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

Година VI, брой 15, м. ноември 2010 г.

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

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения,
Конкурси и стажове
3.Стипендии

1–4
4 - 25
25-28

Лидерите на ЕС обсъждат предложенията за по-строги
бюджетни правила
На срещата на лидерите на страните от
Европейския съюз (ЕС)
бяха обсъдени
предложенията за налагане на по-строги
правила
за
бюджетна
дисциплина
в
еврозоната. Те бяха изготвени от финансовите
министри на общността.
Министрите имат намерението да препоръчат
промяна в договорите за ЕС, което ще позволи
налагане на по-строги санкции на държавите с
небалансирани
публични
финанси.
Споразумението трябва да даде по-големи правомощия на Европейската комисия.
Според договорката страните членки ще попадат под почти автоматичен режим за
санкциониране при нарушаване на правилата за дефицит и дълг, определени от Пакта
за стабилност. Те обаче водят спор по това кога да се задейства този механизъм. Освен
това не е определен и размерът на глобите. Наскоро ЕК предложи те да се равняват на
0.2% от БВП.
Ключова за споразумението се оказава договорката между германския канцлер Ангела
Меркел и президента на Франция Никола Саркози. Те са се разбрали да работят за
промяна на Лисабонския договор, за да може по-бързо да бъдат санкционирани
държави от ЕС, нарушаващи правилата за бюджетен дефицит.
Президентът на Европейската централна банка Жан-Клод Трише е заявил, че не
подкрепя изцяло постигнатото споразумение. Според него то ще омекоти мерките,
имащи за цел да наложат строг контрол върху правилата за дълг и дефицит във
валутния съюз. Централният банкер настоя опровержението му да бъде включено в
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доклада, който ще бъде представен пред лидерите на общността от президента на ЕС
Херман ван Ромпой.
Споразумението не беше подкрепено и от председателя на Еврогрупата Жан-Клод
Юнкер.

Кандидатстването за еврофондове ще става по
електронен път
В рамките на една година ще бъде въведена
възможността кандидатстването на еврофондовете
да става по електронен път.
Така ще се спестят разходи за документация, ще се
опазва околната среда и ще се ускори
процеса.Кандидатстването
онлайн
ще
стане
възможно благодарение на информационната
система (ИСУН), която от 26 октомври дава достъп
до информацията за всички проекти в България по
усвояване на 15.7 млрд. лева по 7-те оперативни
програми, финансирани от ЕС.
Следващата цел ще е тази система да бъде интегрирана със системата за земеделските
фондове, за да стане процесът на достъп и усвояване на европарите още по-ясен и
максимално прозрачен. Предвижда се,че така ще бъдат привлечени и повече хора,
които да кандидатстват с проекти.

ЕС изпраща смесени сигнали за присъединяването на
Черна гора
През ноември Европейският съюз (ЕС) вероятно
ще даде на Черна гора статут на държава кандидат за член, но ще забави преговорите заради
съмнения за корупция и бавни демократични
реформи.
Препоръките към Черна гора ще бъдат част от
годишния доклад на Европейската комисия (ЕК),
който отбелязва прогреса на държавите от
Западните Балкани, Турция и Исландия. Докладът
ще бъде публикуван на 9 ноември.
Очаква се Еврокомисията засега да откаже на Албания да бъде държава кандидат.
Докладът няма да промени статута и на Сърбия, която ще премине през по-сериозна
проверка на ЕК следващата година. Причината е, че държавата подаде молбата си за
членство преди по-малко от година – през декември 2009 г.
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Получаването на статут на държава кандидат е последната стъпка преди страната,
искаща да влезе в ЕС, да започне преговори за присъединяване. Това е дълъг процес,
чиято цел е да приспособи законите на държавата кандидат към разпоредбите и
стандартите на ЕС.
ЕС вече преговаря с Хърватия, Исландия и Турция, които са кандидатки за членство.
Македония също има такъв статут, но Гърция блокира започването на преговорите
заради спор за името на държавата.

Европарламентът пред важна стъпка за лечението в
чужбина
Комисията по общественото здраве към
Европейския парламент може да проправи път за
европейците, които искат да се лекуват в други
държави от ЕС освен в родината си.Ако
предложението получи одобрението на комисията по
общественото здраве, то ще бъде гласувано на
пленарна сесия в Европарламента през януари и може
да влезе в сила още следващата година.
Планът включва няколко основни момента, които да
подобрят лечението в други държави от ЕС. Сред тях е
правото на пациента да потърси медицинска помощ в
друга страна без предварително одобрение от здравна каса в собствената си държава. За
хоспитализация и специализирана помощ обаче пациентите вероятно ще се нуждаят от
предварително одобрение от националната им здравноосигурителна система.
Държавата ще може да отказва одобрение за лечение в чужбина, но само заради много
ограничен кръг от причини, се предвижда още в предложението.
Новите правила ще помогнат най-вече на пенсионери, които са се преместили в
чужбина, на 25 милиона европейци с редки заболявания и на живеещите близо до
граница да получат по-добро лечение. В момента само около 1% от 10 милиарда евро,
предвидени за обществено здраве, се харчат за лечение в чужбина. Ако се приемат
стандартизирани правила за одобрение на лечението и възстановяването на средства,
този процент може да се повиши.
Въпреки че комисията по общественото здраве е оптимист за развитието на проекта,
много хора все още изпитват недоверие в измененията. Представители на здравните
власти в някои държави се безпокоят за управлението на средствата, както и от
недостига на болнични легла.
В ЕС вече действат някои правила за по-лесно лечение в друга държава членка. В
началото на този месец България получи решение на Съда на ЕС, според което не може
да бъде отказано разрешение за медицинска помощ в чужбина, когато в държавата не
може своевременно да бъде предоставено алтернативно еднакво ефикасно лечение.
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Благодарение на това решение българи могат да заминават на лечение при спешност за
други страни от Съюза, дори преди да са получили одобрение. След това Националната
задравноосигурителна каса трябва да им възстановява сумите за лечението.
Данни на EurActiv обаче сочат, че хората предпочитат да останат близо до дома и
семейството си, когато се нуждаят от болнични грижи. Те решават да пътуват за
лечение в чужбина само когато се налага специализирано лечение или зад граница
могат да намерят по-добри болнични условия.

