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 13, м. септември 2010 г.

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

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения и
конкурси

1–4
4 - 48

ЕК: С добри проекти страните могат да получат пари за
ромска интеграция
Европейският съюз (ЕС) отпуска 17,5 милиарда евро за
включване на ромите през периода 2007-2013 г.,
припомни днес говорител на Европейската комисия
(ЕК), цитиран от БТА.Изявлението на Брюксел идва
след като Франция призова Евросъюза да положи
повече усилия за включване на европейските роми в
социалния и икономическия живот.
Според данни на Европейския социален фонд 13
страни в ЕС имат засега отношение към усвояване на
средствата, отпуснати за включването на роми и други
малцинствени групи. Това са България, Гърция,
Румъния, Словения, Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Италия, Испания, Ирландия,
Естония и Финландия.
Според говорителя на ЕК Матю Нюмън страните - членки на ЕС, могат да използват
средствата за ромско включване, като представят добри проекти.

Образователните цели от "Европа 2020" ще са
предизвикателство за България
България ще трябва да работи здраво, за да постигне образователните цели в новата
стратегия на Европейския съюз за растеж и развитие "Европа 2020". Най-големият
проблем на страната изглежда е големият брой деца, които спират да ходят на училище
в ранна възраст.
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Данни на Националния статистически институт за
учебната 2009-2010 г. сочат, че 93.4% от децата между
7 и 10 години ходят на училище. Тези цифри обаче
падат до 82.4% за децата от 11 до 14 години, а към
настоящия момент едва 78.6% от младежите
завършват гимназия, което означава, че 22% не
успяват да получат дипломи.Тези данни показват, че
за България ще е истинско предизвикателство да
достигне целите на ЕС за намаляване под 10% до 2020
г. на децата, които напускат училище в ранна възраст.
Що се отнася до висшето образование, България е в
добра позиция да успее да постигне евроцелта от
минимум 40% млади хора, които да имат висше
образование до 2020 г.
За академичната 2009-2010 г. 33.1% от младите българи между 19-23 години са
студенти в университет или специализирани висши училища. Други 3.9% посещават
колежи, а 0.8% учат в образователни институции за професионално обучение.
В момента България подготвя националните цели, които трябва да помогнат на
страната да постигне образователния праг в стратегията "Европа 2020".
София трябва да представи националните цели и как точно смята да ги постигне в
Брюксел през есента.За да ги достигне, България трябва да инвестира повече в
образователния сектор. Според стратегията "Европа 2020" всяка страна би трябвало да
инвестира 3% от своя брутен вътрешен продукт (БВП) в изследвания и развитие.

Германия иска по-малко бюрокрация за стимулиране на
иновациите
Новата стратегия за иновациите на Европейския съюз (ЕС) трябва да направи повече,
за да обвърже изследванията, образованието и предприемачеството, ако целта й е да се
справи с "иновационната празнина" в Европа. Това
заяви д-р Георг Шюте, държавен секретар в
министерството на образованието и изследванията в
Германия в интервю пред EurActiv.
Германия иска Европейската изследователска зона да
бъде част от европейския "План за изследвания и
иновации" и настоява за по-малко бюрокрация, както
и за съвместно признаване на общите национални
процедури по финансиране.
"Очакваме ясен ангажимент към принципа на
съвършенство и към опростяване на процедурите и
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намаляване на бюрокрацията на национално и европейско ниво", каза Шюте.Той
изрази оптимизъм, че дискусиите за приоритетите на евробюджета ще доведат до
повече средства за изследвания. Германското федерално правителство представи
своите възгледи по въпроса пред ЕК в официален документ по-рано тази година.
От своя страна Германия работи сериозно в засилване на връзките между наука и
индустрия като част от държавната "Стратегия за високи технологии 2020".
"Това ще позволи бързото и ефективно използване на средства за наука. Стратегията
ще продължи да съдейства на обмена между университети, изследователските
институти и компаниите и ще засили процеса на трансфер на знание и технологии. По
този начин изследователските резултати могат да по-бързо да бъдат превръщани в
иновации и на пазара, и в обществото", казва Шюте.
Междувременно Германия ще продължи да отпуска повече средства за иновации. В
момента страната отделя 2.64% от брутния си вътрешен продукт за наука – най-много
средства за тази област след обединението, допълва представителят на министерството.
"Това означава, че вече има голям разцвет и ние сме задължени да запазим инерцията
и през следващите няколко години", заяви Шюте.

Общините могат да кандидатстват за 173 млн. лв. за
развитие на туризма
Общините вече могат да подават проектни
предложения за развитие на туризма в регионите
им, след като Министерството на регионалното
развитие и благоустройството пусна схемата за
предоставянето на безвъзмездната помощ.
Схемата се очакваше с нетърпение от местните
власти, като процедурата беше съобразена с
изискванията им. Основното от тях беше
увеличаване на размера на безвъзмездната помощ.
Сега за проектите общините ще трябва да осигурят
само 5% съфинансиране, докато по старата схема процентът беше 15%.
Схемата "Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции" е
по приоритетната ос за устойчиво развитие на туризма на оперативна програма
"Регионално развитие". Предвидените средства са 173 млн. лв. 85% от тях се осигуряват
от Европейския фонд за регионално развитие. 10% се осигуряват от държавния бюджет.
Минималната сума на безвъзмездната финансова помощ за един проект е 600 хил. лв.,
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а максималната е 6 млн. лв.Крайният срок за подаване на предложенията е 24 януари
2011 г.
Целта е да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции,
които да привлекат значителен брой посетители.
По схемата могат да кандидатстват 161 общини. Дейностите, които ще получат
подкрепа, са реставрация, консервация, експониране и опазване на културни
паметници. Въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация. Ще се
подпомага и развитието на инфраструктурата като туристически пътеки и пътеки на
здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене, места за пикник.
Допустими са дейности и за развитие на допълнителна дребномащабна техническа
инфраструктура в района на атракциите като изграждане на улици за достъп до тях,
детски площадки, съоръжения за отдих и спорт, паркинги, зелени площи, тоалетни,
осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци и други.
Насоките за кандидатстване и пълният комплект от документи са публикувани
интернет страницата на оперативната програма в секция Отворени търгове,
интернет
страницата
на
Министерството
на
регионалното
развитие
благоустройството и на интернет страницата на Единния информационен портал
структурните фондове.

на
на
и
за

Покана за представяне на предложения - EACEA/21/10 Структурна подкрепа на европейски изследователски
организации по европейска публична политика и на
организации на гражданското общество на европейско
равнище - Програма „Европа за гражданите“, Действие 2,
мерки 1 и 2 - 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:225:0007:0010:BG:
PDF
Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Тематични приоритети:
- бъдещето на Европейския съюз и основните европейски ценности,
- активно европейско гражданство, участие и демокрация в Европа,
- междукултурен диалог,
— благополучие на гражданите в Европа, заетост, социално сближаване, устойчиво
развитие и въздействие на политиките на Общността.
По настоящата покана се предоставя структурна подкрепа под формата на „оперативни
субсидии“, за организации, които имат цели от общ европейски интерес. Оперативните
субсидии предоставят финансова помощ за покриване на част от оперативните разходи,
които са необходими във връзка с правилното извършване на обичайните дейности на
избраната организация.
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Тази помощ може да бъде предоставена в зависимост от някои критерии под формата
на годишна субсидия или многогодишно партньорство. Настоящата покана засяга
единствено предоставянето на годишни субсидии за 2011 г.

Покана за подаване на предложения в рамките на
Седмата рамкова програма на Евратом за ядрени
изследвания и обучение
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:225:0011:0011:BG:PDF
Краен срок: 7 април 2011 г.
FP7-Fission-2011: Работна програма „Евратом“: Ядрено делене и радиационна защита
Бюджет: 41 000 000 евро

Покани за представяне на предложения - Програма
ЕСПОН 2013
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:226:0014:0014:BG:PDF
Краен срок: 9 октомври 2010 г.
В рамките на програмата „ЕСПОН 2013“ се отправят покани за представяне на
предложения за 2 целеви анализа (Летищата като движеща сила на стопанския успех в
периферните региони; Разширено наблюдение и координация на политиките на ЕС в
областта на научноизследователската и развойната дейност на регионално равнище) и
за втората фаза на базата данни ЕСПОН.

Пети национален конкурс "Морето, морето, морето…"
За литература - поезия и проза, и за компютърна
рисунка
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=10581&sid=7
Краен срок: 31 октомври 2010 г.
Организатори: . Регионален инспекторат по образованието - Варна, Община Варна,
Съюз на българските писатели - Варна, „Сдружение Литературно общество“ - Варна,
Общински детски комплекс - Варна
ЛИТЕРАТУРА: Всеки участник има право да участва с най-много пет творби, написани
на компютър: 5 стихотворения на морска тематика или от 1 до 5 разказа (не повече от 3
страници А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).
КОМПЮТЪРНА РИСУНКА: Изисквания към рисунките:
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- Да са изработени на графична програма по избор
- Формат на рисунката до А4 (210х297 или 297х210 мм), до 2 броя на участник.
- Да бъдат представени разпечатани на мастилено-струен принтер или изпратени по
електронната поща.
- Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.
Право на участие имат ученици от цялата страна от 1. до 12. клас от училищата и
извънучилищните звена.

Покана за млади журналисти и филмови критици
http://www.youthpress.org/news/201-warsaw-film-foundation-and-fipresci-invite-youngfilm-critics-to-warsaw
Краен срок: 15 септември 2010 г.
Варшавската филмова фондация и Международната федерация на филмовите критици
FIPRESCI канят млади журналисти и филмови критици от Централна и Източна
Европа да участват във Варшавския международен филмов фестивал, едно от найважните събития кино в Източна Европа.
Избраните млади журналисти и критици ще представят филмите на 26-ия Варшавски
филмов фестивал (8-17 октомври 2010 г.) и събитията от 6-ия CentEast базар - Варшава
(15-17 октомври, 2010 г.).
Програмата е педназначена за млади филмовите критици или журналисти (под 30
години), които:
- Владеят английски език (писмено и говоримо);
- имат желание да представят филмите в рамките на Варшавския филмов фестивал и
мероприятията, провеждани по време на CentEast базар;
- Са публикували статии във вестници, филмови списания или специализирани уеб
сайтове.
Всички заинтересовани кандидати трябва да представят автобиография (CV) и три свои
публикации.Документите трябва да бъдат изпратени на akredytacje@wff.pl

Национален конкурс за художествена фотография на
тема „Младежта в сезони” на МОМН по повод
Международната година на младежта
12 август 2010 - 12 август 2011
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-08-18_fotokonkurs.html
Краен срок: 1 май 2011 г.
Право на участие имат любители и професионалисти фотографи на възраст до 29
години.
Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник. Снимките трябва да са в дигитален
формат JPEG и да са направени след 12 август 2010 г. Участниците в конкурса да
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посочат в заявлението: трите имена, година на раждане, телефон, адрес, e-mail и
заглавие на фотографията.Фотографиите да се изпращат на CD диск и на физически
носител /фотографска хартия/ в размер 20 х 30 см, като на гърба да бъде посочено
заглавието и датата. Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на
авторските права и на правата за публикация на творбата, както и че освобождава
Министерството на образованието, младежта и науката от всякакви претенции на трети
лица, свързани с използването на творбата за промоционалните цели на конкурса.
Участникът в конкурса предоставя на Министерството на образованието, младежта и
науката правата за публикация на творбата, с която участва.
Министерството на образованието, младежта и науката си запазва правото да не
допуска в конкурса снимки, които не отговарят на темата на конкурса или влизат в
противоречие с общоприетите морални норми.

