния възникват предимно когато се констатират
нередности или пропуски в изпълнението и отчитането на проектите.
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Покана за представяне на предложения IX-2011/02 —
„Отпускане на средства за политически фондации на
европейско равнище“
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:164:0017:0020:BG:PDF
Краен срок: 1 ноември 2010 г. Бюджетът за 2011 финансова година се оценява на
общо 11 400 000 евро и подлежи на одобрение от страна на бюджетния орган.
Максималната сума, която се изплаща на бенефициеpа от страна на Европейския
парламент не може да надвишава 85 % от допустимите оперативни разходи на
политическите фондации на европейско равнище. Тежестта на доказване пада върху
засегнатата политическа фондация. Наличните за финансовата 2011 г. кредити се
разпределят както следва сред политическите фондации на европейско равнище, които
са получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз
основа
на
критериите
за
допустимост,
изключване
и
подбор:
а) 15 % се разпределят поравно; б) 85 % се разпределят между тези, които са свързани с
такива политически партии на европейско равнище, които имат избрани членове в
Европейския парламент, пропорционално на броя на избраните членове.

Покана за представяне на кандидатури IX-2011/01 —
„Отпускане на средства за политическите партии на
европейско равнище“
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:164:0012:0016:BG:PDF
Краен срок: 1 ноември 2010 г. Наличните за финансовата 2011 г. кредити се
разпределят както следва сред политическите партии на европейско равнище, които са
получили положително решение относно тяхната кандидатура за финансиране въз
основа на критериите за допустимост, изключване и подбор: а) 15 % се разпределят
поравно; б) 85 % се разпределят между тези, които са избрали членове в Европейския
парламент, пропорционално на броя на избраните членове. Бюджетът за 2011
финансова година се оценява на общо 17 400 000 евро и подлежи на одобрение от
страна на бюджетния орган. Максималната сума, която се изплаща на бенефициента от
страна на Европейския парламент, не може да надвишава 85 % от допустимите
оперативни разходи на политическите партии на европейско равнище. Тежестта на
доказване пада върху засегнатата политическа партия.
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ —
EACEA/16/10
Програма „Младежта в действие“
Поддейност 4.6 — Партньорства
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:164:0021:0024:BG:PDF
Краен срок: 8 октомври 2010 г. Предимство се дава на проекти, които най-добре
отразяват постоянните приоритети на програмата „Младежта в действие“: - участие на
младите хора, - културно многообразие, - европейско гражданство, - включване на
млади хора с по-малко възможности. Настоящата покана ще спомогне за
разработването на програма за дейност, съчетаваща една или повече от следните
дейности, вдъхновени от програмата „Младежта в действие“: - транснационален
младежки обмен, - национални или транснационални младежки инициативи, Европейска доброволческа служба, - обучение и работа в мрежа. Предложенията трябва
да бъдат подадени от: - местен или регионален публичен орган, или - орган с
нестопанска цел, работещ в сектора на младежта на европейско равнище (ENGO) с
членуващи организации в най-малко осем (8) държави по програмата „Младежта в
действие“.

Конкурс „От науката към бизнеса – липсващото звено”
http://www.logincee.org/remote_libraryitem/26401?lang=bg
Краен срок: 15 август 2010 г. Участниците в конкурса ще бъдат разделени на две
групи. В първата група на конкурсен принцип ще бъдат оценени идеи, които са вече
развити. Очаква се, участниците да работят или да са работили по конкретната тема под
формата на дипломна работа, дисертация, научен труд. Във втората група ще бъдат
разгледани и оценени предложения, които са в начален, концептуален етап на развитие.
Участниците трябва да имат нова и практична идея, която биха желали да развият и
реализират в полза на обществото под формата на дипломна работа или дисертация.
Категориите, в които може да участвате с проектно предложение и/или идея са: Автоматика, електроника и електротехника; - Компютърни системи и мрежи; Телекомуникационни технологии; - Програмиране и софтуер; - Механика и машинни
технологии; - Роботика; - Биотехнологии и медицински изследвания; - Аграрни
технологии; - Приложна физика; - Електронно управление; - Строителство и
архитектура; - Хранително-вкусова промишленост; - Контрол на качеството; - Екология
и енергетика. Изпратете кратко описание на вашата работа или идея, като посочите в
коя категория кандидатствате. Разкажете за вашето виждане за реализирането й. Към
кого е насочена тя? Какви резултати очаквате? Напишете ни всичко, което смятате, че е
съществено в рамките на 2000 знака и изпратете на адрес: nuc2010@cys.bg. За 10 души
от класиралите се участници, през месец септември т.г. ще бъде организиран специален
курс за, управление на проекти, научна комуникация, участие в европейски програми и
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др. По време на курса ще получите и специализирано обучение как най-добре, найатрактивно и същевременно съществено, да представите своята работа и/или идея пред
компании-бъдещи потребители. На 24 септември 2010 г., в рамките на Европейската
нощ на учените, публиката ще избере 3 представяния, които ще получат парична и/или
предметна награда.

Конкурс за есе на тема „моята бъдеща кариера на учен”
http://www.logincee.org/remote_libraryitem/26402?lang=bg
Краен срок: 30 юли 2010 г. Покажи смелите си виждания за науката и себе си като
част от нея. Ако си на възраст межу 14 и 21 години, сподели щурите си идеи под
формата на: - есе (между 1000 и 2500 знака, на български език, одпускат се
приложения до 3 стр.) или - презентация.(между 10 и 30 слайда на български език) на
адрес nu2010@cys.bg. Организатор: Клуб млади таланти, в рамките на Европейска нощ
на учените.