Влезе в сила Финансовото споразумение по JESSICA
В изпълнение на споразумението, предстои Европейската инвестиционна банка да
обяви покана за избор на Фондове за градско развитие съответно за София и за шестте
големи града - Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Фондовете за
градско развитие ще имат за задача да инвестират финансовият ресурс по JESSICA, на
обща стойност 33 милиона евро, в публично частни проекти или други проекти за
устойчиво градско развитие, чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции или дялово
участие.

BG161PO005/10/3.0/2/20 Дейности за опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие в
Република България
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/home/id/26
Краен срок: 21 февруари 2011 г.
Министерството на околната среда и водите обявява процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в Република България".
Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
- Регионални инспекции за околна среда и води;
- Дирекции на национални паркове;
- Дирекции на природни паркове;
- Регионални дирекции по горите;
- Общински администрации;
- Нестопански организации - регистрирани по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Конкретната цел на процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и
възстановяване на биологичното разнообразие в Република България" е опазване,
поддържане и където е необходимо, възстановяване на ценни местообитания и видове,
включително и такива, които са предмет на опазване от националната екологична
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мрежа.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите трябва да се изпълняват на територията на Република България.
Процедурата включва 3 компонента:
- Компонент 1: Изпълнение на дейности в резервати и паркове: По този компонент се
предвижда изпълнение на дейности в резервати (чл. 5, т. 1 от ЗЗТ), поддържани
резервати (чл. 5, т. 4 от ЗЗТ), национални паркове (чл. 5, т. 2 от ЗЗТ) и природни
паркове(чл. 5, т. 5 от ЗЗТ).
- Компонент 2: Изпълнение на дейности извън резервати и паркове: По този
компонент се предвижда изпълнението на дейности в защитени местности, дейности по
отношение на природни забележителности и дейности, които имат за цел опазване и
възстановяване на местообитания и видове и се изпълняват извън защитени територии.
- Компонент 3: Разработване на планове за действие за растителни и животински
видове по чл. 52 и чл. 53 от Закона за биологичното разнообразие: По този компонент
се предвиждат разработване на планове за действие за видове, които:
>> са застрашени в международен мащаб и са необходими мерки в цялата област на
неговото
естествено
разпространение,
с
цел
опазването
им;
>> е установено, че състоянието на популацията им не е благоприятно;
>> са от неместен вид и въздействат неблагоприятно върху условията на природните
местообитания или върху състоянието на местни видове.
Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура, са:
- Дейности и мерки, предвидени за изпълнение в одобрени планове за управление на
защитени територии;
- Дейности по информационно обезпечаване и подобряване на посетителската
инфраструктура (еко-пътеки, маркировки, осигуряване на лесен достъп на хората с
увреждания,
изграждане
/реконструкция/
оборудване
на
посетителски
информационни центрове и т.н.) само когато са предвидени в одобрени планове за
управление на защитени територии. Планираните информационни и посетителски
центрове не трябва да надвишават 300 кв. м. разгърната застроена площ;
- Дейности за опазване, поддържане и където е необходимо възстановяване на
местообитания и/или популации на видове, включително проектиране и изграждане на
съоръжения, които допринасят за това и ако е необходимо биологични и екологични
проучвания, пряко свързани с управлението на популациите на тези видове. За да бъдат
допустими дейностите, свързани с провеждане на проучване, във формуляра за
кандидатстване трябва да се обоснове подробно необходимостта от тях, като се посочат
други изследвания по същата или подобна тема и се обясни с какво ще допринесе
проекта за допълване на научните знания;
- Прединвестиционни проучвания и подготовка на проекти в изпълнение на дейности,
предвидени в плана за управление на съответната защитена територия;
- Дейности, включително инфраструктурни, заложени в одобрени планове,
разработени по реда на чл. 52 и чл. 53 от ЗБР, и дейности, ограничаващи негативното
влияние на инвазивни видове;
- Инвентаризация на горите на територията на резервати и поддържани резервати.
Проектните предложения могат да включват една или комбинация от няколко
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дейности, изброени по-горе, и конкретизирани по компоненти в Насоките за
кандидатстване по настоящата процедура. Всичките дейности следва да са пряко
свързани с опазване и възстановяване на биологичното разнообразие.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по
процедура BG161PO005/10/3.0/2/20 "Дейности за опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие в Република България", е 34 281 147 лева (тридесет и
четири милиона двеста осемдесет и една хиляди и сто четиридесет и седем лв.).
Приложения:
1. Насоки за кандидатстване
2. Приложения към Насоките за кандидатстване
3. Договор и приложения

ВАЖНО!!! Променени са Насоките за кандидатстване по
схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за
дребномащабни мерки за предотвратяване на
наводнения в градските агломерации”
Поради допусната явна техническа грешка в т. 4.2.3.1 „Недопустими разходи” от
списъка със „Специфични недопустими разходи по настоящата схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ” се заличава „непредвидени разходи”.

Покана за проекти: Насърчаване на партньорствата
между местните власти и НПО за създаване на условия
за равен достъп до качествено образование на ромските
деца и ученици
http://coiduem.mon.bg/?m=3&p=12
Краен срок: 29 ноември 2010 г.
Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства обявява покана за набиране на проектопредложение. Главната цел на
конкурсната процедура е насърчаване на партньорствата между местните власти и НПО
за подпомагане на общините в осъществяване на интеграционни процеси за създаване
на условия за равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици.
Максималната стойност на един проект е 30 000 лева. Дейностите по проекта трябва да
започнат след подписване на договора с ЦОИДУЕМ и да се реализират в периода
01.01.2011 - 30. 12. 2011 г.
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Конкурс „Езикови истории”

http://www.tonguestories.eu/
Краен срок: 31 януари 2011 г.
Европейската комисия кани младите хора, навършили 18 години и жители на страните
от ЕС, Турция, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, да споделят положителни анекдоти,
показващи ползите от владеене на чужди езици. Историите могат да се подават във
видео, аудио, текст, снимка или формат за плакат и ще бъдат публикувани на уебсайта
на конкурса. Зрителите ще избират най-добрите истории с гласуване онлайн.