Фотоконкурс "Доброволчеството като философия и
начин на живот"
За участници на възраст от 14 до 35 години
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=10587&sid=7
Краен срок: 21 ноември 2011 г.
В рамките на проекта "Младежта - стъпка по стъпка" Фондация "Астика" обявява
Национален фотоконкурс на тема: „Доброволчеството като философия и начин на
живот”.
В конкурса могат да участват младежи на възраст от 14 до 35 години от цялата страна.
Фотосите трябва да са с тематична насоченост „Доброволчеството като философия и
начин на живот”. Те трябва да отразяват моменти от доброволчески акции и
инициативи.
Участниците в конкурса могат да изпратят фотосите си в .jpg формат по имейл, на
електронен носител (CD, DVD) или на хартия.Изпратените фотоси ще бъдат
публикувани в интернет, както и изложени в сграда с обществен достъп.Най-добрите
фотоси ще бъдат отличените с грамоти, а победителите ще получат предметна награда.
Творбите изпращайте на следните адреси:
8000 Бургас, п.к. 290 (за фотоконкурса)
или на имейл: astika2003@abv.bg

Схемата за обучение на заети лица чрез ваучери по
операция „Аз мога” отново е отворена
http://projectmedia.bg/news/index.pcgi?material_id=52456
Краен срок: 16 октомври 2010 г.
Схемата за обучение на заети лица чрез ваучери по операция „Аз мога” отново е
отворена. Още 30 хил. заети лица ще могат да се квалифицират.

PPaaggee 88

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ссееппттеем
мввррии

От 1 до 30 септември ще се приемат документи за
„Училищно мляко”
http://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/1-30-uchilishtno-mliako/
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Държавен фонд “Земеделие” информира всички потенциално заинтересовани
кандидати, че от 1 до 30 септември ще се приемат документи по схема „Училищно
мляко” за учебната 2010-2011 г. Заявители по схемата могат да бъдат учебни заведения,
доставчици или организации, представляващи едно или няколко учебни заведения.

ФОНД "Условия на труд"
http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm
Краен срок: Няма краен срок. Ежемесечно, до 25-то число, УС на Фонд
"Условия на труд" назначава комисия, която оценява постъпилите до
момента проекти
ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира
дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с
действащото законодателство на Република България по програма приета от
Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално,
отраслово, браншово и регионално значение.
Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми за подобряване
условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите; разработване
и издаване на учебни и информационни материали и организиране и провеждане на
специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд имат всички
физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по
условия на труд.
За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на
труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да
кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията,
посочени в Наредба №1 от 23.03.2006 г.
За финансиране на дейности по диагностика на професионалните болести имат право
да кандидатстват само лечебните заведения, които отговорят на изискванията
регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.
За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания
могат да кандидатстват министерства и ведомства.
Финансирането на проектите от фонд “Условия на труд” се осъществява чрез
възстановяване до 30 на сто от одобрените и действително извършени разходи по
проекта. Възстановяването се извършва цялостно или на етапи след представяване на
отчет за изпълнение на одобрените по проекта дейности.
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Възстановяването на средствата по етапи е допустимо в случаите, в които етапите са
обособени и изпълнението им е цялостно завършена дейност в рамките на проекта.
Кандидатът следва да заяви предварително желанието си за отчитане по етапи.
Размерът на средствата, предоставяни от фонда, е не повече от 100 000 лева.
Индикативната сума за подкрепа на проекти през 2010 г. е 4 млн.лв.

Фондация „Америка за България”
http://www.americaforbulgaria.org/page/home
Фондация „Америка за България” ще подпомага развитието и растежа на динамичен
частен сектор в полза на свободна и демократична България.
Фондацията ще помага на български организации с нестопанска цел и на частния
сектор за развитието на успешна и конкурентна пазарна демокрация. Мисията на
Фондацията е да финансира и управлява проекти, които пряко или косвено да
заздравят отношенията между САЩ и България в дългосрочен план. Фондацията е
въплъщение на щедростта на американския народ и ще бъде пример за високи
стандарти за етичност и прозрачност.
Фондация „Америка за България” ще подкрепя проекти в областите:
- Изкуства и култура
- Археология и опазване на историческото наследство
- Гражданско общество и демократични институции
- Образование и библиотеки
- Социална сфера

Конкурс "Здравето е твое право!" на Сдружение "Къщата
за човешки права" за творби със социално послание
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=10564&sid=7
Краен срок: не е посочен
Сдружение „Къщата за човешки права”, организатор на Международния фестивал за
документални филми, посветени на човешките права „Един свят" обявява конкурс на
тема "Здравето е твое право!"
Конкурсът е по повод третото издание на фестивала от 4 до 10 октомври 2010 г.
Конкурсът е за творби със социално послание на тема „Здравето е твое право” късометражно филмче, снимка, песен, мелодия, картина, рисунка, инсталация или
друга свободна форма на изразяване.
Здравната тематика ще бъде основен фокус на предстоящия фестивал, който ще
стартираме с изключително интересния филм „2012: време за промяна”! С него бихме
искали да опровергаем медийната и филмова истерия за идването на края на света. Не
ни очаква край на света, а едно ново начало и за да можем да се възползваме от него, на
първо място трябва да сме физически, умствено и емоционално здрави.
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Затова приканваме всички, които биха искали да се присъединят, да ни изпратят своите
творби със социално послание - “Да живеем в един по-добър свят!”. Няма ограничения
за възраст и жанр.
Контакти:Георги Христов Имейл: promo@bgoneworld.org 0885721389

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България”
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=365
Краен срок: без определен срок за кандидатстване
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери
в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските
предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на
административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и
услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера,
както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи
клъстерни дейности.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 29 337 450 лева.
Допустимите кандидати са нововъзникващи или вече съществуващи клъстери.
Минималният размер на безвъзмездна помощ, която може да получи дадено проектно
предложение е 100 хил.лв., а максималният е 2 млн. лв.
Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера":
- Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на управленското и
административното тяло на клъстера - осигуряване на необходимия персонал за
управление и координация на клъстерните дейности; ресурсно обезпечаване на
управленското и административно тяло на клъстера - осигуряване на необходимите
консумативи за работните помещения на административното тяло на клъстера;
- Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит,
добри практики и други за постоянния персонал, ангажиран с управлението и
координацията на клъстера.
- Консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения по настоящата
процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000
(десет хиляди) лева.
- Визуализация на проекта - не повече от 5 000 (пет хиляди) лева.
-Одит на проекта - не повече от 20 000 (двадесет хиляди) лева.
По Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за
привличане на нови членове в клъстера":
- Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови
членове:
>> Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера, насочени към
разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и
нови членове на клъстера;
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>> Създаване на интернет и интранет страници за нуждите на клъстера.
- Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на
клъстера:
>> Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в
чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща
стратегия за развитие на клъстера, в случай, че клъстерът няма разработени такива;
>> Популяризиране на името (марката) на клъстера - разработване и отпечатване на
брошури и информационни материали за представяне на дейността на клъстера;
>> Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
>> Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително
изграждане на транс-национални клъстерни връзки за насърчаване на
сътрудничеството с други клъстери;
- Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които
са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на
клъстера.
По Компонент 3 „Инвестиционен компонент":
- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности
- закупуване на оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни
лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички
клъстерни членове и се управляват от клъстерната организация;
- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни
дейности - софтуерни приложения, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или
непатентовани технически познания и др., представляващи дълготрайни нематериални
активи;
- Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на
функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения - собствено на
клъстера или на член на клъстера, когато това е непосредствено свързано и необходимо
за въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални активи (до 20 % от общите
допустими разходи по Компонент 3).
- Принос в натура, включващ предоставяне на недвижим имот, или на част от него за
целите на изпълнение на проекта (до 20 % от общите допустими разходи по Компонент
3).

Покана за представяне на предложения - Програма
„Култура“ (2007-2013 г.) - Изпълнение на дейностите по
програмата: проекти за многогодишно сътрудничество;
мерки за сътрудничество; специални дейности (трети
страни); и подкрепа на органи, действащи на европейско
равнище в областта на културата
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:204:0007:012:BG:PDF
Срокове за подаване на проектни предложения:
Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество - 1 октомври 2010 г.
Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество - 1 октомври 2010 г.
Направление 1.2.2: Проекти за превод на литература - 3 февруари 2011 г.
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Направление 1.3.5: Проекти за културно сътрудничество с трети страни - 3 май 2011 г.
Направление 1.3.6: Подкрепа за европейски културни фестивали - 15 ноември 2010 г.
Направление 2: Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в
областта на културата - 15 септември 2010 г.
Направление 3.2: Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа
на културната политика - 1 октомври 2010 г.

Конкурс 2010 за Глобални награди за развитие и медали
http://cloud2.gdnet.org/cms.php?id=2010awards
Краен срок: 9 септември 2010 г., 18 октомври 2010 г.
Този най-голям международен конкурс за изследвания върху развитието се реализира с
подкрепата на правителството на Япония и Глобалната мрежа за развитие (GDN).
През 2010 г. темата на конкурса е финансиране на развитието, по-специално в следните
области:
- Външен капиталови потоци и финансиране на развитието;
- Вътрешно мобилизиране на ресурси и развитие на финансовия сектор: друга гледна
точка към развитие след кризата;
- Иновативни източници на финансиране на развитието.
Има 3 категории за награди:
1. Японска награда за изключителни изследвания върху развитие - Краен срок: 18
октомври 2010 г.
2. Медали за научни изследвания върху развитие - Краен срок: 18 октомври 2010 г.
3. Японска награда за най-иновативен проект за развитие (MIDP) - Краен срок: 9
септември 2010 год.

