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 16, м. декември 2010 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 ноември – 01 декември, 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

1–5
5 - 32
32-34

С пари от еврофондовете ще се подпомага създаването и
развитието на бизнес инкубатори
С 35.2 млн. лв ще се подпомага създаването и
развитието на бизнес инкубатори по схема на
оперативната програма "Конкурентоспособност".
Инкубаторите подпомагат развитието на малки
фирми. Ще се отпускат средства, както за
инвестиции в нови или съществуващи проекти,
така и за оперативната дейност на инкубаторите и
разширяването на услугите им.
По схемата могат да кандидатстват фирми, научни
организации,
университети,
общини.
Безвъзмездната помощ за инвестиции е от 50 до
70%, като останалите средства трябва да се осигурят от организациите, които получават
финансирането. При подпомагането на оперативната дейност парите от оперативната
програма покриват по-голяма част от проекта - 80-90%. И за двата вида проекти
помощта може да е минимум 200 хил. лв. и максимум 1.5 млн. лв.
Проекти се подават до 28.03.2011 г. в Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средни предприятия и в териториалните й звена. Документацията и насоките
на кандидатстване може да бъдат намерени в сайта на управляващия орган
www.opcompetitiveness.bg.
Междувременно Управляващият орган на оперативната програма взе решение да спре
една от първите процедури по нея - "Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи
иновативни предприятия". Проекти по нея повече няма да се приемат, въпреки че
нямаше краен срок за това. Една от причините са неясните насоки и критерии за
кандидатстване, които създаваха много проблеми на фирмите и водеха до отстраняване
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на повечето проекти. Вместо тази схема ще бъде открита за разработване на иновации
от стартиращи предприятия.

ЕК: Европа продължава да се възстановява, но
неравномерно
Икономиката на Европейския съюз продължава
да се възстановява, но процесът е неравномерен
за отделните страни членки. Това твърди
Европейската комисия в есенната си прогноза за
2010-2012 г. Очакването й се отдава на
нестабилността на международните пазари и
мерките за ограничаване на дефицита, които бяха
предприети от редица членки на валутния съюз.
ЕК очаква брутният вътрешен продукт на съюза
да нарасне с 1.7% през 2011 г. и с 2% през 2012 г.
Комисията е повишила очакването си за растеж
за настоящата година до 1.8% от 1%, прогнозиран
през май, поради по-силен от очакваното растеж през второто тримесечие.
Съществува риск прогнозата да бъде понижена поради възможността ситуацията на
финансовите пазари на континента да се влоши допълнително.
Според ръководителя на звеното за финансови и икономически въпроси на ЕК Марко
Бути, този сценарий не бива да се изключва, но малко вероятен. Това се дължи на факта,
че страните членки заделиха повече от 500 млрд. евро за стабилизиране на
задлъжнелите страни от еврозоната.
Остават притесненията, че Испания и Португалия могат също да поискат помощ от ЕС
и Международния валутен фонд. Снощи финансовите министри от еврозоната
окончателно подписаха помощта за Ирландия на стойност 85 млрд. евро.
"Икономическото възстановяване се затвърждава. Очаквам през следващата година да
настъпи подобрение в заетостта.", коментира еврокомисарят по икономическите и
валутните въпроси Оли Рен. "Публичните дефицити започнаха да се понижават поради
мерките на правителствата. Този процес обаче е неравномерен за отделните страни
членки. Турболенцията на дълговите пазари изисква решителни политически
действия.", допълва той.
Комисията очаква Германия да е двигател на икономическия растеж в ЕС и през
следващата година. Птогнозата е, че БВП на страната ще се повиши с 2.2% през 2011 г.,
след ръст от 3.7 на сто през 2010 г. Според ЕК безработицата в Германия ще остане
ниска, което ще доведе до ръст в заплатите и съответно до повишаване на местното
потребление. Така страната ще продължи да се измества от растежа, разчитащ главно
на износа.
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Икономиката на Франция ще нарасне с 1.6% през 2011 г. и с 1.8% през 2012 г.,
прогнозира ЕК. Възстановяването в страната ще остане бавно, поради липсата на
стабилно вътрешно потребление, коментира комисията.