Панаир на знанието и иновациите на тема
„Предизвикателството на новите технологии”
http://www.logincee.org/remote_libraryitem/26403?lang=bg
Краен срок: 30 юли 2010 г. Приоритет ще имат проектите спрактическа насоченост
към индустрията, както и проекти, които имат приложение в социалната сфера,
здравеопазването и околната среда. Пощряват се интердисциплинарните проекти.
Направления за участие: - Биология и екология; - Химия; - Физика; - Математика; ИКТ; - Инженерни науки. Проектите се изпращат на адрес: на адрес
nu2010@cys.bg.Организатор: Клуб млади таланти, в рамките на Европейска нощ на
учените.

Фотоконкурс „Академия – индустрия”
http://www.logincee.org/remote_libraryitem/26404?lang=bg
Краен срок: 10 септември 2010 г. Връзката между наука и бизнес , висше
образование и индустрия, иновационни идеи и нови технологии през обектива на
вашия фотоапарат. Изпращайте своите снимки на: tureact@gmail.com. Организатор:
Клуб млади таланти, в рамките на Европейска нощ на учените.
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Две нови мерки от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство”:
Мярка 3.1 “Колективни дейности” и
Мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални
кампании”
http://oprsr.government.bg/?p=1662#more-1662
Краен срок: текущ Мярка 3.1 “Колективни дейности” е с общ бюджет от 2.6 млн. лв.
Могат да кандидатстват: - Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите
лица с нестопанска цел; - Организации на производители на риба и други водни
организми в сектор “Рибарство”; - Браншови организации в сектор “Рибарство”; Юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; Научни и учебни организации; - Организатори на пазари на производителите.
Безвъзмездна финансова помощ ще сe предоставя на проекти с дейности насочени в
следните сектори: - Сектор 01: Създаване на организации на производителите в сектор
„Рибарство”; - Сектор 02: Преструктуриране на признати организации на
производители в сектор „Рибарство”; - Сектор 03: Прилагане на планове за
подобряване на качеството на продуктите, произвеждани от организации на
производителите; - Сектор 04: Провеждане на обучения или развитие на нови методи и
средства за обучение. - Сектор 05: Създаване на партньорства между учени и заетите в
сектор “Рибарство”; - Сектор 06: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри
практики сред организациите, насърчаващи равните възможности между мъжете и
жените и между останалите заинтересовани страни в сектор “Рибарство”; - Сектор 07:
Други дейности, свързани с изпълнение на целите на мярката, в частност и дейности,
съответстващи на дейностите, финансирани по Приоритетна ос 1 и Приоритетна ос 2 от
ОПРСР. Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 100 % от размера на
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ за един проект не може да надвишава левовата
равностойност на 350 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова
помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000
евро.
Мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” е с общ бюджет от 5.7
млн. лв. Могат да кандидатстват: - Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ),
регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите; - Централни,
териториални органи на изпълнителната власт и общини; - Организатори на пазари на
производителите; - Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел. Безвъзмездна финансова помощ ще сe предоставя на проекти с
дейности насочени в следните сектори: - Сектор 01. Промоционални кампании: дейност
1. Регионални, национални и международни промоционални кампании за
висококачествени продукти от риболов и аквакултура; дейност 2. Промоционални
кампании, насочени към подобряване престижа на продуктите от риболов и
аквакултура, както и подобряване на престижа на сектор “Рибарство”; дейност 3.
Промоция на продукти, уловени или произведени чрез методи, щадящи околната среда;
дейност 4. Промоция за насърчаване продажбата на продукти, признати съгласно
условията на Регламент (ЕО) № 510 от 20 март 2006 г. - Сектор 02. Прилагане на
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политика на качеството за продуктите от риболов и аквакултура; - Сектор 03.
Сертифициране на качеството, включително създаването на етикет и сертифициране на
продукти, уловени или произведени чрез използването на природосъобразни
производствени методи; - Сектор 04. Извършване на пазарни проучвания; - Сектор 05.
Пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабоексплоатирани видове, които
обичайно се изхвърлят или за които няма търговски интерес. Безвъзмездната
финансова помощ е в размер до 100 % от размера на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ
за един проект не трябва да надвишава левовата равностойност на 500 000 евро.
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да
бъде по-малък от левовата равностойност на 1000 евро.

Над 300 души се включиха във велошествие по улиците
на Пловдив
Над 300 души се включиха във велошествие
по улиците на Пловдив. Най-малкият
участник е момче на една годинка, а найвъзрастният е 65-годишен, съобщи Милко
Милев,
организатор на събитието. В
продължение на по-малко от час всички
участници в шествието прекосиха участъка от
Гребната база до Цар-Симеоновата градина,
като преминаха по булевардите “Марица” и
“Шести септември”. Шофьорите, които се
наложи да изчакат да премине колоната от
колелета, не бяха изнервени, а дори показа
съпричастност към идеята и се радваха на
всички участници. Велофестът се провежда за
първи път в Пловдив в този си формат, а
основната му цел е да се популяризира велодвижението, тъй като по неофициална
статистика градът е един от малкото в страната, в които има най-много колоездачи на
глава на населението.

Обучение
На 15 юли, 2010 г. в сградата на Община Пловдив ще се проведе обучение по проект
COMMERCE, съ-финансиран в рамките на програма „Интелигентна Енергия Европа” .
Обучението ще информира участниците относно Плановете за мобилност, които са
популярна мярка в ЕС за регулиране на мобилността и инструмент, който допринася за
намаляване на вредните емисии във въздуха.