Програма за начинаещи лидери 2010
(28 февруари - 27 май 2011 г.)
http://www.philanthropy.org/publications/documents/2010ELIFPPressRelease_Final_000.
pdf
Краен срок: 22 септември 2010 г.
Вие сте професионалист в третия сектор?
Стремите ли се да откривате пред сектора си нови хоризонти?
Искате ли да увеличите влиянието на сектора във вашата страна или регион?
Търсите ли сътрудничество с колеги от глобалния свят?
Искате ли да се засили благотворителността във вашата общност?
Ако сте отговорили с „Да” на някой от горните въпроси, кандидатствайте за
Международната програма за стипендианти & Стипендия на САЩ за разнообразие (28
февруари - 27 май 2011 г.).
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Това е възможност за професионално развитие за практици от третия сектор в
подкрепа на благотворителността в общностите и изграждането на капацитет в родните
им страни.

Награда Access.City за местни власти
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=882&langId=en
Краен срок: 23 септември 2010 г.
Европейската комисия обяви конкурс за наградата Access City - първата европейска
награда за достъпни градове. Тази ежегодна награда има за цел да насочи вниманието
към онези европейски градове, предприели най-ефективните и иновативни мерки за
подобряване на достъпността за гражданите с увреждания. Наградата отличава и
популяризира най-успешните инициативи, които позволяват на хората с увреждания да
участват пълноценно в обществото. „Достъпността не се постига трудно“ е основното
послание на инициативата.
Конкурсът се провежда на два етапа: предварителен подбор на национално равнище,
последван от конкурс на европейско ниво. В рамките на европейския етап на конкурса
се избират финалистите, които ще участват в церемонията по награждаване в Брюксел,
съвпадаща с конференцията по повод Европейския ден на хората с увреждания на 2 и 3
декември 2010 г.
Приблизително 80 милиона са европейските граждани с увреждания. 16% от тях са в
работоспособна възраст, докато близо 70% са на възраст над 60 години. Тъй като
уврежданията са тясно свързани с остаряването, съвсем вероятно е всеки човек да бъде
засегнат от тях през даден етап от своя живот. Поради това достъпността е основен
елемент от политиката на Европейския съюз спрямо хората с увреждания.
ЕС смята, че достъпността за всички европейски граждани до обществени сгради,
транспорт, информация и комуникации е от съществено значение за гарантиране на
устойчиви икономически и социални ползи в дългосрочен план. Същевременно,
съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, достъпността ще
остане в центъра на новата Стратегия на ЕС за хората с увреждания за периода 20102020 г.
Право на участие имат местните власти в държавите-членки на ЕС и кандидатките за
членство (Хърватия, БЮР Македония, Исландия и Турция), както и мрежи от градове
или организации. Населението на градовете, участващи в инициативата, не трябва да
бъде по-малко от 50 хиляди жители. Въпреки това се допуска участие и на градове с помалобройно население от по-малките държави-членки. За да бъдат включени в
конкурса, инициативите трябва да са реализирани през последните пет години.
Предложенията за участие трябва да обхващат следните области: Застроена околна
среда и обществени пространства; Транспорт и свързаната с него инфраструктура;
Информация и комуникации; Обществено достъпни съоръжения и услуги.
Победителят в конкурса ще бъде обявен за Носител на наградата Access.City 2011 и ще
участва активно във всички дейности, имащи за цел популяризиране на достъпността
на европейско равнище през 2011 г. Предложенията за участие от всяка държава ще
бъдат разгледани от национално жури, в чийто състав ще участват представители на
Националните съвети на хората с увреждания, националната администрация, както и
експерти по достъпността. Победителят се избира от европейско жури.
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Едновременно с това ще бъде обявена и специална Награда за европейски шампион за
достъпни градове. Тази специална награда ще бъде присъдена на мрежа от градове или
организации с изключителни резултати в областта на достъпността. Победителят ще
бъде избран от европейско жури въз основа на номинациите от Националните съвети
на хората с увреждания.
Всички заявления за участие трябва да бъдат подадени в срок до 23 септември на
английски (препоръчително), френски или немски език, използвайки формуляра,
публикуван на адрес: www.accesscityaward.eu.
Всички участници трябва да предоставят информация и доказателства за извършените
от тях дейности.

Открита покана - Европейско сътрудничество в областта
на научно-техническите изследвания (COST)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:191:0006:0007:BG:PDF
Краен срок: 24 септември 2010 г., 17,00 ч. брюкселско време
COST е организирана в девет широки направления (Биомедицина и молекулярни
бионауки; Химия, молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на
околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора,
общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии;
Материали, физични и нанонауки; Транспорт и градско развитие). Описания на
предвидения обхват на всяка област са изложени на интернет страницата www.cost.eu
Авторите на предложения се приканват да посочат областта, към която спада тяхното
предложение. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни предложения,
които не се вписват само в една-единствена област и които ще бъдат предмет на
отделна оценка. Предложенията следва да включват изследователи от поне пет
държави, участващи в европейското сътрудничество в областта на научно-техническите
изследвания. Финансовата подкрепа, която може да се очаква, е от порядъка на 100 000
евро годишно, обикновено за период от 4 години.
Предложенията ще се оценяват на два етапа. Предварителните предложения
(максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния
образец на интернет страницата, следва да съдържат кратко изложение на
предложението и очаквания от него ефект. Авторите на избраните/най-добрите
предварителни предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения.

Покана за подпомагане на европейските сдружения,
представляващи интересите на потребителите в
изготвянето на стандарти за стоки и услуги
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/07/15/933274_pokana_za_p
odpomagane_na_evropeiskite_sdrujeniia/
Краен срок: 27 септември 2010 г.

PPaaggee 1155

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ссееппттеем
мввррии

Кандидатите по настоящата покана трябва да бъдат организации на потребителите,
представляващи интересите на потребителите в изготвянето на стандарти за стоки и
услуги на ниво Европейски съюз.
Бюджет: 1.3 млн. евро за 2011 г.
Съфинансирането от страна на ЕАНС не може да надвишава 95% от общите разходи.

Бъдете един от репортерите на Европейската година на
доброволчеството (EYV)
http://www.eyvolunteering.eu/?p=122
Краен срок: 27 септември 2010 г.
ЕС е определил 2011 г. за Европейска година на доброволчеството (EYV), за да покаже
благодарността си на милиони доброволци, които всеки ден се стремят да направят
промяна. Като част от кампанията, ЕС ще избере по един репортер от всяка страна
членка, който да стане доброволец и да направи репортаж за невероятните истории на
доброволците. 27-те избрани доброволци ще се присъединят към последователно турне
на 27-те държави-членки. Турнето ще започне официално от Брюксел на 6 декември
2010 г. Всеки доброволец ще получи снимачно оборудване и пълна организация на
пътуването. Материалите, заснети от младите медийни творци, ще бъдат излъчвани в
цяла Европа по време на кампанията. Всеки, който има опит в доброволчеството,
видеото и журналистиката, сега има възможност да кандидатства и да бъде един от 27те кампанийни репортери.

Награди "Електронно учене" 2010
http://elearningawards.eun.org/ww/en/pub/elearningawards/homepage.htm
Краен срок: 28 септември 2010 г.
Европейската училищна мрежа кани училища и обучителни институции за учители от
и извън Европа да вземат участие в конкурса за награди "Електронно учене" 2010 и да
представят своите най-добри проекти, в които са ползвали ИКТ за преподаване и учене.
Категориите, предложени за 2010 г., са: международно сътрудничество, наградите
ASPECT, културно изразяване, математика, природни науки и технологии, съвместни
учения, електронна грамотност и специална категория за изтъкнати учители.

Конкурс за младежи с увреждания
http://ilianaivanova.eu/blog/1590/конкурс-за-младежи-с-увреждания/
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Евродепутат Илиана Иванова обявява конкурс за стажант в офиса в Стара Загора за
млади хора с увреждания. Желаещите да участват в конкурса могат да изпратят есе на
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тема:“Моето европейско бъдеще“ на email: starazagora@ilianaivanova.eu до 30 септември
2010 г.
Победителят ще получи възможността да бъде част от екипа на г-жа Иванова за срока
на 3-месечния стаж.

Стажове в Комитета на регионите
http://trainee.cor.europa.eu/default.aspx?inst=COR&culture=EN
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Всяка година Комитетът на регионите (КР) предоставя ограничен брой краткосрочни и
дългосрочни стажове за младежи.
Целта на стажовете в КР е:
- да даде представа за целите и проблемите на европейската интеграция
- предоставяне на практически знания за работата на службите
- да се даде възможност на стажантите да придобият личен опит
- да се даде възможност на стажантите да разработят и приложат на практика знанията,
които са придобити по време на обучението си.
Стажантите са избрани от гражданите на страните членки на ЕС. Все пак могат да бъдат
приети ограничен брой граждани на трети страни.

Обучение за национални съдии по законодателството на
ЕC в областта на конкуренцията и съдебното
сътрудничество между национални съдии
http://eur-ex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:162:0006:0006:BG:PDF
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Нова покана за предложения относно обучение на национални съдии по
законодателството на ЕC в областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество
между национални съдии.

Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема:
"Цветовете на моето детство"
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=10151&sid=7
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Конкурсът е организиран от Национален граждански форум „Българка”.
Темата е: "Цветовете на моето детство".
Конкурсът е за ученици от 7 до 18 г., в три възрастови групи: от 7 до 10 г., от 11 до 13 г. и
от 14 до 18 г.
І.1. Конкурс за есе, стихотворение:
Обем на материала - до 3 стандартни страници.
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Представят се 3 екземпляра.
Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена,
възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон, имейл.
І.2. Конкурс за рисунка:
Формат на рисунките - 35 / 50 см.
Материали - картон, темпера, пастел, акварел.
На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо: трите
имена на участника, възраст, точен адрес, телефон, имейл; къде изучава рисуване училище, школа, преподавател (име, телефон, имейл).
Адрес за получаване на материалите:
Национален граждански форум „Българка”
бул. „Васил Левски” № 108 - 1527 София
За контакти:Тел./факс: (02) 946 1575; Мобилен: 0882 286 305;
Имейл: bulgarka@bulgarka.org

Конкурс за рисунка, есе и стихотворение на тема:
"Родолюбието днес"
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=10151&sid=7
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Конкурсът е организиран от Национален граждански форум „Българка”.
Темата е: "Родолюбието днес"
Конкурсът е за младежи от 14 до 23 г., в две възрастови групи: от 14 до 18 г. и от 19 до 23
г.Обем на материала - до 3 стандартни страници. Представят се 3 екземпляра.
Конкурсната работа трябва да съдържа пълна информация за участника: трите имена,
възраст, учебно заведение, точен адрес, телефон, имейл.
Адрес за получаване на материалите:
Национален граждански форум „Българка”
бул. „Васил Левски” № 108 - 1527 София
За контакти: Тел./факс: (02) 946 1575; Мобилен: 0882 286 305;
Имейл: bulgarka@bulgarka.org

Четвърти национален ученически конкурс за
литературно творчество и журналистика „Стоян
Михайловски“ - РУСЕ`2010
http://mihailovski.ekip101.com/
Краен срок: 30 септември 2010 г.
В конкурса могат да участват ученици от II до XXII клас, които творят в областта на
литературното творчество и журналистиката, а темата е свободна - по избор на младите
творци.
Участниците в конкурса трябва да изпратят своите творби най-късно до 30 септември
2010 г.
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КОНКУРСЪТ СЕ ОБЯВЯВА В ДВА РАЗДЕЛА:
І. Литературно творчество
А. Поезия
Б. Проза (разказ, приказка)
Литературни есета няма да се разглеждат от журито.
ІІ. Журналистика
А. Индивидуална (журналистическо есе, репортаж, интервю, коментар, фейлетон или
друг публицистичен жанр)
Б. Колективна (ученически вестник, радио или телевизионно предаване)

Международeн журналистически конкурс
http://www.addicted2life.eu/bg/contest/
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Международният конкурс за журналисти е инициатива по проект: „Пристрастени към
живота - информационна кампания за превенция и редуциране на рисковете от
употребата на амфетамини”. Конкурсът се провежда успоредно в четири европейски
страни: България, Македония, Франция и Унгария. Всички журналисти, които желаят
да пишат материали, отразяващи здравните и социалните аспекти на употребата на
наркотици сред младите хора, са поканени да участват в конкурса.
В конкурса могат да участват журналисти от пресата, телевизии, радия и електронните
медии в България, Франция, Унгария и Македония.
В конкурса могат да участват материали (в преса, интернет, радия, телевизии), които
отразяват здравните и социални аспекти на употребата на наркотици.
Медия експерти от четирите участващи организации ще номинират статии чрез медия
мониторинг, който ще приключи на 30-ти септември. Освен това, можете да изпращате
статиите си на представителя на журито от България
Огнян Златев; email: ozlatev@mediacenterbg.org
Селекцията на журналистическите материали ще се проведе на два етапа. Първият ще е
на национално ниво. Национално жури ще оцени 5 най-добри материала за България.
Вторият етап от оценяването ще бъде на международно ниво. Ще бъде съставено
международно жури.
Ще има 4 награди от по 1000 евро.

Първи национален конкурс за стихотворения за деца
http://ngo.flgr.bg/bg/cms/178_Възможности+за+НПО_Първи+национален+конкурс+за
+стихотворения+за+децаКраен срок: 30 септември 2010 г.
Първо основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий” гр. Гоце Делчев, съвместно с
Литературен клуб „ Людмил Стоянов” организират Първи национален поетичен
конкурс за написване на стихотворения за деца под надслов : „ Да научим децата да
четат отново”.
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Авторите, които желаят да участват, следва да изпратят до три непубликувани
стихотворения на свободна тема на адрес : гр. Гоце Делчев, Първо основно училище
„ Св.Св. Кирил и Методий”, ул. „ Отец Паисий” № 4- за конкурса или на е-mail:
igmishev@abv.bg
Участниците в конкурса трябва да изпратят също трите си имена, ЕГН, адрес, телефон и
E-mail за връзка.
За допълнителна информация: Организатор - Иван Мишев- GSM 0887/ 299 726
Най - добрите стихотворения ще бъдат издадени в отделна книга, а авторите на
отличените творби ще бъдат наградени с парични и предметни награди и диплом от
училището. Същите ще бъдат връчени на 01.11.2010г. (понеделник) в Деня на
народните будители.
Наградените автори ще бъдат уведомени най-късно до 15.10. 2010 г.

Първи национален конкурс за стихотворения за деца за
непубликувани стихотворения
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=9439&sid=7
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Гоце Делчев, съвместно с
Литературен клуб „Людмил Стоянов” организират Първи национален поетичен
конкурс за написване на стихотворения за деца под надслов „Да научим децата да четат
отново”.
Авторите, които желаят да участват, следва да изпратят до три непубликувани
стихотворения на свободна тема на адрес:
гр. Гоце Делчев,
Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий”,
ул. „Отец Паисий” № 4 - за конкурса
или на имейл: igmishev@abv.bg
Участниците в конкурса трябва да изпратят също трите си имена, ЕГН, адрес, телефон и
имейл за връзка.
За допълнителна информация: Организатор - Иван Мишев - GSM 0887/ 299 726

Конкурс за написване на съвременна българска пиеса
http://www.sofiatheatre.eu/newsbg.php?n=49
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Театър „София” с подкрепата на Банка ДСК обявява Конкурс за написване на
съвременна българска пиеса.
Пиесите да не са публикувани, поставяни на сцена или участвали в други конкурси.
Пиесите да бъдат изпратени в три екземпляра до 30.09.2010 г. на адрес:
София 1504, бул. „Янко Сакъзов” 23А Театър „София”
До литературно бюро (за конкурса)
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(важи датата на пощенското клеймо)
Кандидатите да посочат адрес и телефон за обратна връзка.
Присъжда се една награда, в размер на 4 000 лв., като Театър „София” получава
правото на първа реализация на пиесата на своя сцена.

Награда „Достъп до обучение”
http://www.gatesfoundation.org/atla/Pages/access-to-learning-award-how-to-apply.aspx
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Наградата „Достъп до обучение” (Access to Learning Award - ATLA) отличава иновативни
организации, които предоставят онлайн информация за хората в нужда. Инициативата
на Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” „Глобални библиотеки” кани да представят
резултатите от своята работа библиотеки и подобни организации извън Съединените
щати, които са създали нови начини да предлагат услуги от ключово значение, като:
- безплатен публичен достъп до компютри и интернет;
- публично обучение за подпомагане на потребителите при достъп до онлайн
информация, която може да помогне за подобряване живота им;
- технологии за обучение на библиотечни служители;
- дейности в помощ на неравноправни общности.
Носителят на наградата ще получи 1 млн. щ.д.
Могат да кандидатстват институции извън САЩ, които работят с общности в
неравностойно положение.
Кандидатстващите трябва да дават възможност на всички членове на общността да
използват компютри и интернет безплатно в публични пространства.

Конкурс U4energy: Ваш ред е да пестите енергия!
http://www.u4energy.eu/web/guest/news/
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Всички млади кинотворци и аниматори са поканени да направят кратък клип
(максимум 3 минути) по темата “пестене на енергия и ефективност”.
Най-добрите пет клипа ще бъдат представени на уебсайта U4energy и ще бъдат
възнаградени с енергиен комплект. Започнете сега: Изпратете вашите клипове!

С песен срещу бедността
http://www.ifightpoverty.eu/bg/act/music-contest
Краен срок: 30 септември 2010 г.
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Европейската комисия стартира европейски музикален конкурс, като приканва
младите европейци на възраст между 15 и 25 години да участват с песен, която изразява
подкрепа за борбата срещу бедността в света.
Всеки участник трябва да създаде оригинална песен, в която се засягат общите
проблеми на развитието и най-вече осемте Цели на хилядолетието за развитие.
Победителите, които ще бъдат избрани с гласуване онлайн и жури от професионални
музиканти, ще могат да направят професионален студиен запис на своята песен и ще
имат възможност за изява по време на Европейските дни на развитието през декември
2010 година в Брюксел.
Музикалният конкурс е част от кампанията „Аз се боря с бедността“, чиято цел е да се
повиши осведомеността сред подрастващите относно дейността на ЕС в областта на
сътрудничеството за развитие.
Можете да се присъедините към нас ако:
 сте граждани на ЕС между 15 и 25 години
 можете да напишете песен за борбата с бедността по света
 изпратите своята песен преди 30 септември 2010 г. по обяд централно европейско
време.Двама победители ще бъдат избрани от 27-те страни на ЕС: един от жури от
професионалисти, а другият от интернет потребителите.Може да спечелите
професионален студиен запис на своята песен и да я изпълните по време на
Европейските дни на развитието в Брюксел през декември 2010 г.

"В търсене на солидарност" - фото конкурс
http://www.pes.cor.europa.eu/sol_competition.html
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Фотографи - любители от 18 до 30-годишна възраст, пребиваващи в държава, членка на
ЕС, са поканени да вземат участие в този конкурс и да предложат конкретни идеи за
борба с бедността. Участниците ще трябва да представят документален снимков
материал, включващ от 3 до 6 снимки, илюстриращи солидарността като опит за борба
с бедността и социалното изключване.
Авторите на най-добрите документални снимки ще спечелят полупрофесионални
фотографски комплект, а също така ще бъдат поканени в Брюксел за да присъстват на
семинар за борбата с бедността в Европа и да покажат снимките си в изложба.