Евродепутати: ЕС трябва да залага повече на
възобновяеми енергийни източници
Как Балканите да станат по-независими енергийно и
да развият газовата си мрежа, за да намалят
влиянието на руските доставки – това бяха
основните теми на конференцията "Природен газ и
сигурност на енергийните доставки в ЕС",
организирана от представителствата на съюза в
София и Атина. По време на форума в Солун
евродепутатът Янис Цукалис определи енергийната
зависимост като "Ахилесовата пета на ЕС" и посочи,
че това е едно от основните предизвикателства пред
общността, наред с климатичните промени.
По думите на Цукалис възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) трябва да имат
определяща роля в бъдещия енергиен модел на ЕС. Същото мнение споделя и
българският евродепутат Владимир Уручев.
Като цел на съюза Цукалис определи създаването на общ енергиен пазар между всички
страни от общността и използването на повече източници с ниски въглеродни емисии.
Той обаче коментира, че въпреки многото намерения и разговори, ЕС инвестира много
малко средства във ВЕИ, в сравнение със САЩ. На Стария континент инвестициите в
такива източници се оценяват на едва 2.3 млрд. евро в следващите години, докато САЩ
ще финансират алтернативната енергия с 25 млрд. долара.
Изпълнителният директор на гръцкия газов оператор Hellenic Gas Transmission System
Operator (DESFA) Георгиос Папарсенос съобщи, че след като през май миналата година
пазарът е либерализиран, частните компании вече държат 14% от доставките.
Останалите 86 на сто се падат на бившият държавен монополист DESFA. В момента
частни доставчици в южната ни съседка са две компании, но по думите на Папарсенос
се очаква скоро да навлязат нови участници.
Той съобщи, че в момента Гърция инвестира много средства в разширение и
подобрение на газопреносната си мрежа, за да се гарантира непрекъснатост на
доставките. Освен разширение на газопроводите, страната ще изгражда и нови
хранилища и център за компресиране на синьо гориво. Досега инвестициите се
оценяват на 437 млн. евро, а във всички проекти, изграждани в момента, вложенията са
около 450 млн. евро.
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Според българския евродепутат Владимир Уручев съществуват няколко причини,
заради които България се е включила в изграждането на газопровода "Южен поток". От
една страна ще има диверсификация – макар доставките пак да идват от Русия, газът
ще влиза в страната от още една точка. Другата причина са приходите – при 500 млн.
евро инвестиция, България ще получава около 200 млн. евро ежегодни приходи –
Според Уручев печалбата ще е много по-малка от тези приходи, тъй като ще има и
много разходи. Според него България може да преговаря за по-ниска цена за АЕЦ
"Белене". По неговите думи обявената цена на проекта от над 6 млрд. евро е една от
най-високите, които е чувал.
Генералният директор на "Росатом" Сергей Кириенко обяви, че новата атомна централа
ще струва твърдо 6.4 млрд. евро и Русия настоява за 30-40% дял в нея.
Според Владимир Уручев проектът за новата атомна централа не е само "чиста
икономика", въпреки твърденията на икономическия министър Трайчо Трайков, че се
следва само икономическата логика. От НЕК коментираха, че има смисъл от строеж на
"Белене" само при дългосрочни договори за износ на електричество. По думите на
Уручев България има нужда от нова ядрена мощност, тъй като проектите в сектора са
дългосрочни. Депутатът коментира това след като Кириенко заяви, че Русия ще чака до
пролетта страната ни да вземе решение за "Белене".
Според заялвението на Уручев: "В АЕЦ "Белене" има и политика, има и интереси, които
не са само икономическите интереси на Русия и на България". "Това е отваряне на
вратите на руските проекти за света бих казал, лицензиран в ЕС проект, където има
най-високите стандарти за безопасност, най-високите стандарти за качество".

Според доклад на Еврокомисията за заетостта: Един от
петима млади българи не се занимава с нищо
Един от петима млади българи не е в образованието,
заетостта или обучението. По този показател
българските младежи между 15 и 24 години остават
на последно място в рамките на Европейския съюз
(ЕС).
Според доклада на Европейската комисия "Заетостта
в Европа" за 2010 г. младите европейци са найзасегнатите от кризата. Една от причините за това е,
че в периода на преминаване от образование към
работа хората между 15-24 години са най-уязвими.
Това важи най-вече за нискоквалифицираните
младежи, които изпитват най-големи затруднения в установяването на пазара на труда.
Младите хора са тези, които най-често се намират в състояние, в което нито се
образоват, нито работят, нито се обучават. Колкото по-дълго се намират в това
състояние, толкова по-голям е рискът трайно да останат безработни.

