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 12, м. август 2010 г.

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

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения и
конкурси

1–3
3 - 10

ЕК ще ни помага за въвеждане на електронни
пациентски досиета

Еврокомисарят по здравеопазване Джон
Дали е изразил и готовността да съдейства за
създаване на интегрирана електронна здравна
система у нас, първата стъпка от което ще бъде
електронно
пациентско
досие,
съобщава
Министерството на здравеопазването.
Европейската комисия ще подпомогне
България в разработването на електронните
досиета на пациентите, които да свързват
гражданите, изпълнителите на медицинска
помощ, НЗОК и другите участници в здравната
система. Целта е системата да отговаря на
стандартите на ЕС и да е в максимална помощ както на пациентите и лекарите, така и
на институциите, които отговарят за контрола в здравеопазването.
На среща във Виена са били обсъдени и възможностите за участие на
Министерството на здравеопазването в изпълнението на туининг-програми със страни
от Европейския съюз, които разполагат с добри системи за електронно здравеопазване.

Евростат: Българите се топят най-бързо в Европа
България е на първо място в Европа по висока
смъртност (14.2 на хиляда души) и е на четвърто
по отрицателен естествен прираст. Това показа
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изследването на Евростат за населението на Стария континент през 2009 г.
Разликата между раждаемостта и смъртността е минус 27. Тя е по-висока само в
Германия, Унгария и Румъния. Въпреки че миналата година у нас беше отчетен бейби
бум, населението продължава да намалява, като през 2009 г. българите са се стопили с
още 100 хил. и така 7.5 млн. души са посрещнали новата 2010 г.
Емигрантите от България и през миналата година са били повече от чужденците,
които са заживели в страната. Най-голям прираст на имигранти са отчели Италия и
Великобритания. Като цяло населението на Европейския съюз се е увеличило с 1.4 млн.
души за една година. Нарастването се дължи главно на имиграцията - 857 хил. души, и
на второ място на естествения прираст (новородените са с 509 хиляди повече от
починалите).
Най-предпочитаните страни за българските емигранти са Испания, Германия и
Гърция. През 2009 г. от страната са се изселили над 19 хил. души, като жените са
повече, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Много хора се
отправят също към Турция, Великобритания, Италия.
От напусналите България нито един не е избрал Босна и Херцеговина, Молдова,
Румъния и Исландия, за да заживее постоянно там, отбелязва НСИ. Извън Европа наймного българи се местят в САЩ и Канада. Слаб е интересът към южноамериканските
страни. Статистиката се прави единствено на базата на заявленията за смяна на
постоянния български адрес с такъв в чужбина. Тази процедура е доброволна и по този
начин не може да се измери истинският емигрантски поток.

Гражданите на ЕС започват да коват еврозакони до края
на 2010 г.
Гражданите на Европейския съюз (ЕС) ще
започнат да участват директно в създаването на
еврозакони до края на 2010 г. Това ще стане
възможно, ако Белгия успее да осигури
необходимия консенсус между институциите на ЕС,
за да започне да се прилага Европейската
гражданска инициатива, съобщи EurActiv.
Европейската гражданска инициатива, въведена
с Лисабонския договор, позволява на гражданите
от ЕС да инициират създаването на нови закони на
общността. Това ще може да се случи, ако пред ЕК
се представи искане за закон, подписано от поне
един милион жители от няколко държави-членки.
Инициативата е особено важна за гражданите на ЕС, защото чрез нея за пръв път в
историята на съюза те ще могат да се включат директно в законодателния процес.
Евроинституциите обаче още са в процес на преговори за това как точно ще
функционира този механизъм.Един от най-обсъжданите въпроси е допустимостта на
исканията. ЕК трябва да проверява предложенията за това дали са от компетенцията на
ЕС, както и сериозността им. Обект на дискусия е в кой етап да бъдат правени тези
проверки.Според Еврокомисията най-добрият вариант е първо да се регистрират
събраните подписи и едва след това да се проверява допустимостта им.
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"Така ще се избегне опасността от проваляне на системата, докато ние проверяваме
инициативи, които не са сериозни и нямат широка подкрепа", заявиха от екипа на
еврокомисаря по междуинституционалните отношения и администрацията Марош
Шефчович, който отговаря за инициативата.
Друг въпрос за сериозно обсъждане е минималният брой държави-членки, в които
да са събрани подписите. Белгийският държавен секретар по европейските въпроси
Оливие Шастел обясни, че Съветът на ЕС предлага минималният брой на страните да е
девет, докато Европарламентът предпочита минимумът да бъде една четвърт от всички
членки. Въпреки все още нерешените въпроси, белгийското председателство си е
поставило за цел инициативата да стане реалност преди първата годишнина на
Лисабонския договор, който влезе в сила на 1 декември 2009 г.