Покана за представяне на предложения - EAC/10/10 Програма за обучение през целия живот - Подпомагане
за два конкурса за насърчаване на езиковото обучение
чрез кратки аудиовизуални продукции
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: C:2010:184: 0029:0030: BG:
PDF
Краен срок: 30 септември 2010 г.
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Целта на поканата е предоставянето на средства за безвъзмездното финансиране за
организирането на два конкурса за кратки аудиовизуални продукции в две
последователни години (един конкурс през 2011 г. и един през 2012 г.). Конкурсите и
създадените в техния контекст кратки аудиовизуални продукции целят насърчаването
на езиковото обучение, с фокус върху ползите от езиковото и културно многообразие в
Европа.
Участието на избраните аудиовизуални продукции в реномирания фестивал PRIX
EUROPA ще бъде акцентът в разпространението и използването на резултатите от
проекта.
Кандидати с право на участие:
Организации, работещи в сферата на аудиовизуалните продукции, рекламата и новите
медии, като учебни заведения от областта на аудиовизуалните изкуства и рекламата, се
приканват да разработят идейно, ръководят и координират конкурсите.
Участниците трябва да бъдат установени в една от следните страни:
- 27-те държави- членки на Европейския съюз,
- държавите от ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
- държавата кандидат Турция.
Максималната стойност на безвъзмездното финансиране е 500 000,00 EUR общо за
двата конкурса през 2011 г. и 2012 г.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надхвърля 75 % от
общата сума на приемливите разходи.
Комисията си запазва правото да не разпредели всички налични финансови средства.
Дейностите по проекта трябва да започнат между 1 януари 2011 г. и 31 януари 2011 г.
Дейностите по проекта трябва да приключат до 31 януари 2013 г.
Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

BG161PO003-2.1.08 „Покриване на международно
признати стандарти"
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_84.html
Краен срок: 30 септември 2010 г., 16.00 ч.
Основната цел на процедурата е да допринесе за насърчаване на
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа
за въвеждане на системи за управление, постигане на съответствие на продукти с
европейски и международни стандарти, както и въвеждане на добри производствени
практики като фактори за подобряване на управлението, оптимизиране на
производствения процес, постигане на ефективна организация на цялостната дейност и
създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на
европейския и световен пазар. Процедурата цели да допринесе и за подобряване на
управленските и работни процеси в българските научно-изследователски организации,
чиито продукти и услуги се ползват от предприятията за развитие на дейността им и
повишаване на тяхната конкурентоспособност.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 19 558 300 лева.
Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и
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средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца,
Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.
кандидатите могат да искат разяснения във връзка с процедурата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ до 21 календарни дни преди крайния срок за подаване
на проектните предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават само по
електронна поща или по факс на посочените по-долу адреси, като ясно се посочва
наименованието на процедурата за подбор на проекти:
Адрес за електронна поща: qms3@sme.government.bg
Факс: (02) 80 75 308

Конкурс за усъвършенстване на "умните" мрежи
http://www.dnevnik.bg/ekobiznes/2010/08/17/947889_konkurs_za_usuvurshenstvane_na
_umnite_mreji/
Краен срок: 30 септември 2010 г.
"Дженерал електрик" (GE) обяви конкурс, чиято цел е да ускори развитието на т.нар.
умни мрежи (smart grids).
Инициативата е глобална и в нея може да участват юридически или физически лица
(над 18-годишна възраст).

Участвайте във фотоконкурса "Разкажи ни за Европа" и
спечелете фотоапарат Olympus PEN E-PL1
http://www.dnevnik.bg/evropa/patuvane_v_evropa/2010/07/13/932164_uchastvaite_vuv_
fotokonkursa_razkaji_ni_za_evropa_i/
Краен срок: 30 септември 2010 г.
Конкурсът има 3 категории: Европа на Откривателите, Европа на Естетите и Европа на
Купонджиите, в които ще публикуваме фотоистории. Читателите на сайта ще изберат с
гласуване най-добрата история, а авторите на историите събрали най-много гласове във
всяка категория ще бъдат наградени.
Очакваме истории от 6 до 24 снимки (с минимален размер 600 пиксела широчина; jpg,
png или gif), текст към всяка снимка (до три изречения) и името на категорията, за
която искате да участвате. Важното е снимките и текстът, който ни изпращате да
разказват история: полезна, забавна или красива! Не забравяйте и историите си от
България.
Един участник може да изпрати до три фотоистории общо, като всяка от тях трябва да е
в различни категории. Един участник може да получи награда САМО в една от трите
категории. За избор на наградата се взима историята му с най-голям брой точки. В
останалите категории, неговото място се заема от участника, класиран втори!
За да участвате, изпратете ни вашите фотоистории до 30 септември на
evropa@dnevnik.bg
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Между 30 септември и 15 октомври, читателите на Дневник ще могат да направят своя
окончателен избор между всички публикувани истории.

BG051PO001-5.2.09 Алтернативи
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/4801
Краен срок: 1 октомври 2010 г., 17.00 ч.
Aгенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика
стартира открита процедура за набиране на проектни предложения по схема за
безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.09 Алтернативи
Цел на процедурата: прилагането на нов подход за предоставяне на услуги в семейна
среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в
национален мащаб.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура
е в размер на 35 000 000 лeва.

Награди за културно наследство - Europa Nostra
http://www.europanostra.org/
Краен срок: 1 октомври 2010 г.
Целта на годишната награда е да даде обществено признание на инициативи и на
умения на заслужили лица и/или организации в областта на опазване и подобряване на
културното наследство (архитектура и свързаните с него движимо наследство,
археология, културни пейзажи).
Категории: консервация, изследователски труд, дейности на лица или организации,
образование, обучение и повишаване на разбирането.

Европейска младежка фондация - Отпускане на средства
за международни младежки дейности
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/default; jsessionid
=E3683386388C78BB01F1FADDAB67F95A
Краен срок: 1 октомври 2010 г.
ЕМФ подкрепя следните дейности:
А. Международни младежки срещи за младежки лидери (категория А) - в това число
семинари, конференции, работни семинари, лагери и фестивали. ЕМФ ще покрива до
две трети от общите разходи.
Б. Младежки дейности, различни от срещи (категория Б) - освен срещи, също така
проучвания, изследователски проекти и производството на информация и
документация относно младежките въпроси. Например:
- Специализирани публикации (например наръчници за обучение);
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- Бюлетини и списания, произведени от международни младежки организации или
мрежи;
- Информационни кампании;
- Изложения и производство на аудио-визуални материали и т.н.;
- Развитието на уебсайтове или производство на CD-ROM;
- Производството на плакати, значки и стикери;
- Изследователски проекти за младежки въпроси.
В същата категория ЕМФ може също така да подкрепи учебни посещения, позволяващи
младежки организации и мрежи за създаване на нови контакти в Европа.
C. Администрация на международни неправителствени младежки организации и
мрежи (категория С) - Европейската младежка фондация може на годишна основа да
предостави на международни неправителствени младежки организации или мрежи
средства за покриване на част от общите административни разходи, свързани с
реализация на тяхната дейност на европейско равнище.
Фондацията може също да подкрепи административни разходи на международни
неправителствени младежки организации и мрежи, в рамките на максимум три години,
за да ги подпомогне в създаването на европейска структура (категория C BIS).
Г. пилотни проекти (категория D) - младежки срещи или дейности, които допринасят
по-специално на приоритетните цели на Съвета на Европа.

Летен конкурс на Европейската харта за пътна
безопасност
http://bezopasnost.bg/
Краен срок: 3 октомври 2010 г.
Ако сте европейски гражданин или пребивавате на територията на ЕС, можете да
участвате в този конкурс, като заснемете максимум 5 снимки или видеа с примерни
ситуации на пътна безопасност, позитивни или негативни, и добавите поясняващ текст
на някой от официалните езици на ЕС.
Направете снимки (максимум 5 броя), запишете видеоклипове, посочващи определени
ситуации, свързани с пътната безопасност ИЛИ напишете кратка история за ситуация,
на която сте станали свидетел.
Изпратете ги по електронната поща на editor.charter@paueducation.com . Съобщението
трябва да съдържа в заглавието си "Summer Contest 2010".
Добавете обяснителен текст към снимките и всички данни за контакт с автора (e-mail,
телефонен номер, трите имена, града и страната). Вие трябва да имате авторските права
за снимките и видеоклиповете (ЕХПБ не носи отговорност за предоставените снимки/
видеоклипове) и за предоставените текстове. Снимките трябва да са във формата JPG,
JPEG, PNG или GIF. Ако имате клипове, качени в Dailymotion, Google, YouTube изпратете ни връзка към тях.
Това ще ви даде възможност да бъдете един от 5-те участници, спечелили уикенд за
двама в една от следните европейски столици: Брюксел, Копенхаген, Дъблин, Мадрид и
Виена. Всички разходи, за пътуването и настаняването, се поемат от организаторите.
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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“.

Национален литературен конкурс за разказ"Яна Язова"
Лом 2010 за автори от 14 до 35-годишна възраст
http://knigi-news.com/?in=pod&stat=5441&section=9&cur=
Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Конкурсът е анонимен.
Всеки автор може да представи до три литературни творби в три екземпляра.
Размер на творбата не трябва да надвишава пет машинописни страници.
Материалите да се изпращат в плик на адрес:
3600 гр. Лом, ул. Славянска №1, Румяна Кръстева - библиотекар в НЧ”Постоянство”.
За въпроси, свързани с конкурса, може да пишете на следния Email адрес:
biblioteka_lom@abv.bg и на тел.: 0971/66 471

Стипендии на фондация „Еврика” за учебната 2010-2011
година
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http://evrika.org/aktualno.htm
Срок: 1.09.2010 г. - 15.10.2010 г.
За осма поредна година фондация „Еврика" ще определи студентите, които ще
получават именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области:
1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо
Костов;
7. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката
на името на акад. Димитър Мишев;
8. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад.
Ангел Балевски;
9. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
10. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
Право на кандидатстване за стипендиите на фондация „Еврика" имат български
студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на
стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни
години, не по-малък от мн. добър (5,00), и записани за редовно обучение в
университетите по предвидения ред за учебната 2010\2011 година.
Кандидатите за именните и специални стипендии трябва да представят лично или по
пощата във фондация " Еврика" от 01.09.2010 г. до 15.10.2010 г. следните документи:
1. Формуляр по образец;
2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на
именна стипендия на фондация „Еврика”;
3. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна
2010/2011 година;
4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и
международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и
други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява
на творчество и други;
5. Есе на тема ”Младият специалист на бъдещето” (до 3 страници).
За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799;
9815483; 9815181, както и да ползвате адресите:
office@evrika.org, grigor@evrika.org

Покана за представяне на предложения - EAC/41/10 Европейска мрежа за политика в областта на ключовите
умения в училищното образование
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:205:0012:0012:BG:PDF
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Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Поканата за представяне на предложения ще подпомогне прилагането на Препоръката
от 2006 г. за ключовите умения за обучение през целия живот. Това ще бъде постигнато,
като се обърне внимание по- специално на въпросите, повдигнати в съобщението от
2009 г. със заглавие „Ключови умения в променящ се свят“, в което се прави
равносметка на положението към момента с прилагането на препоръката и се посочват
области, в които е необходима допълнителна работа.
Поканата за представяне на предложения е отворена за обществени или частни,
независими организации, които са юридическо лице и са посочили при регистрацията
си местопребиваване в една от държавите участници в Програмата за обучение през
целия живот. Рамковото споразумение ще важи за период от четири години: от 2011 до
2014 г. Отделеният за 2011 г. бюджет е в размер на 500 000 евро.