PPaaggee 55

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

Сред европейците над 24 години се отбелязва, че все повече хора са излезли изцяло от
пазара на труда в резултат на повишената безработица, комбинирана с ограничените
възможности за започване отново на работа.
Според еврокомисаря по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване
Ласло Андор докладът на Европейската комисия е един от инструментите, който да
помогне за прилагането на политиката на заетостта на ЕС. Документът е фокусиран
върху две основни теми.
Първата е регулирането на пазара на труда след началото на кризата. В доклада се
разглежда какви мерки са предприели държавите членки, за да смекчат отрицателните
ефекти на кризата върху заетостта и да подкрепят възстановяването на пазара на труда.
Андор смята, че по този начин всяка една страна може да извлече положителен пример
от останалите. Това би дало и възможност на държавите членки да работят съвместно
по изпълнението на общи цели.
Втората тема отразява важността на гъвкавия подход към пазарите на труда. Това е
съществено за преодоляване на разделението на трудовия пазар и по-конкретно би
помогнал за повишаването на заетостта сред младите хора в Европа.
Младежите с временни договори са били особено засегнати от кризата, сочи докладът.
Според еврокомисар Андор непостоянните договори не просто не дават сигурност, но и
създават риск за нисък икономически растеж, тъй като не предполагат вложения в
човешки капитал. Чрез един по-гъвкав подход могат да се предложат финансови
инициативи, които да поощрят компаниите да назначават постоянни работници и да
издават постоянни, а не временни договори, завършва Андор.
Според предварителните оценки на доклада безработицата в ЕС за 2010 г. ще се запази
на нивата от предходната година, когато тя беше 9.7%. Без понижение на процента се
очакват и двете основни конкурентни икономики - на САЩ и Япония.
Въпреки това, междинните прогнози на ЕК, публикувани през септември, сочат, че
европейската икономика през 2010 г. се възстановява по-бързо от заложените в
началото на годината очаквания. Сега се предвижда ръстът на брутния вътрешен
продукт (БВП) на ЕС да достигне 1.8% през 2010 г. В резултат пазарът на труда може да
покаже по-добри резултати в края на годината, отколкото изчисляваха последните
предвиждания.

Покана за проекти към Европейския фонд за
интегриране
http://ec.europa.eu/homeaffairs/funding/integration/call_20101108/call_20101108_en.htm#
Краен срок: 14 януари 2011 г.
Настоящият конкурс е насочен към транснационални сдружения, съставени от поне три
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партньорски организации, регистрирани в три различни държави. В сдруженията
могат да участват национални, регионални и местни власти, неправителствени и
международни организации, физически и юридически лица, университети и
изследователски институти. Те трябва да бъдат регистрирани в държава членка на
Европейския съюз с изключение на Дания. По настоящата покана се съфинансират
дейности по четири приоритета:
1. Насърчаване на многообразието на добросъседски политики
2. Насърчаване на участието на имигрантите в демократичния процес
3. Насърчаване на интеграционните мерки към различните имигрантски групи
4. Изследване на връзките между политиките на прием и интеграционния процес.
По-конкретно фондът финансира разходи за заплати, пътни разходи и разходи за
престой, за оборудване и консумативи, за финансови услуги и др.
Индикативен бюджет: 6 005 000 евро
Минимална стойност на проектите: 350 000 евро
Максимална стойност на проектите: 1 000 000 евро
Финансовата помощ не трябва да надвишава 90% от общите допустими разходи по
проекта.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Покана за изразяване на интерес във връзка със
системата KSS (Knowledge Support System)
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:318:0008:0008:BG:PDF
Краен срок: 21 януари 2011 г.
Целта на поканата е да се разшири съществуващият кръг от експерти, които подпомагат
приложните изследвания на ESPON (Европейската мрежа за наблюдение на
устройството на територията), по- специално в области като териториалните измерения
на стратегия „ЕС 2020“, териториалните сценарии за Европа, териториалното
управление и териториалния потенциал във връзка със зелената икономика.