Онлайн фотоконкурс " България атрактивна
туристическа дестинация"
http://www.jobs-pl.org/index.php/--2010.html
Краен срок: 13 септември 2010 г.
Да обърнем внимание на ключовото значение на туризма, и свързаните с него сектори
на икономиката. За целта, организираме онлайн фотоконкурс на тема: „България атрактивна туристическа дестинация” Замисълът на конкурса е чрез фотографиите си
наши и чужди граждани да имат възможност да покажат своите впечатления и
отношение към туристическите ни забележителности (природни, културни,
исторически, атракциони, обичаи, бит и други). Различните гледни точки да
допринесат за намиране на нови идеи и начини за развитие на иновативни и
атрактивни туристически обекти и продукти. Конкурсът е отворен всеки може да
участва с до 3 снимки, които да отговарят на темата и носят посланието на конкурса без
ограничение на сезони и тематика на фотосите. Регламентът, условията и
регистрационната форма за участие са публикувани на уеб сайта на Сдружение
Регионален бизнес център Плевен”. Участие в конкурса се осъществява само по
електронен път.

Прием на заявления за кандидатстване по мярка 3.5
„Пилотни проекти” от ОП „Рибарство”
http://oprsr.government.bg/?page_id=21
Мярката е с общ бюджет от 4 172 943.66 млн. лв. и по нея ще бъдат подпомагани
инвестиции, допринасящи за придобиване и разпространяване на технически
иновации, включително експериментална употреба на по-селективни риболовни
техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически умения,
осъществявани от стопански субект, в партньорство с научна или техническа
организация.
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Безвъзмездна финансова помощ ще сe предоставя на проекти с дейности насочени в
следните сектори:
Сектор 01: Изпитване на техническата и/или икономическата приложимост на дадена
иновационна технология в условия, близки до реалните
Сектор 02: Тестване на планове за управление и планове за разпределение на
риболовното усилие
Сектор 03: Разработване и изпитване на методи за подобряване на селективността на
риболовните уреди
Сектор 04: Изпитване на алтернативни видове техники за управление на риболова
По мярка 3.5 „Пилотни проекти” могат да кандидатстват:
1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
2. Признати организации на производители на риба и други водни организми в
сектор ”Рибарство”.
3. Признати браншови организации в областта на рибарството.
4. Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите.
5. Научни и технически организации като партньори на кандидатите от 1 до 4.
Безвъзмездната финансова помощ е в размер от 80 до 100 % от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75% се осигуряват от ЕФР и 25%
от държавния бюджет на Република България. При кандидатстване с проект, който е от
колективен интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 % от
одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. При кандидатстване с проект,
който е от индивидуален интерес, размерът на безвъзмездната финансова помощ е 80
% от одобрените и реално извършени инвестиционни разходи. Максималният размер
на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава левовата
равностойност на 300 000 евро. Минималният размер на безвъзмездната финансова
помощ за един проект не може да бъде по-малък от левовата равностойност на 10 000
евро.
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МЕДИА МУНДУС 2011

http://mediadesk.bg/index.php?cat=content&page=19
Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Обявено е първото конкурсно предложение (01/2011) по програма МЕДИА Мундус
(MEDIA Mundus). То се отнася до проекти, осъществяващи се между 1 февруари 2011 и
31 март 2012 година, в областта на тренинга, достъпа до пазара, и разпространението.

EUROPA CINEMAS
http://www.europa-cinemas.org/en/programmes/media/membres.php
Краен срок: 31 август 2010 г.
Подкрепената от програма МЕДИА мрежа от киносалони EUROPA CINEMAS, обявява
конкурс за набиране на нови членове. Получените заявки ще бъдат разгледани от
Експертния комитет през октомври.