Покана за представяне на предложения - EAC/42/10 Европейска мрежа за политика в областта на
ръководството на училища
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:205:0013:0013:BG:PDF
Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Поканата за представяне на предложения ще подпомогне прилагането на
заключенията на Съвета по образование от ноември 2007, 2008 и 2009 г., в които беше
прието да се подобри начинът на подготовка, подбор, образование и обучение на
ръководните кадри в училищата. Това ще бъде постигнато, като се улесни
транснационалният обмен и сътрудничество между лицата, отговорни за създаването
на политиката, лицата, които я прилагат на практика, изследователите и
заинтересованите страни, участващи в разработването на политика за ръководството на
училищата , например чрез обмяната на опит между колеги, изследвания и анализи.
Поканата за представяне на предложения е отворена за обществени или частни,
независими организации, които са юридическо лице и са посочили при регистрацията
местопребиваване в една от държавите участници в Програмата за обучение през целия
живот.
Рамковото споразумение ще важи за период от четири години: от 2011 до 2014 г.
Отделеният за 2011 г. бюджет е в размер на 500 000 евро.

ЕП: Стипендии "Robert Schuman"
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=2&la
nguage=BG
Краен срок: 15 октомври
До платени стажове се допускат единствено лица, завършили университет или
приравнено учебно заведение. Целта им е да дадат възможност на стажантите да
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допълнят познанията, които са придобили по време на обучението си, и да се запознаят
с дейността на Европейския съюз и по-специално - на Европейския парламент.
Кандидатите за стипендия "Robert Schuman", обща насоченост, трябва също да докажат,
че са разработвали в рамките на университетското си обучение или за целите на научна
публикация задълбочена писмена работа. Една от тези стипендии, известна като `Chris
Piening Fellowship’, може да бъде отпусната на кандидат, чиято работа е по-специално
посветена на отношенията между Европейския съюз и САЩ.
Кандидатите за стипендия "Robert Schuman", журналистическа насоченост, трябва
също така да докажат професионален опит - чрез публикации, чрез членство в
журналистическа организация в държава-членка на Европейския съюз или чрез
квалификация по журналистика, призната в държавите-членки на Европейския съюз
или в страните-кандидатки.
Продължителността на платените стажове е пет месеца.

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.

Покана за представяне на предложения - EACEA/19/10 Действие 4.1 - Подкрепа за организации на европейско
равнище в сферата на младежта
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:220:0010:0013:BG:PDF
Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да предостави
структурна подкрепа, наречена безвъзмездни средства за дейност, на организации,
осъществяващи дейност на европейско равнище в сферата на младежта, като реализира
цели от общ европейски интерес, отговарящи на целите на програмата „Младежта в
действие“.
Допустими кандидати:
Организациите могат да бъдат:
1. Европейски неправителствени организации:
а) европейски представителни организации, които имат филиали в поне 8 или 12-те
допустими страни;
б) официални европейски мрежи, които имат официален статут на организации членки
в поне 8 или 12- те допустими страни.
2. Неофициални европейски мрежи - съставени от организации, независими една от
друга и действащи в поне 8 или 12-те допустими страни.
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Електрически декември 2010 г. - конкурс за
видеоматериал
Electric December 2010 - Video competition

http://www.eurodesk.org/edesk/SearchDb.do?go=1&progId=EU0010000435&show
Краен срок: 15 октомври 2010 г., 17:00 ч. лондонско време
Електрически декември е видеоконкурс за млади европейци под 21-годишна възраст.
Тази година състезанието се провежда като част от Fresh Flix 2010.
Кой може да кандидатства: Млади европейци под 21-годишна възраст.
Критерии: Кратките филми трябва да бъдат макс. 5 минути, и да са завършени след
септември 2009 година. Ако оригиналният език не е английски, филмът трябва да
включва субтитри на английски или транскрипт.
Как се кандидатства: Участниците изпращат своя късометражен филм по електронен
път или предоставят видео файл с високо качество.

Стаж в Европейския парламент за хора с увреждания
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&la
nguage=EN
Краен срок: 15 октомври за периода от 1 март до 15 септември
Програмата предлага петмесечни платени стажове.

Национален конкурс за студентски научни съчинения
http://sites.google.com/site/clc2010sofia/project-updates/neozaglavenapublikacia
Краен срок: 15 октомври 2010 г.
Кръжокът по Гражданско право при Юридически факултет на СУ „Св. Климент
Охридски” обяви Национален конкурс за студентски научни съчинения на свободно
избрана тема от областта на гражданското право, търговското право и гражданското
процесуално право в памет на 100 години от рождението на проф. Иван Апостолов.
Право на участие имат всички студенти от специалност „Право” в Юридическите
факултети в страната.
В разработката следва да бъдат посочени трите имена на автора, курса, факултета,
факултетния номер и областта. Съчинението трябва да бъде с максимален обем от 20
страници.

27-ми Национален младежки конкурс за поезия
"Веселин Ханчев"
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http://www.rodina-bg.org/hanchev/
Краен срок: 18 октомври 2010 г.
Конкурсът "Веселин Ханчев" се организира и провежда от Община Стара Загора,
Библиотека "Родина" и Къща музей "Гео Милев". Участници в него могат да бъдат
всички автори, навършили четиринадесет и не по-възрастни от двадесет и пет години
за календарната година, които нямат издадена стихосбирка. Конкурсът е явен. Всеки
кандидат може да представи от 5 до 10 поетични творби, напечатани в 3 еднообразни
екземпляра. Материалите се изпращат с препоръчана кореспонденция, по e-mail или
факс, придружени с точно посочени име, адрес, телефон и дата на раждане на
участника, не по-късно от 18.10.2010 г. включително, на посочените адреси:
Библиотека "Родина" ,бул. Руски 17 6000 гр. Стара Загора,е-mail: lib@rodina-bg.org
тeл./факс: 042/ 603 950; тел.: 042/ 623 855, 630 113; GSM: 0886 463 731
или Община Стара Загора,отдел "Култура и вероизповедания" ,бул. Цар Симеон Велики
107 ,6000 гр. Стара Загора ,тел.: 042/ 614 862, 614 863, 614 877
Конкурсните произведения се журират от утвърдени национални литературни творци и
критици и от млади автори, лауреати на Голямата награда от конкурса през изминали
години. Присъждат се три награди, като първата е издаване на самостоятелна
стихосбирка и връчване на Приза Златното яйце. Резултатите от Националния
младежки конкурс за поезия "Веселин Ханчев" ще бъдат обявени на Гала вечер на
отличените участници на 5 ноември 2010 г.

Програма за 2011 г. на ГД "Комуникация" на ЕП за
предоставяне на безвъзмездни средства
http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2010/pr-2010-July/pr-2010-Jul4.html;jsessionid=6835B68D133B8143A9474D80A121491B
Краен срок: 18 октомври 2010 г.
През 2011 г. ще бъдат подпомогнати три категории проекти: телевизионни програми,
радио програми и интернет дейности.

Juvenes Translatores 2010, 23 ноември 2010
http://ec.europa.eu/translatores/index_en.htm
Краен срок: 20 октомври 2010 г.
Конкурсът по превод Juvenes Translatores, организиран от Европейската комисия, ще се
проведе за четвърти път на 23 ноември 2010 година. Можете да се регистрирате в
периода 1 септември - 20 октомври 2010 г.
Този кръг от конкурса е за ученици от средните училища, родени през 1993 г., които
желаят да изпробват преводаческите си умения. Участниците ще трябва да преведат
текст, дълъг около една страница, от един от 23-те официални езика на ЕС на друг
официален език по техен избор.
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Резултатите ще бъдат оценени от преводачи в Европейската комисия и по един
победител от всяка страна от ЕС ще бъде поканен в Брюксел през 2011 г. на церемония
по награждаването.

Покана за представяне на Предложения - EACEA/15/10 Програма „Младежта в действие“ - Действие 4.3 „Системи за подкрепа на младежта“ - Подпомагане на
мобилност и обмен на лица, занимаващи се с въпросите
на младежта
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:155:0006:0010:BG:PDF
Краен срок: 22 октомври 2010 г.
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да подпомогне
експериментално дейности за мобилност и обмен на лица, занимаващи се с въпросите
на младежта, с цел да бъдат насърчени да придобият нови умения и компетентности, за
да обогатят своя профил като професионалисти по въпросите на младежта, както и с
цел да бъдат подпомогнати да се адаптират по-добре към променящите се нужди на
младите хора. Ще бъдат подпомогнати и дейности за изграждане на капацитета и
развитие на участващите структури. По този начин настоящата покана ще допринесе за
изпълнението на политическия приоритет за подпомагане, признаване и
професионализиране на работата с младите хора като хоризонтален инструмент на
политиката в Европа.По тази покана се предоставят безвъзмездни средства за проекти.
Целите на поканата за представяне на предложения са:
- да се предостави на лицата, занимаващи се с въпросите на младежта, възможност да
се запознаят с различни условия на работа в друга страна,
- да се проучи по-добре европейското измерение на работата с младите хора,
- да се повиши професионалната, междукултурната и езиковата компетентност на
лицата, занимаващи се с въпросите на младежта,
- да се насърчи обменът на опит и подходи към работата с младите хора и
неформалното образование в Европа,
- да се допринесе за разработване на по-здрави и повече на брой качествени
партньорства между младежките организации в цяла Европа,
- да се повиши качеството и да се засили ролята на работата с младите хора в Европа.
Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват постоянните приоритети
на програмата „Младежта в действие“:
- участие на млади хора,
- културно разнообразие,
- европейско гражданство,
- включване на млади хора с по-малко възможности.
Също ще бъдат предпочетени проектите, които отразяват следните годишни
приоритети:
- Европейска година за борба с бедността и социалното изключване,
- младежка безработица и насърчаване на активното участие на младите безработни в
обществото, - повишаване на информираността и активността на младите хора относно
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глобалните предизвикателства като устойчивото развитие, промените в климата,
миграцията, глобалните цели на десетилетието.
Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива
организации могат да бъдат:
- неправителствени организации (НПО),
- организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които
членуват организации от поне осем (8) страни по програмата „Младежта в действие“,
- публични органи на регионално или местно равнище.
Проектите трябва да започнат между 1 март 2011 г. и 30 юни 2011 г.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Минималната
продължителност на дейностите е 2 месеца, а максималната - 6 месеца.
Участниците в предложенията, подадени по настоящата покана за представяне на
предложения, трябва да са професионални лица, занимаващи се с въпросите на
младежта, пребиваващи законно в една от страните по програмата „Младежта в
действие“. Допускат се както лица, работещи по трудови правоотношения, така и лица,
работещи като доброволци в неправителствени организации или местни или
регионални публични органи, които осъществяват дейности в областта на младежта.
Няма възрастови ограничения за участниците. Проектите ще подпомагат
индивидуална мобилност на до двe (2) лица, занимаващи се с въпросите на младежта.
Когато в проекта са включени 2 лица, занимаващи се с въпросите на младежта,
проектът трябва да се основава на принципа на реципрочност, т. е. трябва да се
осъществи двустранен обмен на лица, занимаващи се с въпросите на младежта, между
двете организации партньори.
Предвиденият общ бюджет за съфинансиране на проекти по настоящата покана е около
600 000 евро.
Максималният размер на безвъзмездните средства е 25 000 евро.