Конкурс за есе на тема „По-силна Европа или по-силна
държава?” на Европейския информационен център
„Европа Директно”
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=33338&category=72
Краен срок: 21 декември 2010 г.
Целта на конкурса е, година след влизането в сила на Лисабонския договор, когато
бъдещето развитие на ЕС се разисква активно, младите хора да изразят своята позиция
по темата. Право на участие имат всички български студенти, записани във висши
учебни заведения към датата на обявяване на конкурса. Есетата трябва да бъдат
написани на български език и да са напечатани. Обемът на есетата трябва да бъде до
4500 знака (включително интервалите). Есетата трябва да бъдат придружени от име,
възраст, ВУЗ и информация за контакт на кандидата. Всеки участник има право да
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участва в конкурса само с едно есе. ЕИЦ „Европа Директно” - София си запазва правото
да не разглежда есета, които не отговарят на темата и изискванията на конкурса или са
в противоречие с общоприетите морални норми. Есетата следва да бъдат изпратени по
пощата или донесени на място най-късно до 21.12.2010 г. в офиса на Европейския
информационен център «Европа Директно» - София, на адрес: ул. „Г.С. Раковски" 101,
мецанин, ап.1, София 1000 (при изпращане по пощенски път важи датата на
пощенското клеймо). Ще бъдат присъдени:
- първа награда - едномесечен стаж през 2011 г. в ЕИЦ „Европа Директно” - София с
месечна стипендия на стойност 250 лв.;
- втора награда - USB стик (4 GB), рекламни и информационни материали за ЕС;
- трета награда - USB стик (2 GB), рекламни и информационни материали за ЕС.

Vinyl 2010 г. - Платформа за устойчиво мислене
http://www.sustainablethinking.eu/
Краен срок: 31 декември 2010 г.
Млади хора 18-30 години от цяла Европа и от останалия свят са поканени да изразят
мнението си чрез участие в този мултимедиен конкурс. Наградите ще бъдат връчени в
три различни категории: снимки, видео и есе. Всички материали трябва да отговорят на
следния въпрос: "С все по-увеличаващото се население, как може да постигнем
максимална ефективност на ресурсите за да посрещнем нарастващите нужди?".

Конкурс U4energy: Ваш ред е да пестите енергия!
http://www.u4energy.eu/web/guest;jsessionid=C17A0CE244481A6C231290CE9EEC9363
Краен срок: 16 май 2011 г.
Училища от страни членки на ЕС, Хърватия, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са
поканени да се присъединят към този конкурс, с цел повишаване на енергийната
ефективност в училищата. Конкурсът е разделен в три категории:
- мерки за енергийна ефективност в училище,
- най-добри педагогически действия за повишаване на информираността относно
ефективното използване на енергията, и
- най-добрата информационна кампания за енергийната ефективност.
Учителите и учениците могат да решат да участват в една или повече категории.

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
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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. 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.

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
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Награди за успелите деца на България Фондация
"Димитър Бербатов"
http://dberbatov.org/projects/nagradi/conditions
Краен срок: 23 декември 2010 г.
Наградите са доказано успешно средство да се оценят постижения и да се поощри понататъшното развитие на победителите, както и да се мотивират и ангажират различни
целеви групи. Кой може да номинира:
Родители, близки, учители, съученици, съседи, самите ученици - абсолютно всеки
(който има възможност да удостовери успеха!) може да номинира едно или повече деца
- ученици, наградени през 2010 г. в областта на изкуствата, науката или спорта, както и
участници в социални проекти.
Един човек може да номинира повече от едно дете.
Кой може да бъде номиниран:
Деца - ученици (от І до ХІІ клас) в български училища - в страната или зад граница,
които имат изяви и удостоверени успехи през 2010 г. в областта на изкуствата, науката
или спорта, както и участници в социални проекти.
Ще бъдат наградени общо 9 деца от български училища в страната: по три във всяка
област на изява - по едно във всяка възрастова група (от І до ІV клас, от V до VІІІ клас и
от ІХ до ХІІ клас) за съответната област. Отделно ще бъдат наградени деца от
българските училища зад граница. Отделно ще бъдат наградени двама участници в
социални проекти.