Международен конкурс за радиопиеса на BBC
http://www.bbc.co.uk/worldservice/arts/2010/10/100728_playcomp_what_its_about.shtml
Краен срок: 31 март 2011 г.
На всеки две години BBC World Service и на Британският съвет провеждат
Международен конкурс за радиопиеса. В конкурса за 60-минутна радиопиеса (до 6
персонажа) може да участва всеки, който пребивава извън Великобритания.
Има две категории: една за писатели с английски като първи език и една - за писатели с
английски като техен втори език. Двамата победители ще бъдат поканени в Лондон и и
техните пиеси ще бъдат поставени и излъчени по Би Би Си Уърлд Сървис. Всеки от тях
ще бъде удостоен сфинансова награда от 2500 паунда. Награди ще има и за заелите
второ място. Пиесата трябва да е на английски, непубликувана и непоставяна.

Мария Кюри: Съфинансиране на регионални,
национални и международни програми
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
381
Краен срок: 17 февруари 2011 г.
Настоящият конкурс е насочен към публични или частни организации, които отговарят
за управлението и финансирането на поне една стипендиантска програма за обучение
на изследователи. По програмата се отпуска финансиране на предложения за
конкретни стипендиантски програми с цел обучение на изследователи.
Продължителността на съфинансирането може да варира от 24 до 60 месеца.
Индикативен бюджет: 90 млн. евро. Съфинансирането от Европейския съюз не може да
надвишава 40% от общите допустими разходи по стипендиите, като максималният
размер на субсидията е 10 млн. евро.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
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Мария Кюри: Покана за проекти с цел мобилност на
изследователи
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
382
Краен срок: 17 март 2011 г.
Настоящият конкурс е насочен към сдружения, които включват поне две
изследователски организации от две различни държави-членки на ЕС или асоциирани
страни плюс една или повече организации от страни, с които ЕС има споразумение за
научно и техническо сътрудничество, или от страни, попадащи в обхвата на
Европейската политика за добросъседство. По програмата се финансират партньорски
проекти. В зависимост от страните, които са включени в проекта, субсидията може да
покрива в различна степен пътните разходи, разходите по престоя и провеждането на
изследователския обмен. Индикативен бюджет: 30 млн. евро
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Покана за представяне на предложения - EACEA/24/10 Подкрепа по линия на програма „Жан Моне“ за
европейски сдружения, работещи на европейско
равнище в областта на образованието, обучението и
европейската интеграция
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:287:0008:0012:BG:PDF
Краен срок: 15 декември 2010 г.
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да подкрепи дейностите
на европейските сдружения в сферата на образованието и обучението, които работят по
теми, свързани с европейската интеграция, и за реализиране на целите на европейската
политика в областта на образованието и обучението. За участие се допускат европейски
сдружения с нестопанска цел, които са регистрирани от повече от две години в една или
няколко от държавите, участващи в Програмата за обучение през целия живот. Това са
27-те държави-членки на Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
Турция, Хърватия и Швейцария. Предлагат се две схеми за финансиране:
- Рамкови споразумения за партньорство;
- Споразумение за годишни оперативни безвъзмездни средства.
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Подкрепа за политиката за предоставяне на убежище
HOME/2010/ERFX/CA
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/refugee/call_20101014/call_20101014_en.htm
Краен срок: 14 декември 2010 г.
Целта на ERF III е да подкрепя и насърчава усилията, положени от държавите-членки
по приемане и по отношение на последиците от приемането, на бежанци и разселени
лица, като взема предвид законодателството на ЕС по тези въпроси.
Могат да кандидатстват национални, регионални и местни власти, университети
(включително изследователски институции), неправителствени организации,
регистрирани в една от 26 държави-членки, участващи в Европейския фонд за
бежанците, както и международни организации с доказан опит и експертни познания в
съответната област, като се вземат предвид техните съответни институционални
компетенции.
Финансовата подкрепа на Комисията не може да надвишава 90% от общите допустими
разходи по проекта.

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 2010 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
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Фондация "Пайдея" , Андрей Ковачев и Емил Стоянов ви
предлагат възможност да посетите Европейския
парламент
http://www.paideiafoundation.org/contests.php?s=8570
Краен срок: 25 ноември 2010 г.
Фондация “Пайдея”, обявява конкурс за учители и ученици под почетния патронаж на
г-н Андрей Ковачев, Евродепутат, Европейска народна партия, и подкрепата на г-н
Емил
Стоянов,
Евродепутат,
Европейска
народна
партия.
Модул А: Конкурс за ученическо есе “Европейското гражданство: какви
права и какви права и задължения?” Изисквания към кандидатите:
- Да представят своето мнение за правата и задълженията произтичащи от
европейското гражданство аргументирано.
- Да представят есе в обем не по-голям от 2500 думи в ел. форма (MSword)
- Да са на възраст 16-19 г.
- Да приложат към работата си Автобиография в общоприетия европейски формат.
Модул Б: Конкурс за учителско постижение в областта на обучението за
европейска интеграция в училище „Моят опит с „Европейски уроци” като
учител”
Изисквания към кандидатите:
- Да са участвали в поне една от дейностите на мрежата „Европейски уроци” през
последните 10 години (специалността и етапът, в който преподават са без значение).
Да
посочат
ясно
при
описанието
на
конкретния
опит:
> Формата на работа с учениците (ЗП, ЗИП, СИП, Клуб, Проект или друго)
> Година/и, в които са осъществени представените добри практики
> Брой и възраст на учениците, участвали в представените добри практики
> Кои дейности са били по преценка на учителя най-стимулиращи и интересни за
учениците
> Какви учебни материали са използвани
- Да представят предпочитаната от тях добра практика в обем не по-голям от 4000 думи
в ел. форма (в удобното според учителя MSOffice приложение)
- Да приложат към работата си Автобиография в общоприетия европейски формат
Конкурсните работи и за двата модула на конкурса се приемат само в ел. форма на
адрес: office@paideiafoundation.org до 25/11/2010 24:00 ч.
Конкурсните работи могат да бъдат публикувани на сайта на организатора и/или
патрона, при ясно посочване на авторството им и безвъзмездно за авторите.
Четирите ученически есета, събрали най-висок брой точки, и учителят, събрал найвисок брой точки, ще имат възможността да посетят Европейския парламент в
началото на 2011 година.
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Конкурс за стихотворение и рисунка “Мой любим
Черноморец”
Краен срок: 26 ноември 2010 г.
Сдружение с нестопанска цел “Странджа - партньорска мрежа за развитие” и читалище
“Димо Николов” - Черноморец организират конкурс за стихотворение и рисунка на
тема "Мой любим Черноморец”. Темата е свързана с празника на града - 6 декември.
В конкурса могат да участват ученици от цялaта страна. За стихотворение
- До две авторски стихотворения, не по-дълги от една страница.
За рисунка:
- Без ограничения, пълна свобода при избор на формат. По избор - водни бои,
темперни бои, пастели, флумастри и др. Участниците ще бъдат разделени в две
възрастови категории:
- първа категория от 7 до 14 години;
- втора категория от 15 до 19 години.
Най-добрите стихотворения и рисунки ще бъдат отличени с грамоти, а победителите в
двете възрастови категории с предметни награди. Ще бъде организирана специална
изложба в сградата на читалище “Димо Николов” за празника на града.
Изпращайте творбите, заедно с трите си имена, възраст, телефон, e-mail, адрес,
училище и клас, до 26.11.2010 на адрес: 8142 - гр. ЧЕРНОМОРЕЦ, ул.”Феникс” 3А,
Димитринка
Киримова
ЗА
КОНКУРСА”Мой
любим
Черноморец”
или
на
e-mail:
kirimovi64@mail.bg
За
допълнителна
информация:
Димитринка Киримова GSM 0887/ 670 565, 0885/ 183 899 kirimovi64@mail.bg