ARCHIDOC 2010
http://www.lafemis.fr/index.php?rub=4&srub=12&ssrub=44
Краен срок: 6 септември 2010 г.
ARCHIDOC е тренингова програма в областта на филмовите архиви, която е
организирана от националното филмово училище La femis (Париж, Франция) и е
подкрепена от програма МЕДИА. Тя е структурирана в един уъркшоп, съставен от три
сесии, провеждащи се както следва:- 18 - 24 октомври 2010 година - DokLeipzig
(Лайпциг, Германия)- 24 ноември - 1 декември 2010 година - La femis (Париж, Франция)
- февруари 2011 - предстои да бъдат уточнени дата и място

Програма КУЛТУРА
Краен срок: 15 септември 2010 г.
Програма КУЛТУРА на ЕС предоставя възможност на организации с основна дейност в
аудиовизуалния сектор, които работят в нетърговската сфера (non-profit), да
кандидатстват по направление 2 и по-специално в категорията Мрежи (Networks), тъй
като такава подкрепа не се предлага от програма МЕДИА.
За повече информация:
http://www.ccp-bg.com/ajaxfilemanager/uploaded/File/BG.pdf
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7-ма рамкова програма
http://7fp.mon.bg/page.php?category=340&id=2094
На 20 юли ЕК обяви старта на множество конкурси по 7-ма рамкова програма, както
следва:
ПРОГРАМА „СЪТРУДНИЧЕСТВО”:
Приоритет „Здраве”
Приоритет „Храни, аграрни науки и биотехнологии”
Приоритет „Информационни и комуникационни технологии”
Приоритет „Нанонауки, нанотехнологии, материали и нови производствени процеси”
Приоритет „Енергия”
Приоритет „Околна среда и климатични промени”
Приоритет „Транспорт (вкючително Аеронавтика)”
Приоритет „Социално-икономически и хуманитарни науки”
Приоритет „Космос”
Приоритет „Сигурност”

Покана за представяне на предложения - EACEA/22/10 за
изпълнението на „Еразмус Мундус“ 2009 г.-2013 г. Действие 2 - Партньорства
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.ph
p
Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до сътрудничеството
между европейски висши училища и висши училища от трети държави от Южния
Средиземноморски регион (Египет, Израел и окупираната палестинска територия),
републиките от Централна Азия и Западните Балкани (действие 2 - Направление 1).
Действие 2 - Партньорства „Еразмус Мундус“ (ЕМД2) е разделено на две направления:
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- „Еразмус Мундус“ Действие 2 - НАПРАВЛЕНИЕ 1 - Партньорства с държави,
обхванати от инструментите ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП (бивш Прозорец за външно
сътрудничество),
- „Еразмус Мундус“ Действие 2 - НАПРАВЛЕНИЕ 2 - Партньорства с държави и
територии, обхванати от Инструмента за индустриализирани страни (ИИС).

Покана за кандидатстване по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към
общински администрации с над 10 000 екв. ж.
Краен срок: 20 февруари 2012 г.
По процедурата ще се финансира изграждането, рехабилитацията и модернизацията на
пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), изграждане, рехабилитация,
реконструкция и модернизация на канализационни мрежи и на водоснабдителни
мрежи там, където трасето им съвпада с това на канализацията002E
Подадените проекти ще се оценяват от експертни работни групи, които ще се свикват
на всеки два месеца или след постъпване на 10 проекта. Крайният срок за подаване е 20
февруари 2012 г., а кандидатите следва да планират строителните работи така, че те да
приключат
не
по-късно
от
31
декември
2014
г.
Общините, които желаят да направят консултация с експерти от Управляващия орган
на оперативната програма по въпроси, които засягат подготовката на проектите по
публикуваната покана могат да заявят участие в рамките на приемния ден на ОПОС,
който се провежда всеки четвъртък от 14.00 до 17.00 ч. в сградата на МОСВ на
бул."Мария Луиза" № 22. Желаещите да участват следва да заявят това на адрес:
ope@moew.government.bg като предварително изпратят въпросите си и данни за
контакт на посочения електронен адрес в срок до един ден преди срещите.