Конкурс на "УниКредит" за най-добра докторска
дисертация
http://unicreditanduniversities.eu/en/fellow/show/fellow_id/9
Краен срок: 31 декември 2010 г.
Фондацията "УниКредит и университети" (UniCredit & Universities) учреди първите
награди за най-добри докторски дисертации за Централна и Източна Европа.
Инициативата е насочена към всички млади докторанти от 19 източноевропейски
страни.
Ще бъдат присъдени 6 награди, всяка от които на стойност 5000 евро. Отличените
текстове ще бъдат публикувани от фондацията. Допустимите сфери на науката, в които
трябва да се вписват кандидатурите, са икономика, политическа икономика, банково
дело и финанси. Две награди ще бъдат връчени за разработки конкретно по проблеми
на миграцията и две - за развитие и демография. Участниците трябва да са граждани на
Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Естония, Унгария, Латвия, Литва,
Казахстан, Киргизстан, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Словения, Турция,
Украйна, Хърватия или Чехия.
Кандидатите трябва да имат докторска степен от акредитиран университет в областта
на икономиката, политическите или хуманитарните науки. Докторските дисертации
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трябва да бъдат написани на английски език и да са защитени в периода между 1
януари 2009 и 30 юни 2010.
Необходимите документи за кандидатстване освен автобиография и копие от
дисертацията включват диплома за докторска степен и поне две препоръки от
преподавател и научен ръководител.
Източник: dnevnik.bg/evropa

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.

Световни награди за фотография на Sony 2011
http://www.sony.bg/hub/dslr/foto-galerija/sony-svetovni-nagradi-zafotografija/article/id/1237478711340
Краен срок: 5 януари 2011 г.
За професионални фотографи: Всички професионални фотографи и истински
ентусиасти по целия свят са поканени да се присъединят към професионалния конкурс.
За всички фотографи: Замествайки любителската категория от предходната година,
беше създаден нов отворен конкурс, специално предназначен за постоянно
нарастващия брой хора със страст към фотографията. Оценено по единично
изображение, отвореният конкурс отправя покана за участие към всички фотографи,
включително любители и професионални фотографи.

PPaaggee 1111

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

Poesia Castello di Duino - Темата на VII издание 2011 г. е
“Хоризонти”
http://www.castellodiduinopoesia.it/bandi/bandi-stranieri/bando-bulgaro/
Краен срок: 7 януари 2011 г.
Право на участие имат младежите до 30 години. Участието е безплатно.
I. СЕКЦИЯ НЕИЗДАДЕНА ПОЕЗИЯ
Стихотворенията биват оценени и на родния език на участниците, при условие, че са
придружени от превод на английски, френски или италиански. За стихотворенията
написани на италиански се изисква (но не е задължително) превод на английски.
II. СЕКЦИЯ: Театър (монолог или диалог между две действащи лица)
Участието се осъществява като се изпраща един театрален текст с максимум 5 страници
от по 2000 знака. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ПО-ДЪЛГИ ТЕКСТОВЕ. Текстовете ТРЯБВА да са
придружени от ОТЛИЧЕН ПРЕВОД НА ИТАЛИАНСКИ: текстовете ще бъдат оценени в
превод, НЯМА да бъдат оценявани на оригиналния си език.

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - i2i Audiovisual
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:304:0010:0012:BG:PDF
Краен срок: 10 януари 2011 г.; 6 юни 2011 г.
Целта на подкрепата е да се улесни достъпът на европейски продуцентски компании до
финансиране, пре- доставяно от банките или други финансови институции, като се
съфинансират част от разходите, а именно:
- застраховка на аудиовизуалната продукция: Модул 1 - подкрепа за перо
„застраховки“ в бюджета на продукцията,
- гаранция за изпълнение на аудиовизуалната продукция: Модул 2 - подкрепа за перо
„гаранция за изпълнение“ в бюджета на продукцията,
- финансиране от страна на банка на аудиовизуалната продукция: Модул 3 - подкрепа
за перо „финансови разходи“ в бюджета на продукцията.
Настоящата покана е насочена към европейски компании, чиито дейности допринасят
за осъществяването на горепосочените цели, и по-специално към независими
компании за аудиовизуални продукции.
Кандидатите трябва да са вписани в регистрите на някоя от следните държави:
- 27-те държави от Европейския съюз,
- страните от ЕИП,
- Швейцария и Хърватия.
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Покана за проекти в подкрепа на изследователските
организации
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
375
Краен срок: 12 януари 2011 г.
Целта на подкрепящите дейности е да подпомогнат научните изследвания и развитието
на технологиите. Проектите целят да насърчат участието на малките и средни
предприятия, гражданските сдружения и учебните заведения в посочените сфери.
Настоящият конкурс е насочен към изследователски организации, университети,
предприятия (включително малки и средни), фондации, асоциации, държавни
институции.
Участниците трябва да са юридически лица със седалище в Европейския съюз (ЕС) или
в някоя от асоциираните към ЕС държави.
Финансират се координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа.
Примерни допустими дейности:
- Дейности по мониторинг и оценяване;
- провеждане на конференции, семинари, обучения, работни срещи с експерти и др.;
- дейности по осигуряване на работата на организацията.
Индикативен бюджет: 4 млн. евро
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Нов конкурс в програмата за подпомагане EUROPEANS
FOR PEACE
http://www.europeans-for-peace.de/index.php/en/funding/theme-2011
Краен срок: 15 януари 2011 г.
EUROPEANS FOR PEACE стимулира международни съвместни проекти на училища
и/или младежки организации от Германия, Централна, Източна и Южна Европа, както
и Израел. Могат да се подават молби за проекти на тема „Човешките права в миналото
и настоящето“.