Стипендии за обучение или изследователска работа,
предоставени от правителството на Мексико
http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/others/09_mexico.html
Краен срок: 30 октомври 2010 г.
Правителството на Мексико отпуска стипендии за чужденци, в т.ч. и за български
граждани във връзка с предстоящото честване на 100 годишнината от Мексиканската
революция (1910-2010) и на независимостта на Мексико.
Стипендиите се предоставят за обучение или изследователска работа, свързани с
историята на Мексико, и по-специално с гореспоменатите събития и са предназначени
главно за студенти, историци, социолози или политолози. Всички кандидати е
необходимо да владеят много добре испански език и да притежават международно
признат документ.

BG051PO001-1.1.04 "Квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта", ОПЧР
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http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=343
Краен срок: 30 октомври 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".
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на
професионална квалификация.
Пълният комплект документи, съдържащ Насоки за кандидатстване и формуляри може
да намерите на интернет адрес:http://ophrd.government.bg/view_doc.php/3625.

Демократична програма за стипендианти Reagan-Fascell
http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascell-democracy-fellows-program
Краен срок: 1 ноември 2010 г.
Кръстена в чест на основните учредители на NED - бившия президент Роналд Рейгън и
конгресмень Данте Fascell, демократичната програма за стипендианти е създадена през
2001 г. с финансиране от Конгреса на САЩ с цел да даде възможност на лекари, учени и
журналисти от целия свят да задълбочат разбирането си за демокрацията и да укрепят
способността си за насърчаване на демократичните промени.
Форумът е домакин 16-20 Reagan-Fascell стипендианти годишно, разделени в две сесии
от по пет месеца:
- Есенната сесия започва на 1 октомври и завършва на 28 февруари;
- Пролетната сесия започва на 1 март и приключва на 31 юли.
Програмата предлага и две направления - научно и насочено към практиката.
Всеки сътрудник стипендиант получава средства за дневни разходи, както и здравно
осигуряване и възстановяване на разходи за пътуване до и от Вашингтон, в началото и
края на учебния период. Стипендиантите получават напълно оборудван офис и
подкрепа на научните си изследвания.

BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие”
http://bgregio.eu/SubscribedNewsView.aspx?newsId=530
Краен срок: 1 ноември 2010 г, 16:00 ч.
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Основната цел на схемата е изработване на интегрирани планове за градско развитие,
насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на
икономически, природни и социални проблеми в 36 града, центрове на
агломерационни ареали.
Конкретни цели:
- Да се определят зони за въздействие, в рамките на 36-те града, центрове на
агломерационни ареали, включващи система от взаимосвързани дейности, които целят
трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното
положение на градската зона и града като цяло.
- Да се разработят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за
съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за
развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии и/или
подсистеми в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието
и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на
разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС.
- Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация
стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно
развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките
на определените зони за въздействие.
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 36 общини, центрове на агломерационните ареали.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие с времеви
хоризонт до 2020 г.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат
следните размери на максималната стойност:
По Компонент 1: Общини на 7-те големи града, центрове на агломерационни ареали,
съответно София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен:
- 1 000 000 лв.
По Компонент 2: 29 общини на средно-големите градове, центрове на агломерационни
ареали:
- 500 000 лв.

BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки
общини”
http://www.bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsId=517
Краен срок: 1 ноември 2010 г, 16:00 ч.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на
наводнения в населените места на 178-те малки общини, в т.ч.
- Почистване на речното корито;
- Разширяване на речното корито;
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- Разширяване на съществуващи диги;
- Корекции на реки и дерета;
- Защитни диги по речните брегове;
- Охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от
повърхностни води;
- Крайбрежни стени по речните брегове и др.
2. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни
обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита от
наводнения на населените места от 178-те малки общини.
Общ размер на схемата е 32 213 670 лева.
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: 200 000 лв.
- максимален размер на безвъзмездната финансова помощ : 1 000 000 лв.
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАСТОЯЩАТА СХЕМА НЕ МОЖЕ ДА
НАДВИШАВА 95% ОТ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТНОТ
О ПРЕДЛОЖЕНИЕ, В ТАЗИ ВРЪЗКА КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА ОСИГУРЯТ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 5% СОБСТВЕН ПРИНОС.

BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения в градските
агломерации”
http://www.bgregio.eu/News.aspx?ActivePage=1&newsId=518
Краен срок: 1 ноември 2010 г, 16:00 ч.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за предотвратяване на
наводнения в населени места, в т.ч.
- Разширяване на речното корито;
- Разширяване на съществуващи диги;
- Корекции на реки;
- Защитни диги по речните и морските брегове;
- Охранителни канали за защита на населени места от наводнения, предизвикани от
повърхностни води;
- Крайбрежни стени по речните и морските брегове и др.
2. Изграждане, реконструкция и ремонт на инфраструктура за борба с ерозията на
речните брегове, в т.ч.
- Прагове;
- Крайбрежни стени;
- Защитни и укрепителни съоръжения от габиони и др.
3. Изграждане, реконструкция и ремонт на съоръжения за защита на морския бряг от
ерозия и абразия, в т.ч.:
- крайбрежни стени;
- диги (дамби);
- буни;
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- брегоукрепващи вълноломи;
4. Изграждане, реконструкция и ремонт на малки по обем преливници, ретензионни
обеми, бентове, водоеми и др., които са част от инфраструктура за защита на населени
места от наводнения.
Общият финансов размер на схемата е 41 417 577,28 лева.
За отделните проекти, които могат да бъдат финансирани по настоящата схема, важат
следните размери на минималната и максималната стойност:
Компонент 1:
- минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 500 000 лв.
- максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 2 000 000 лв.
Компонент 2:
- минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 300 000 лв.
- максимална сума на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лв.
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.

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
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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.

Европейски награди за предприемачество 2011
http://www.dnevnik.bg/evropa/konkursi/2010/08/16/947380_zapochna_konkursut_evrop
eiski_nagradi_za/
Краен срок: 15 ноември 2010 г.
За България това ще бъде второ издание под формата на национален конкурс. В него
могат да участват национални, регионални и местни публични институции или
публично-частни партньорства. Национално жури под ръководството на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще отличи 2 кандидатури,
които ще получат право на участие в европейския етап на състезанието.
Конкурсът е отворен за всички местни и регионални органи на изпълнителната власт.
Участници могат да бъдат всички общини в страната, както и публично-частни
партньорства между тях и предприемачите, предприятията, университетите,
институтите, фондациите и бизнес организациите. Съществува ограничение единствено
за националните органи на изпълнителната власт, които могат да участват само в първа
и четвърта категория на конкурса.
Всеки кандидат може да участва с един проект в една от петте категории. Те са
насърчаване на предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения,
подобряване на бизнес средата, подкрепа на интернационализирането на бизнеса и
отговорно и приобщаващо предприемачество.

Платени стажове на ЕП по писмен превод
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&la
nguage=BG
Краен срок: 15 ноември 2010 г.
Платените стажове по превод са предназначени за лица завършили университет или
приравнено учебно заведение. Тяхната цел е да позволят обогатяване на познанията,
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придобити по време на тяхното обучение, и запознаване отблизо с дейността на
Европейския съюз и в частност с тази на Европейския парламент.
Стажовете за преводачите се провеждат в Люксембург.
Размерът на стипендията през 2010 г. възлиза на 1 190,71 евро на месец.

Курс за човешки права в Болоня
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/novini/2010/08/10/944490_kurs_za_chovesh
ki_prava_v_bolonia/
Краен срок: 20 ноември 2010 г.
Университетът в Болоня, Италия организира зимен курс на тема "Европейската
конвенция за правата на човека - механизъм на защита и правата на мигрантите".
Курсът е насочен към студенти и млади хора и ще се проведе между 10 и 14 януари 2011
г.Кандидатите трябва да са студенти или практикуващи специалисти. Възможно е да се
включат кандидати, които от поне 3 години работят в областта на човешките права.
Кандидатите трябва да владеят английски и френски.

NATIONAL GEOGRAPHIC фото-конкурс 2010
http://ngm.nationalgeographic.com/photo-contest/photo-contest
Краен срок: 30 ноември 2010 г.
Подайте свои творби онлайн във всяка от трите категории: хора, места, природа. Срокът
тече от 1 септември и приключва на 30 ноември. Победителите ще бъдат обявени в
началото на декември. За всяка снимка се плаща такса от 15 щ.д.
Спечелете 10 000 щ.д. и вашата снимка да бъде публикувана в National Geographic!

Международен фото конкурс на Никон
http://imaging.nikon.com/products/imaging/activity/npci/npci2010-2011/index.htm
Срок: 01.09. - 30.11.2010 г.
Конкурсът се провежда за 33-ти пореден път и има 2 категории:
- свободна - за снимки от всякакъв тип;
- енергия - за снимки които улавят енергията на обекти, които вдъхновяват, мотивират
или вълнуват.
Първото място в целия конкурс печели Nikon D3S + AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED +
AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED.