Награди „Жизнени градове” на Philips
http://www.because.philips.com/livable-cities-award
Краен срок: 28 ноември 2010 г.
Philips търси идеи за "прости решения", които ще подобрят здравето и
благосъстоянието на хората, които живеят в даден град. За да превърне тези идеи в
реалност, ще бъдат мръчени три награди на обща стойност 125 000 евро. Ще бъде
излъчен по един победител в три категории и всяка идея ще получи субсидия от 75 000
евро, ще има две допълнителни награди 25 000 евро. Трите категории са, както следва:
- Външни инициативи за благосъстояние: те ще помагат на гражданите да се чувстват
сигурни на обществени места, ще спомагат за създаването идентичност и чувство за
принадлежност;
- Независим живот: инициативи, които ще помогнат на нарастващия брой възрастни
хора, живеещи сами, да се чувстват удобно и сигурно в един град и/или да способстват
за по-дълъг живот у дома с подходящ достъп до здравни грижи;
- Здравословен начин на живот у дома и на работа: инициативи, които ще подкрепят
здраво тяло и ум, независимо дали чрез заобикалящата среда на едно лице или чрез
други
важни
фактори
като
физически
упражнения,
сън
и
хранене.
Кандидатства се онлайн.

PPaaggee 1122

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

Покана за представяне на предложения - EACEA/25/10 Медия 2007 - Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - Подкрепа за развитието на
продуцентски проекти - Игрално, документално и
анимационно кино - Единични проекти, Пакетно
финансиране и Пакетно финансиране 2 етап
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0016:0018:BG:PDF
Краен срок: 29 ноември 2010 г. и 11 април 2011 г.
Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или
серии) са допустими:
- проекти в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с
продължителност не по-малко от 50 минути,
- документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност
не по-малко от 25 минути (продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),
- проекти за анимационни филми, предназначени за търговска експлоатация, с
продължителност не по- малко от 24 минути.
Максималната финансова помощ, която може да се предостави за единичен проект, е
между 10 000 евро и 60 000 евро, освен за пълнометражни анимационни филми за
прожекция в киносалони, за които максималната сума е 80 000 евро.
Финансовата помощ в никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите
разходи, представени от продуцента (60 % за проекти, представящи интерес за
популяризиране на европейското културно многообразие). Максималната финансова
помощ, която може да бъде предоставена за пакетно финансиране и Пакетно
финансиране 2-ри етап, е между 70 000 евро и 190 000 евро. Финансовата помощ в
никакъв случай не може да надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от
продуцента.

Покана за представяне на предложения - EACEA/26/10 Медия 2007 - Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - Подкрепа за развитието на
онлайн и офлайн интерактивни творби
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:262:0019:0021:BG:PDF
Краен срок: 29 ноември 2010 г. и 11 април 2011 г.
Допустими са дейностите по развитието на следните интерактивни творби:
Разработка на концепция (до етап на първото годно за експлоатация приложение) за
цифрово интерактивно съдържание като допълнение към аудиовизуален проект (драма,
творчески документален филм или анимационен филм), специално разработена за
поне една от следните платформи:
- интернет,
- персонален компютър,
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- конзола,
- джобен компютър,
- интерактивна телевизия.
Цифровото съдържание трябва да демонстрира:
- значителна степен на интерактивност с разказвателен елемент,
- оригиналност, творчество и иновативност спрямо съществуващи творби,
- потенциал за търговска експлоатация в европейски мащаб.
Само следните видове аудиовизуални проекти, предназначени за търговско
разпространение могат да се допълват от представената интерактивна творба:
- драма с продължителност от най-малко 50 минути (пълното времетраене на сериала в
случай на сериен филм),
- творчески документален филм с продължителност от най-малко 25 минути
(времетраенето на един епизод в случай на сериен филм),
- анимационен филм с продължителност от най-малко 24 минути (пълното
времетраене на сериала, ако става въпрос за сериен филм).
Общият наличен бюджет възлиза на 2 млн. ЕВРО. Финансовата помощ, която се
предоставя, е субсидия. Максималната финансова помощ, която може да се предостави,
е между 10 000 евро и 150 000 евро. Финансовата помощ в никакъв случай не може да
надвишава 50 % от допустимите разходи, представени от продуцента (60 % - за проекти,
представляващи интерес за популяризиране на европейското културно многообразие).

Конкурс за видеоклип
http://nha.bg/bg/node/1035
Краен срок: 30 ноември 2010 г.
Association of Planning and Conservation- Jerusalem стартира конкурс за видео клип,
който да отразява как би изглеждал свещеният град Ерусалим през 2011 година.
Конкурсът е насочен към аматьори и професионалисти в сфери като компютърната
графика и класическата анимация, към архитекти и дизайнери. Авторът на спечелилия
видеоклип получава награда от 10 000 щ.д. Победителят ще бъде обявен на 31 декември
2010 г.