Покана за представяне на предложения - DG ENTR ENTSAT-10/5010 - Връчване на награда „ГАЛИЛЕО-EGNOS“
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:292:0023:0024:BG:PDF
Краен срок: 15 януари 2011 г.
Цели и описание: Съфинансиране на връчването на награда за иновативни
приложения, базирани на технологията за ГНСС на ЕС (EGNOS и ГАЛИЛЕО), които ще
насърчават промишлените иновации и възприемането на високите технологии в
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Европа.
Дейностите, които ще се подпомагат, са:
- организиране и управление на ежегоден конкурс (публикуване на покани за
представяне на идеи за приложения от страна на предприемачи, оценка на идеите от
експерти и награждаване),
- набиране на средства за допълване на безвъзмездните средства от страна на
Комисията,
- разпространение в рамките на Европа, т.е. увеличение на броя на иновативните идеи,
представяни всяка година за наградата „ГАЛИЛЕО“,
- разпространение извън Европа, т.е. адекватно открояване в рамките на световната
промишленост за ГНСС за популяризиране на конкурса и насърчаване на участниците
и победителите в него,
- наблюдение на развитието на победителите и участниците,
- координация със схеми за подпомагане на иновациите и механизми за финансиране
на проекти в напреднала фаза така, че наградата „ГАЛИЛЕО“ да представлява
междинен етап за достъп до финансиране и/или друго подпомагане за
иновации/предприемачество.
Допустими кандидати:
Кандидатите трябва да бъдат частноправни или публичноправни организации,
установени в една от следните държави:
- 27-те държави-членки от Европейския съюз,
- държави от ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекта, възлиза на 900 000
евро.
Планирана начална дата за дейността: май 2011 г.
Максималната продължителност на проекта е 36 месеца.

Покана за представяне на предложения - DG ENTR ENTSAT-10/5011 - Подпомагане на международните дейности:
информиране, обучение и центрове за подпомагане
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:292:0025:0025:BG:PDF
Краен срок: 15 януари 2011 г.
Цели и описание: Открояване на европейските дейности в областта на спътниковата
навигация, мониторинг на инициативите на местно ниво в тази сфера и подпомагане на
сектора на спътниковата навигация в ЕС чрез оказване на подкрепа за информирането,
обучението, центровете за подпомагане и дейностите в Израел и Латинска Америка.
Дейностите, които ще се подпомагат, са:
- създаване и изпълнение на комуникационна стратегия с цел да се популяризират и
съобщават резултатите от европейските програми за ГНСС в съответните трети
държави и подпомагане на сътрудничеството,
- създаване и управление на уебсайт за срока на проекта,
- популяризиране на европейските продукти чрез разпространение в рамките на
различни прояви на съответната документация от дружества от ЕС,
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- наблюдение на технологиите и, по-специално, изготвяне на месечни мониторингови
доклади за развитието на системите за спътникова навигация в целевата
държава/регион,
- осведомяване на заинтересованите лица чрез организиране на семинари, на които ще
се представят възможностите за сътрудничество чрез различните съществуващи
инструменти (Седмата рамкова програма за научни изследвания),
- предоставяне на стимули на европейските МСП, които искат да изнасят в
сътрудничество, например с Европейската инвестиционна банка,
- улесняване на установяването на връзки с организации от целевата държава/регион.
Допустими кандидати:
Кандидатите трябва да бъдат частноправни или публичноправни организации, които са
установени в целевата държава/регион (Израел, Латинска Америка) или в Европейския
съюз и които осъществяват дейности в целевата държава/регион.
Кандидатите трябва да бъдат установени в една от следните държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- други държави: Бразилия, Аржентина, Чили и Израел.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 250 000
евро. Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 70 % от общия
размер на допустимите разходи.
По тази покана следва да се съфинансират 2 проекта.
Максималният размер на безвъзмездните средства ще бъде 250 000 евро. За подробна
информация направете справка с глава 4 от поканата за представяне на предложения.
Планираната начална дата за дейностите е май 2011 г.
Максималната продължителност на проектите е 24 месеца.