ДА ПОГОВОРИШ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ- конкурс за пиеса
за България
http://ncf.bg/?p=310
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Краен срок: 1 декември 2010 г.
Австрийският конкурс за пиеса „Да поговорим за границите” се реализира ежегодно за
страни от Югоизточна Европа от 2005 година насам. Конкурсът се организира и
провежда от австрийското Министерство на външните работи в сътрудничество с
австрийския ПЕН - клуб. Партньори по проекта от българска страна са Министерство
на културата, Национален фонд „Култура”, Държавен културен институт към
Министерство на външните работи и българският ПЕН - клуб. Австрийският режисьор
д-р Кристиан ПАПКЕ е ръководител на проекта, който досега е реализиран в
Македония, Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина и Албания.
В конкурса могат да участват български пиеси, които ще бъдат оценени от
международно жури. Авторът на най-добрата пиеса ще бъде награден с парична
награда от 3500 евро. Част от наградата включва и превод на немски език на
спечелилата пиеса, както и публикуване в тираж от минимум 10 000 екземпляра,
публично представяне на текста в рамките на поне едно четене във Виена и покана до
наградения автор да присъства на това четене. Освен това организаторите ще положат
усилия наградената пиеса да бъде поставена в Австрия.
Право да участвуват в конкурса имат всички лица, живущи в България, родени в
България, притежаващи българско гражданство или които са пребивавали на
територията на страната минимум 15 години.
Допустими за участие са пиеси на български език. Допълнително към оригиналния
текст следва да се представи и английска редакция на текста на пиесата. Английската
редакция служи на журито за първоначална ориентация и не е необходимо тя да бъде
преведена професионално. Всеки автор може да представи само една пиеса. Текстът не
трябва да е поставян или публикуван.
Пиесата трябва да е насочена към темата на конкурса „ Да поговорим за границите:
начин на живот по време на промените” и да може да бъде изиграна от поне петима
артисти.
Повече информация за конкурса можете да получите и по телефон или ел. поща: 981 08
13, 94 00 842, m.staneva@ncf.bg

Patrimonito Сториборд (комикс) конкурс - 2010 - 2011 г.
обяви ЮНЕСКО за младите хора
http://www.unesco.org/en/education/dynamic-content-single-view/news/
international
_patrimonito_storyboard_contest_to_promote_world_heritage_education/back/9195/cHas
h/e49bd69c93/
Краен срок: 15 декември 2010 г.
Конкурсът се провежда в рамките на Образователната програма за световното
наследство.
Подготовката на комикс представлява рисуване на скици в хронологична
последователност, описващи история с обект на световното наследство по избор.
Предложените теми са четири - "Световното наследство и ролята на общността",
"Световното наследство и устойчив туризъм", "Световното наследство и устойчивото
развитие" и "Световното наследство и биологичното разнообразие". Мненията и
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рисунките трябва да отразяват знания за обекта, предизвикателствата, пред които е
изправен и предложение за решение на проблемите.
До пет комикс истории ще се избират от Националната комисия на Р България. Всички
национални финалисти ще имат шанса да влязат в международен кръг. От най-добрите
комикси ще бъдат направени анимационни филми.
Героят Patrimonito е създаден въз основа на емблемата на световното наследство от
група испаноезични студенти в рамките на Първия младежки форум за световното
наследство в Берген, Норвегия през 1995 година. Patrtimonito означава "малко
наследство" и представлява младите пазители на световното наследство. От тогава е
талисман на Образователната програма. От 2002 година Patrimonito е главен герой на
анимационните филми за световното наследство - Приключенията на Patrtimonito.
Национален координатор - България:
Красимира Тодорова
Главен експерт, Отдел „Международно и европейско сътрудничество”
Министерство на образованието, младежта и науката
Тел.:02 9217 735
Факс: 02 988 06 00
Email: k.todorova@mon.bg

IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една
академична година)
http://www.theihs.org/
Краен срок: ежегодно до 15 януари
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти,
които
- работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на
филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
- са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в
съвременното общество;
- демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в
избраната професия.
www.theihs.org/subcategory.php/15.html

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz - стипендии за
изследователи
http://www.daimler-benz-stiftung.de/home/fellowship/en/start.html
Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.
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Конкурс за стипендии за изследователи

http://www.daimler-benz-stiftung.de/
Краен срок: 1 октомври/1 март
Германската фондация "Даймлер-Бенц Щифтунг" обяви конкурс за стипендии за
младежи от различни държави, включително и България, които искат да направят
докторантура и да реализират свой изследователски проект в Германия. За програмата
могат да кандидатстват младежи с магистърска диплома, без значение в коя област е тя.
Стипендиите са предназначени за индивидуални кандидати. Продължителността на
стипендията зависи от изпълнението на проекта, но не може да надвишава две години.

Петмесечен стаж в Комитета на регионите
http://www.cor.eu.int/en/service_tools/contact_us_traineeships.htm
Краен срок: 16 февруари и на 16 септември
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на
европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на
Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да
развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението
или професионалната си кариера.
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой
граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са
университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на
университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са
завършили трети курс, като докажат това със съответния документ. Стажът е отворен и
за служители на обществения и частния сектор, които имат университетска степен или
еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години консултантска работа.
Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре един
официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се
избират въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=1229&URL_DO=DO_TOPIC&
URL_SECTION=201.html
Краен срок: 31 октомври всяка година
Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла
за свободата на пресата по света.

PPaaggee 4433

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ссееппттеем
мввррии
Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за
"Млад фермер"

http://www.evrika.org/aktualno.htm
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник "Фермер-новият"
организират ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад фермер". Право на
участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31
декември в годината, за която се присъжда наградата.
Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000,
бул. „Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за
"Млад изобретател"
http://www.evrika.org/aktualno.htm
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в
България организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад изобретател".
Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35
години към датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към
31 декември на годината, за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои
изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с принос по-голям от 50%.
Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от България или от
чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи
присъждането на наградата.
Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес:
София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99,
office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за
"Млад мениджър"
http://www.evrika.org/aktualno.htm
Краен срок: 15 декември
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Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България,
агенция „В Комуникация” и списание "Мениджър” организират Ежегоден конкурс за
наградата "Еврика" за "Млад мениджър". Наградата ще получи този млад мениджър на
възраст до 35 години, който е успял да постигне значими успехи през годината и е
показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат
да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации или сами
да заявят участието си.
Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес:
София 1000, бул. „Патриарх Евтимий” 1.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Стаж при европейския омбудсман
http://www.ombudsman.europa.eu/default.htm
Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно
Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4
месеца, но могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили
право и да имат познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от
официалните езици на ЕС и да имат добри познания по втори. Тъй като работните
езици на Европейския омбудсман са английски и френски, владеенето им е основно
изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ за наем на жилище.
Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или самолет,
но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията.
Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване,
автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта,
както и декларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за
стажовете, които започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на
1 януари.

Европейската агенция за основните права набира
стажанти
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stajove/2009/04/09/375196_evropeiskata_age
nciia_za_osnovnite_prava_nabira/
Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове
за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва
да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в
съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към
датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от
официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали
обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се
заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите
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за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането
за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с
високи постижения
http://www.fulbright.bg/bg/frames/us_education.htm#usap
Краен срок: 31 януари ежегодно
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс
за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази
програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и
принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо
от финансовото им състояние.
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните среднообразователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения,
силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да
продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.
Изисквания за участие в конкурса:
- да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
- да имате отличен успех
- да участвате активно в живота на училището и на общността
- да можете да докажете финансови затруднения
Документи за участие в конкурса:
- Попълнената апликационна форма
- Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
- Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас,
подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
- Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT
Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.
- Две препоръки.

Oперация 3.1: „Подобряване на туристическите
атракции и свързаната с тях инфраструктура”
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за
развитието на природни, културни и исторически
атракции”
Бюджетна линия: BG161PO001/3.1-03/2010
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=386
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Краен срок за кандидастване: 14 януари 2011 година
BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и
исторически атракции”
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Регионално
развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма", операция 3.1.
„Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура", схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".
Настоящата схема цели:
Да се развият конкурентоспособни природни и културно-исторически атракции и/или
групи атракции, способни да привлекат значителен брой посетители;
Да се подкрепят туристически локализации, притежаващи значителен туристически
потенциал.
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 161 общини. За дейности, свързани с недвижими
културни ценности с национално и световно значение, съгласно регистъра на
Националния институт за недвижимо културно наследство, са допустими като
кандидати всички общини на територията на Република България.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Развитие на природни, културни и исторически атракции - реставрация, консервация,
експониране, опазване, оборудване, въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация;
Развитие на туристическата инфраструктура, необходима за нуждите на атракциите
(туристически пътеки и пътеки на здравето, маршрути за катерене, езда и колоездене,
места за пикник, указателни табели, посетителски информационни центрове);
Развитие на допълнителна дребномащабна техническа инфраструктура в района на
атракциите, необходима за посещение на атракциите (пътища/улици за достъп, детски
площадки, съоръжения за отдих и спорт с нестопанска цел, паркинги, зелени площи,
тоалетни, осветление, малки съоръжения за събиране на отпадъци, комунални услуги,
съоръжения, обслужващи туристическата атракция и посетителите, достъп за хора с
увреждания, необходими за развитието на цялостен туристически продукт);
Съпътстващо обучение на персонала, работещ в подкрепяните атракции;
Допълнителни дребномащабни неинфраструктурни дейности, имащи пряко отношение
към подкрепяните атракции (организиране на събития в района на атракциите,
маркетингови и рекламни дейности).
Проектните предложения се подават на адрес:
гр. София, п. к. 1202, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 17-19
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие"
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети"
Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са публикувани на
интернет адреси: www.mrrb.government.bg, www.bgregio.eu и www.eufunds.bg.
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Покана за представяне на предложения - „Подкрепа за
информационните мерки в областта на Общата
селскостопанска политика“ - Прилагане на
информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за
2011г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:231:0008:0022:BG
:PDF
Краен срок: 5 ноември 2010 г.
Могат да кандидатстват:
- селскостопански организации или организации за развитие на селските райони,
- асоциации на потребителите,
- асоциации за опазване на околната среда,
- неправителствени организации,
- органи на държавите-членки,
- медии,
- училища и университети.
Ще бъдат подкрепени:
- информационни кампании, обединяващи няколко от посочените по-долу
информационни мерки,
- изготвяне на аудио-визуални материали (радио- и/или телевизионни програми и
предавания, документални филми, дискусионни предавания и др.),
- изготвяне и разпространение на мултимедийни и/или аудио- визуални материали
(клипове, дискове тип DVD, нови медии, социални медии и др.),
- действия, насочени към училищата и университетите,
- медийни мероприятия,
- конференции, семинари и специализирани работни групи с насока заинтересованите
страни и журналистите,
- информационни щандове при мероприятията или на обществени места.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за информационни
мерки, които да бъдат осъществени (т.е. изготвяне, прилагане, контрол и оценка) в
рамките на периода 1 май 2011 г.- 30 април 2012 г.
Безвъзмездното финансиране, което може да бъде поискано от Комисията, е между 20
000 евро и 300 000 евро за всяко заявление.
Финансирането от Комисията за подбраните информационни мерки няма да
надвишава 50 % от общите допустими разходи.

Трети конкурс за прозрачност в действията на
областните и общинските администрации
http://www.ftr-bg.org/index.php?MhObg5KvM1K7M5aHgNSzM5Obg1WnElSH
Краен срок: 31 декември 2010 г.
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Организатор: Фондация за прозрачни регламенти
Присъждат се награди в 4 категории:
- Най-прозрачна областна администрация;
- Най-прозрачна общинска администрация;
- Най-добра практика за партньорство между областна администрация и структурите на
гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на
администрацията;
- Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и структурите
на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на
администрацията.
Наградата е годишна преходна статуетка.
За всичките четири категории допустими кандидати са: Областни администрации;
Общински администрации.