NATIONAL GEOGRAPHIC фото-конкурс 2010
http://ngm.nationalgeographic.com/ngm/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!
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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.

V Световен архитектурен конкурс BRICK AWARD 2012
http://www.ka6tata.com/actualno/novini/article/445
Краен срок: 30 ноември 2010 г.
В конкурса имат право да участват всички проекти, чиято реализация е приключила
между 2008 и 2010 г. Вложените материали в преобладаващата си част трябва да бъдат
керамика. Това, което отличава този конкурс е, че използването на продукти на
Винербергер не е задължително. Условия за участие:
- Заявка за участие от български архитекти и проектанти
- Проекти, реализирани в последните 2 години /2008-2010 г./
- Архитектурни планове във формат А1
- Представителен снимков материал.
- Пояснителни бележки за предназначението на сградата и вложените в нея материали

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
(ПРСР)
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1285315939.doc
Срок: 18 октомври - 30 ноември 2010 г., 17 ч.
Програмата цели повишаване на квалификацията на земеделските производители и
собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Финансовата помощ се
предоставя на обучаващи организации, които могат да бъдат публични или частни
институции в системата на професионалното образование и обучение, както и висши
училища. Допускат се също и юридически лица с нестопанска цел и научни институти с
предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на
земите и околната среда. Финансова помощ се предоставя за следните дейности
>> За обучение чрез курсове Дългосрочни - с продължителност от 150 часа;
Краткосрочни - с продължителност от 30 часа). Във всеки проект за обучение чрез
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курсове
минимум
50%
от
курсовете
трябва
да
са
краткосрочни.
>> За обучение чрез информационни дейности (Семинари, Информационни сесии,
Работни срещи).
В курсовете и информационни дейности се обучават физически лица от цялата страна,
които отговарят на изискванията на чл.21 от Наредба №23 от 14.07.2008 г. за условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Професионално
обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по ПРСР за
периода 2007-2013 г. Финансовата помощ се предоставя в размер на 100% от общите
одобрени разходи. Максималната стойност на разходите за обучение на един участник
не трябва да надвишава:
- 1750 евро за курсове от 150 учебни часа;
- 350 евро за курсове от 30 учебни часа;
- 210 евро за информационни дейности.

ДА ПОГОВОРИШ ПРЕЗ ГРАНИЦИТЕ- конкурс за пиеса
за България
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
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Покана за представяне на предложения - EACEA/29/10 МЕДИА 2007 - Подпомагане на транснационалното
разпространение на европейски филми - „Избирателна
система за подпомагане“ 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:259:0011:0012:BG:PDF
Краен срок: 1 декември 2010 г., 1 април 2011 г. и 1 юли 2011 г.
Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко
транснационално разпространение на нови ненационални европейски филми чрез
насърчаване на театралните разпространители по-специално да инвестират в
популяризирането и достатъчното разпространение на ненационални европейски
филми.
По настоящата покана за представяне на предложения се допускат следните дейности:
Театрално (кино) разпространение на филми с чуждестранни характеристики. Филмът
трябва да е или преобладаващо продукция на продуцент/продуценти, установени в
страни, участващи в програма MEDIA, или осъществен със значителното участие на
специалисти от тези страни. Филмът трябва да е ново игрално, анимационно или
документално произведение с продължителност над 60 минути и с произход страна,
различна от страната, в която се разпространява. Авторските права върху филма не
могат да бъдат получени по-рано от 4 години преди годината на подаване на
заявлението. Филми с бюджет на продукцията над 15 милиона евро не се допускат до
участие.
Общият наличен бюджет е 12 250 000 евро, при условие че са налични средства за
финансовата 2011 г. Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на
безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да надхвърля 50 % от
допустимите разходи. Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за
филм и за страна.

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:275:0007:0009:BG:PDF
Краен срок: 8 декември 2010 г. - за проекти, започващи от 1 юни 2011 г., и 1
юни 2011 г. - за проекти, започващи между 1 януари и 31 май 2012 г.
Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или
управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от
Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007
(Исландия,
Лихтенщайн,
Норвегия),
Швейцария
и
Хърватия).
Максималната
продължителност
на
проектите
е
12
месеца.
Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите,
възлиза на 2 500 000 евро (при условие че бюджетът за 2011 г. бъде приет).
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Финансовата помощ от Комисията не може да надвишава 50 % от общите разходи по
действието.

Patrimonito Сториборд (комикс) конкурс - 2010 - 2011 г.
обяви ЮНЕСКО за младите хора
http://www.unesco.org/en/education/dynamic-content-singleview/news/international_patrimonito_storyboard_contest_to_promote_world_heritage_ed
ucation/back/9195/cHash/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
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

Видео конкурс ПОЛИГЛОТ
http://www.turku2011.fi/en/polyglot_en
Краен срок: 15 декември 2010 г.
Младите европейци (от държави - членки и нечленки на ЕС) на възраст между 18 и 35
години са поканени да заснемат видеоклипове за многоезичието и как това се отразява
на младото Евро-поколение. Видеоклипът трябва да е максимум 5 минути, в две
категории:
- Видео портрети (документални филми на тема "Моето многоезичие");
- Видео поеми (художествена проза на тема "Езикът, на който аз мечтая").
Осемнадесет победители ще имат шанса да присъстват на двуседмичното семинар
"Кино-лодка" за изработване на документален филм през юни 2011г. в Турку
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(Финландия). Създателите на филма ще представят работата си по време на двудневния
филмов фестивал ПОЛИГЛОТ, тъй като град Турку чества статута си на Европейска
столица на културата.

Стажантска програма в Европейския център за правата
на ромите
http://www.romadecade.org/call_for_applications_errc_romani_internship_program
Краен срок: 19 декември 2010 г.
Европейският център за правата на ромите очаква кандидати за стажантската си
програма в Будапеща, Унгария, за периода март-август 2011 година.
Кандидатите трябва да са минимум 20-годишна възраст. ЕЦПР очаква кандидати,
представляващи всички сектори (жените, ЛГБТ, инвалиди и т.н.) на ромската общност
в тази програма.