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
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,
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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 проекти във фармацевтичния сектор
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
387#infopack
Краен срок: 18 януари 2011 г.
Целта на поканата е да насърчи научните изследвания в областта на фармацията, което
да осигури по-ефективни и безопасни лекарства за пациентите в държавите - членки на
Европейския съюз.
Поканата е насочена към консорциуми, съставени от изследователски организации,
университети, малки и средни предприятия и пациентски организации. Могат да
участват и други юридически лица, които не са научноизследователски фармацевтични
компании, членуващи в Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и
асоциации.
Консорциумите трябва да са съставени от поне две независими една от друга
организации, регистрирани в държава, участваща в Седма рамкова програма.
Ще бъдат финансирани дейности по три основни направления:
1. Оценка на ефективността.
2. Оценка на безопасността.
3. Образование и обучение.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
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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

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.
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Конкурс за наградата "Карл Велики" за младежи - 2011 г.
http://www.europarl.bg/view/bg/media/press-release/pr-2010/pr-2010-October/pr-2010Oct-15.html;jsessionid=3C7294BBA76BE43E71F9A094725C6CCE
Краен срок: 23 януари 2011 г.
Наградата "Карл Велики" за младежи се организира съвместно от Европейския
парламент и от Фондацията за международната награда "Карл Велики" на гр. Ахен. Тя
се присъжда на проекти на млади хора на възраст между 16 и 30 години. Печелившите
проекти трябва да служат като образци за пример за младите хора, живеещи в Европа и
да дават практически примери на европейци, живеещи заедно като една общност. Сред
печелившите проекти са програми за младежки обмен, артистични или интернет
проекти с европейско измерение.
Общият награден фонд от 10 000 евро.
Трите печеливши проекта ще бъдат удостоени с награди от съответно 5000, 3000 и
2000 евро. Авторите им ще бъдат поканени също да посетят Европейския парламент.

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.

Международен конкурс на ТРТ за документални филми
http://www.trt.net.tr/belgeselfilmyarismasi/en/index.php
Краен срок: 28 януари 2011 г.
С конкурса, Турското радио и телевизия цели да окаже подкрепа на авторите на
професионални и любителски документaлни филми, да даде принос за развитието и
популяризирането на документалното кино, да дaде възможност на телезрителите да
проследят различни по тематика и качествени документални филми от различни
страни по света и в дългосрочен период, да подготви основите за изграждането на
платформа за срещи и обмяна на идеи и опит на автори на документални филми от
всички страни по света. Конкурсът ще се проведе в две категории - Национални и
Международни документални филми.
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Фотоконкурс „България, селото и светът”

http://cap.europe.bg/page.php?c=9&d=44
Краен срок: 30 януари 2011 г.
В конкурса могат да участват ученици от професионалните гимназии по селско и горско
стопанство в България и студентите в стопанските университети и факултети на
висшите училища, изучаващи дисциплини с насоченост към селското стопанство, както
и всички желаещи на възраст до 26 години. Фотографиите ще се приемат до 30 януари
2011 г. на онлайн платформата photo.europe.bg или на хартиен носител. Предвидени са
специални награди за участниците от професионалните гимназии.

Конкурс за фантастичен разказ на свободна тема
http://balkancon.com/apache2-default/
Краен срок: 31 януари 2011 г.
Разказите ще се приемат до 23:00 часа на 31 януари 2011 г. на е-mail:
fantastikaff[at]abv.bg. Приемат се файлове с разширение doc или rtf. Молим авторите да
озаглавяват файловете си по следния начин: [Име_Фамилия - Заглавие_на_разказа].
Всеки автор може да изпрати неограничен брой разкази - всеки с обем не повече от 30
000 знака. В такъв случай екипът, извършващ предварителния подбор, ще определи
кой от тях да бъде евентуално изпратен на журито, за да участва във финалния кръг на
конкурса.