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева”
Краен срок: 30 август 2010 г.
Национален конкурс за поезия „Мара Белчева” се посвещава на севлиевската
поетеса Мара Белчева и се организира от Община Севлиево, Бизнес сдружение
„Севлиево 21-и век”, със съдействието на Съюза на българските писатели и
Националния
литературен
музей.
Конкурсът си поставя за цел да стимулира творческия потенциал на български поетеси,
чиято поезия носи духа на нашето време, поезия - търсеща и отговаряща на
многобройните
въпроси,
които
съвремието
поставя.
Право на участие имат български поетеси, чието творчество отговаря на целите на
конкурса.
Представените за участие в конкурса творби не трябва да са отличавани на други
конкурси.
Конкурсът е явен и всеки кандидат трябва да изпрати 3 поетични творби, придружени с
имената на участника, адрес, телефон за връзка и кратка анотация на творчеството на
кандидата. Материалите се изпращат на e-mail: sevlievo_poezia@abv.bg и с препоръчана
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кореспонденция не по-късно от 30 август на адрес:5400 Севлиево пл. ”Свобода” №1
Община Севлиево за национален конкурс за поезия „Мара Белчева”
Конкурсните произведения се оценяват от 5-членно жури, утвърдено от
Организационния комитет, включващ представители на организаторите и
институциите в Севлиево от сферата на духовната култура. Присъждат се следните
награди:
- Първа награда - грамота и парична сума
- Втора награда - грамота и парична сума
- Трета награда - грамота и парична сума
- Награда на бизнес сдружение „Севлиево 21-и век” за севлиевска поетеса
-Специални
награди
на
съорганизаторите
на
конкурса
Наградите се обявяват и връчват на тържествена церемония, организирана през месец
октомври
в
рамките
на
Празниците
на
Севлиево.
Националният конкурс за поезия „Мара Белчева” завършва с литературно четене на
наградените творци. Организаторите поемат разходите за една нощувка и дневните на
участниците в литературното четене. На литературното четене могат да присъстват и
ненаградени участници и представители на литературни клубове, като поемат изцяло
разходите си и предварително заявят участие.
За справки и допълнителна информация по условията за участие в конкурса:
Община Севлиево, отдел „Култура, вероизповедания и етническа интеграция”
телефони: 0675 / 396 162 , 0675 / 396 156 и 0675 / 3 27 87 e-mail: sevlievo_poezia@abv.bg

BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки
общини”
Управляващият орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007 - 2013 г.
обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 4 „Местно развитие и
сътрудничество", операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции", по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010
„Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в
178 малки общини"
Настоящата схема цели:
• Да се предпазят от наводнение селищата в 178-те малки общини с цел намаляване на
потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;
• Да се ограничат рисковете от наводнения в селищата на 178-те малки общини, чрез
прилагане на устойчиви мерки за борба с наводненията.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на
територията на Република България, в рамките на 178 малки общини.
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За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат
следните размери на минималната и максималната стойност:
• минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 200
• максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 1 000 000 лв.

000

лв.

ВАЖНО!!!
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ
МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 95% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В ТАЗИ ВРЪЗКА КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 5% СОБСТВЕН ПРИНОС.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 ноември 2010 г, 16:00
ч.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=359

BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в градските
агломерации”
Управляващият орган на ОПРР обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013,
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие", операция 1.4. „
Подобряване на физическата среда и превенция на риска", Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските
агломерации"
Настоящата схема цели:
• Да се предпазят от наводнение селищата в общините от агломерационните ареали с
цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и
околната среда;
• Да се предотвратят процесите на ерозия на речното легло при реки, преминаващи
през или в селища в агломерационните ареали;
• Да се предотвратят процесите на ерозия и абразия на морския бряг в селищата в
общините от агломерационните ареали.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на
Република България в рамките на 86 общини от агломерационните ареали.
Общият финансов размер на схемата е 41 417 577,28 лева.
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С оглед постигане целите на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове
финансовият ресурс по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е разпределен в 2 компонента.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат
следните размери на минималната и максималната стойност:
Компонент1:
• минимална сума на безвъзмездната финансова помощ:
500 000 лв.
• максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 2 000 000 лв.
Компонент2:
• минимална сума на безвъзмездната финансова помощ:
300 000 лв.
• максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 1 000 000 лв.
ВАЖНО!!!
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА
НЕ МОЖЕ ДА НАДВИШАВА 95% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА
ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В ТАЗИ ВРЪЗКА КАНДИДАТИТЕ
СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 5% СОБСТВЕН ПРИНОС.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 1 ноември 2010 г, 16:00
ч.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=364