Международен уъркшоп за активно гражданство
http://formarestudia.ro/?content=_8&lang=en
Краен срок: 20 декември 2010 г.
Румънската неправителствена организация "Формаре студиа" (Formare Studia)
организира международно обучение на тема "Да бъдем активни граждани в
образованието за развитие" (Engaging as Active Citizens in Development Education).
Курсът ще се проведе от 6 до 13 март 2011 г. в румънския град Яши, като работният език
е
английски.
Целта на обучението е да подпомогне обмена на опит от различните държави-членки
относно проблемите на бедността, развитието и социалното изключване. Предвижда се
също да бъде създадена международна мрежа от обучители с активна гражданска
позиция, които да продължат да си сътрудничат в бъдещи проекти. Курсът е насочен
към обучители с интереси и мотивация за работа в областта на проблемите на
развитието и образованието за развитие. Желаещите да участват трябва да изпрати
попълнен онлайн формуляр за кандидатстване и презентация или кратък проект,
изготвени като подготовка за семинара. Кандидатите трябва да владеят английски език.
Няма такса за участие в уъркшопа. Разходите по престоя се покриват изцяло от
организаторите. Организаторите поемат и пътните разходи, ако те са в рамките на 398
евро. Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

Национален конкурс за криминален роман или разказ
„По стъпките на Агата Кристи”
Краен срок: 31 декември 2010 г.
По случай 120-ия юбилей на Агата Кристи издателство ЕРА и сайтът за книги „Аз
чета“ учредяват Награда на името на великата писателка и обявяват национален
конкурс за криминален роман или разказ „По стъпките на Агата Кристи”.
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В конкурса могат да участват непубликувани творби, които отговарят на изискванията
на литературните жанрове роман и разказ. Произведенията ще бъдат оценявани в две
категории - съответно за роман и за разказ. За да участвате, изпратете творбите си на
имейл era@erabooks.net или на адрес София, 1000, ул. „Граф Игнатиев” 19, ет.1,
Издателство ЕРА. Резултатите ще бъдат обявени през февруари 2011 г.
Моля, посочвайте точни данни за обратна връзка - име, адрес, телефон.

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.
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.

Спечели награда за своето училище или университет заснеми видеоклип за Службата за публикации на ЕС!
http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm
Краен срок: 17 януари 2011 г.
В конкурса могат да участват учащи във всички образователни институции в 27-те
страни членки на ЕС.
Първо място в двете категории печели 5000 евро, второ - 3000 евро, трето - 1000 евро.

Покана за проекти в сферата на информационните и
комуникационните технологии
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
376
Краен срок: 18 януари 2011 г.
Обявена е покана за съвместни проекти в сферата на информационните и
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комуникационните технологии по специфична програма "Сътрудничество" на Седма
рамкова програма за научни изследвания. Целта на съвместните проекти е да насърчат
научните изследвания в сектора на информационните и комуникационните технологии,
които да подобрят европейската конкурентоспособност и да отговорят на обществените
нужди в тази сфера. Настоящият конкурс е насочен към юридически лица със седалище
в Европейския съюз (ЕС) или в някоя от асоциираните към ЕС държави.
Проектите трябва да са разработени съвместно от поне 3 независими организации,
всяка от които да е установена в различна държава. Допустими дейности:
- Големи съвместни проекти (Large scale integrating projects);
- малки и средни съвместни изследователски проекти (Small or medium scale focused
research projects);
- мрежи по компетентност (Networks of excellence);
- координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа (Coordination and
support action).
Примерни допустими дейности:
- дейности, насърчаващи развитието на научните изследвания и технологиите;
- тестване и демонстриране на иновативни технологични продукти;
- дейности по осигуряване на комуникацията между участниците в проекта и
осъществяване на връзка с Европейската комисия;
- обучения на изследователите и персонала.
Индикативен бюджет: 778 500 000 евро.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Покана за съвместни изследователски проекти с
Бразилия
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
377#infopack
Краен срок: 18 януари 2011 г.
Целта на съвместните проекти е придобиването на нови знания в сферата на
технологиите и разработването на общи изследователски ресурси. Международното
сътрудничество има за цел отговори на взаимните интереси на Европейския съюз (ЕС)
и Бразилия в областта на микроелектрониката и микросистемите, бъдещите интернет
технологии и сигурност. Настоящият конкурс е насочен към юридически лица със
седалище в ЕС или в някоя от асоциираните към ЕС държави. Проектите трябва да са
разработени съвместно от поне 3 независими организации. Финансират се малки или
средни съвместни изследователски проекти. Проектите задължително трябва да
включват сътрудничество с проект в Бразилия. Примерни допустими дейности:
- дейности, насърчаващи развитието на научните изследвания и технологиите;
- тестване и демонстриране на иновативни технологични продукти;
- дейности по осигуряване на комуникацията между участниците в проекта и
осъществяване на връзка с Европейската комисия.
Индикативен бюджет: 5 млн. евро. Освен финансирането от ЕС, Министерството на
науката и технологиите на Бразилия предвижда да отпусне същия бюджет.
Максималната стойност на отпусканата субсидия е 1 500 000 евро.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
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Vulcanus в Япония - Обучителна програма за студенти от
ЕС
http://www.eu-japan.eu/student/vulcanus-in-japan.html
Краен срок: 20 януари 2011 г.
Програмата започва през септември и завършва през август 2011 година. Тя има за цел
да подобри и стимулира сътрудничество в областта на индустрията и по-доброто
взаимно разбиране между Япония и ЕС. Студентите преминават през:
- 1-седмичен семинар за Япония,
- 4-месечен интензивен курс по японски език,
- 8-месечен стаж в японска компания.
Могат да кандидатстват:
- граждани от страни членки на ЕС;
- студенти по компютърни науки, инженерни науки, машинно инженерство, химия,
електроника, биотехнология, електро инженерство, физика, телекомуникации, ядрена
техника, строителни материали, метали, керамика, производствената система;
Студентите следва да са най-малко в третата година на обучение в университет на ЕС.

Конкурс за приложения Calling All Innovators
http://www.callingallinnovators.com/10M/
Краен срок: 28 януари 2011 г.
Nokia и северноамериканският оператор AT&T обявиха конкурс за приложения,
участниците в който ще се борят за общо 10 млн. щ.д. в парични и предметни награди.
Най-добрите приложения ще бъдат определени от организаторите, а също и от самите
потребители, които ще дадат своя вот, сваляйки апликацията от Ovi Store.
Конкурсът 2010 Calling All Innovators е отворен за разработчици от цял свят, но
приложенията ще са насочени към потребителите от Северна Америка. Крайният срок
за участие е 28 януари 2011 година, а категориите, в които програмистите могат да
творят, са цели 17.

Покана за представяне на предложения - EACEA/32/10 Темпус IV - Реформа във висшето образование
посредством международно университетско
сътрудничество
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:278:0018:0021:BG:PDF
Краен срок: 15 февруари 2011 г., 12,00 ч. брюкселско време.
До получаване на безвъзмездни средства се допускат кандидати юридически лица
(„правни субекти“), учредени съгласно изискванията на законите преди повече от 5
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години в държави-членки на ЕС или в държави партньорки по програмата Темпус.
Кандидатите за Съвместни проекти трябва да бъдат признати от държавата публични
или частни висши учебни заведения или асоциации, организации или мрежи от висши
учебни заведения, занимаващи се с подпомагане, подобряване и реформа на висшето
образование.
Кандидатите за Структурни мерки трябва да бъдат правни субекти, както е посочено погоре, по отношение на съвместните проекти или национални или международни
организации на ректори, преподаватели или студенти. Участващите като
партньори/съвместни бенефициери по програма Темпус институции и организации
могат да бъдат както висши учебни заведения и организации, така и неакадемични
институции и организации, например неправителствени организации, дружества,
индустрии и публични органи. Седалището на тези институции и организации трябва
да е в някоя от следните четири групи допустими държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- 4-те държави от района на Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Черна
гора, Сърбия, както и Косово,
- 17-те държави от съседните южни и източни райони на Европейския съюз: Алжир,
Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия,
Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Руската федерация и
Украйна,
- 5-те републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Двата основни инструмента за сътрудничество по настоящата покана за представяне на
предложения по програма Темпус са:
- съвместни проекти: проекти на основата на „възходящ подход“, насочени към
модернизиране и реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на
съвместните проекти е обменът на знания между университети, организации и
институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в
държавите партньорки при необходимост.
- структурни мерки: проекти, насочени към съдействие за развитие и реформа на
системите за висше образование в държавите партньорки, както и към подобряване на
качеството и значението им, и към по-голямо доброволно сближаване с достиженията
на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на
структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на
стратегическа рамка на национално равнище.
Според настоящата покана могат да бъдат финансирани национални проекти, както и
проекти с участие на няколко държави.
Предвиденият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата
покана, е в размер на 48,7 млн. евро. Финансовото участие от страна на Европейския
съюз не може да надвишава 90 % от общата сума на допустимите разходи. Изисква се
съфинансиране от най-малко 10 % от общата сума на допустимите разходи.
Минималният размер на безвъзмездните средства както за съвместните проекти, така и
за структурните мерки възлиза на 500 000 евро. Максималният размер на
безвъзмездните средства възлиза на 1 500 000 евро. За национални проекти за Косово и
Черна гора минималният размер на безвъзмездните средства и за двата вида проекти е
определен на 300 000 евро.
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Програма за обучение на мениджъри от ЕС в Япония (4
или 5 седмици)
http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-trainingprogramme.html?EUJAPAN=4e49315781f69b2eed85b6f6525bd200
Краен срок: 17 февруари 2011 г.
Japan Industry Insight HRTP предоставя цялостен задълбочен поглед върху японската
индустриална структура и бизнес практики. Програмата е насочена към мениджъри,
които имат основна роля при определянето и прилагането на политиките на своята
компания по отношение на Япония, или които трябва да бъдат прехвърлени в Япония,
или които искат да бъдат информирани за управленските практики в Япония.

Покана за проекти в областта на транспорта
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
374
Краен срок: 12 април 2011 г.
Обявена е покана за съвместни проекти за устойчив наземен транспорт по специфична
програма "Сътрудничество" на Седма рамкова програма за научни изследвания.
Проектите трябва да осигурят устойчива градска мобилност и да са насочени към
изследователски и академични институции, както и представители на индустрията.
Цел: Целта на съвместните проекти е да насърчат научните изследвания, които да
доведат до иновативни стратегии за екологичен градски транспорт. Проектите целят да
засилят научното сътрудничество и споделянето на изследователски практики, което да
подобри европейската конкурентоспособност. Допустими кандидати: Настоящият
конкурс е насочен към юридически лица със седалище в Европейския съюз (ЕС) или в
някоя от асоциираните към ЕС държави. Проектите трябва да са разработени съвместно
от поне 3 независими организации. Допустими дейности:
- Съвместни проекти
- Дейности по координация и подкрепа.
Примерни допустими дейности:
- Дейности, насърчаващи развитието на научните изследвания и технологиите
- Тестване и демонстриране на иновативни технологични продукти
- Дейности по осигуряване на комуникацията между участниците в проекта и
осъществяване на връзка с Европейската комисия.
Индикативен бюджет: 18 млн. евро.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
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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
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.

Конкурс за журналистически материали „Преоткрий
България" по европейски проект
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=32379&category=72
Краен срок: 31 май 2011 г.
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма представи инициативата
„Преоткрий България". Тя има за цел да насърчи представянето на малко известни
дестинации и нови туристически продукти за българските туристи и е финансирана по
Оперативна програма „Регионално развитие". В рамките на инициативата се
организира конкурс за журналистически материали „Преоткрий България". Той ще
отличи най-добрите предложения за непознати дестинации и продукти в четири
категории: Телевизия, Радио, Печатни медии и Интернет медии. Победителят във всяка
категория ще получи Грамота и предметна награда на стойност 1000 лв. За участие в
конкурса ще бъдат приемани материали за непознати дестинации в страната,
публикувани или излъчени от 20 септември 2010 г. до 20 март 2011 г.
Приемането на кандидатури ще започне на 20 октомври 2010 г., а победителите във
всяка категория ще бъдат обявени до края на май 2011 г. Регистрационната форма за
участие и регламентът на конкурса ще бъдат качени в секция "Туризъм" в сайта на
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МИЕТ . Заявките за участие могат да се изпращат по електронен път на адрес
konkurs.tourism@publicis-consultants.bg
Материалите ще бъдат оценявани от жури от представители на МИЕТ, туристически
организации и медии. В рамките на инициативата са предвидени и събиране на
предложения за 50-те най-интересни непопулярни туристически обекта в страната.
МИЕТ кани и представители на медиите от цялата страна да станат членове на
неформален медиа клуб „Преоткрий България", чиято цел е текущо да насърчава
интереса към представяне на непопулярни туристически дестинации. В края на март
2011 г. се очаква с помощта на членовете на клуба да бъде създаден списък на 50-те найинтересни непознати туристически обекта в България.

Конкурс за стипендианти на БНБ 2011
http://www.bnb.bg/AboutUs/AUCareers/AUScholarships/AUSHow/index.htm
Краен срок: 30 ноември 2010 г.
За
период
от
9
месеца
БНБ
отпуска
следните
стипендии:
- две стипендии в размер на 500 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи
се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;
- една стипендия в размер на 700 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на
образователна и научна степен „доктор” (докторант). За да имате право да участвате в
конкурса и да получавате стипендия от БНБ е необходимо да сте български граждани,
като към датата на кандидатстването за стипендия отговаряте на следните условия:
- да сте докторанти в редовна форма на обучение или студенти, обучаващи се в редовна
форма за придобиване на образователно - квалификационна степен „магистър“ в
акредитирани висши училища в страната или чужбина, с подходящи за БНБ
специалности;
- студентите-магистри да имате среден успех от следването си към момента на
кандидатстване най-малко много добър (4.50) или среден успех от завършена
предходна образователна степен на висше образование най - малко много добър (4.50);
- Необходимо е да подадете следните документи:
- мотивационно писмо;
- автобиография, в която се акцентира на научната активност на кандидата;
- документи от университетската администрация за записан семестър за ОКС
„магистър” за текущата година и за успеха от следването до момента (уверение,
академична справка) или заповед за зачисляване в докторантура за кандидатите
докторанти;
- диплома за завършена предходна образователна степен на висше образование, в
случай че се посочва среден успех от нея;
- декларация по образец
- есе в обем до 5 стандартни страници по една от следните теми:
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>> Антицикличните мерки на БНБ и въздействието им върху банковата система;
>> Алтернативи пред икономическата политика на малките отворени икономики в
условията
на
глобална
икономическа
криза;
>> Агенциите за кредитен рейтинг и глобалната криза.
Документи можете да подавате в периода 1 ноември - 30 ноември 2010 г.:
>> На гише "Информация" в паричния салон на БНБ - София, от 8:30 до 15:45 ч. в
работни дни.
>> С препоръчано писмо на адрес: Българска народна банка, пл. "Княз Александър І"
№ 1 София – 1000 гише "Информация" за дирекция "Управление на човешките
ресурси" относно: "Конкурса за стипендианти на БНБ". За допълнителна информация:
Руслана Станчева, експерт ЧР и секретар на Комисията по подбор и работа със
стипендианти
Тел.: (02) 9145 2723

Конкурс за стипендии „Изгони скуката от училище”: 50
стипендии по 1 000 лв. ще получат авторите на найдобри идеи за развитие на средното образование в
тазгодишното издание на „Силен старт с Пощенска
банка”
http://www.silenstart.bg/
Краен срок: 21 ноември 2010 г.
Започна шестото издание на програмата за подкрепа на средното образование „Силен
старт с Пощенска банка”. Под надслов „Изгони скуката от училище” програмата
стартира в нов формат, с който провокира активното участие на учениците в средните
училище да дадат своите предложения за развитието на средното образование у нас.
Най-добрите идеи ще бъдат наградени с еднократна стипендия в размер на 1000 лв.,
като общият награден фонд възлиза на 50 000 лв. Програмата се провежда в
партньорство с Български дарителски форум, фондация „Пайдея”, Национална мрежа
за децата и Асоциация „Родители“ и под патронажа на Министерството на
образованието, младежта и науката. В тазгодишното издание на „Силен старт” могат да
участват всички ученици от 8 до 12 клас от страната, чийто успех от предходната година
е не по-малко от 5,00. За целта те трябва да напишат и изпратят есе на тема „Изгони
скуката от училище“ до 21 ноември 2010 г. чрез регистрация на Интернет страницата на
програмата. Учениците ще се състезават с връстниците си от съответния випуск, като от
всеки випуск ще има 10 наградени есета. Най-добрите есета ще бъдат предоставени на
МОМН. За допълнителна информация: Илияна Захариева, началник отдел
„Корпоративни комуникации” в Пощенска банка тел. 02/81 66 100
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danceWEB - Европейска стипендиантска програма за
съвременен танц
http://www.jardindeurope.eu/index.php?id=43
Краен срок: 15 декември 2010 г.
Стипендиантската програма предлага на 65 млади професионални танцьори и
хореографи основно от европейски, но и от не-европейски страни възможността да
участват в интензивна многонационална програма за обучение. Програмата е
петседмична и се провеждат всяка година през юли - август във Виена в рамките на
фестивала ImPulsTanz. Програмата е насочена към обмена на идеи и знания,
неограничени от национални граници, обучение, срещи с международно признати
творци, които участват в ImPulsTanz с цел да ориентират кариерата на участниците.
Могат да кандидатстват танцьори и хореографи с професионални амбиции от
европейски, източноевропейски и не-европейските страни на възраст между 22 и 30
години и добри познания по английски език.

Стипендии на UNESCO/Keizo Obuchi за научни
изследвания
http://portal.unesco.org/en/ev.phpURL_ID=14635&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Краен срок: 7 януари 2011 г.
ЮНЕСКО кани млади изследователи, докторанти и специализанти от развиващите се
страни да кандидатстват за стипендии. Тази изследователска стипендиантска програма
се финансира от Япония. Програмата, носеща името на покойния японски министърпредседател Keizo Obuchi, предлага общо 20 стипендии за научни работници.
Сума от 6000 до 10 000 щ.д. ще бъде предоставена на двама кандидати.
Целта е да се подпомогне изграждането на капацитет и изследователски дейности в
една от четирите области:
- околна среда, с акцент върху водите науките;
- междукултурен диалог;
- информационни и комуникационни технологии;
- мирно разрешаване на конфликти.

IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една
академична година)
www.theihs.org/subcategory.php/15.html
Краен срок: ежегодно до 15 януари
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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.

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.