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.

Стипендия за журналистически проекти
http://community.ejc.net/main/authorization/signIn?target=http%3A%2F%2Fcommunity.ej
c.net%2Fevents%2Fevent%2Fshow%3Fid%3D2345725%253AEvent%253A10311%26xgi%3D1
Kedtz16L9GJzv%26xg_source%3Dmsg_invite_event%26xgkc%3D1
Краен срок: 1 февруари 2011 г.
Европейският център за журналистика (European Journalism Center) отпуска стипендии
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за журналистически проекти, отразяващи световни проблеми. Програмата е
фокусирана върху кризисната журналистика и се провежда съвместно с центъра
"Пулицър". Стипендията е учредена в чест на журналистката Персефон Миел, която се
бореше за медийна свобода. Настоящата стипендия е насочена към професионални
журналисти, писатели, фотографи, радиопродуценти, филмови режисьори и
журналисти на свободна практика. Майчиният език на кандидатите трябва да е
различен от английски. Журналистическите проекти на стипендиантите трябва да
отразяват значими проблеми в собствените им страни. Проекти, които включват
различни медийни компоненти и комбинират фотография и видеозаснемане се ползват
с предимство. Стипендията е в размер на 7500 щатски долара и се отпуска за
реализиране на журналистически проект от световно значение. Проектът трябва да
бъде осъществен в региони и да отразява проблеми, които не са показвани или не са
добре разработени от американските медии.
Кандидатурите се изпращат на електронна поща mielfellowship@pulitzercenter.org и
трябва да съдържат следните документи:
- описание на проекта (до 250 думи)
- предварителен бюджет
- 3 интернет връзки към журналистически материали на английски език на кандидата
(ако кандидатът разполага с такива)
- 3 писма с препоръки
- автобиография.
Всички приложени документи трябва да бъдат написани на английски език.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Първа покана за представяне на предложения съгласно
Решение C(2010) 7499 на Комисията за определяне на
критерии и мерки за финансирането на
демонстрационни проекти със стопански характер за
безопасно за околната среда улавяне и съхранение в
геоложки обекти на CO2, както и за финансирането на
демонстрационни проекти за новаторски технологии за
възобновяема енергия чрез схемата за търговия с квоти
за емисии на парникови газове в Общността, въведена с
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета
http://ec.europa.eu/clima/funding/ner300/index_en.htm
Краен срок: 9 февруари 2011 г.
Всички 27 държави-членки се насърчават да представят предложения, така че да могат
да се възползват от наличните средства и да подпомогнат развитието на тази
технология и иновативни проекти за възобновяема енергия. Финансирането NER300
цели да ускори разполагането на нисковъглеродна енергия в Европа и подкрепа в
средносрочен и дългосрочен план на целите на ЕС в областта на климата.
Финансирането ще представлява 50% от разходите, съответстващи на даден проект.
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За да се гарантира, че е постигнато необходимото технологично и географско покритие,
общата сума на финансиране по индивидуален проект ще бъде ограничена до 15% от
общото предоставяно финансиране. Изборът на проекти за финансиране ще се
реализира в две покани. Първият кръг ще обхваща еквивалента на 200 милиона и
вторият - 100 милиона плюс неизползваните суми от първия кръг. Тази покана за
предложения описва процеса по отношение на първия кръг.

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
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.
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- 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.

БИЕНАЛЕ "ФОДАР" 2011 "Съвременни митове"
http://www.fodar.dir.bg/
Краен срок: 15 февруари 2011 г.
Фондация "ФОДАР" организира Седмо международно Биенале "ФОДАР". Темата на
салона е "Съвременни митове". Човечеството винаги се е стремяло към идеала,
абсолюта. "Реално" следствие от този стремеж е идеализирането и дори
митологизирането на личности, събития, процеси, доктрини. Фотографията, която по
природа е документална, би трябвало по-скоро да развенчава, отколкото да произвежда
митове, но ... тя все пак е само инструмент. Тук може да има много и различни позиции.
Очакваме вашата! Конкурсът е открит за автори от цял свят. Участието е безплатно.
Приемат се цифрови изображения във формат TIFF или JPEG с минимална компресия,
с размери, не по-малки от 2365 пиксела по късата страна (Color Profile: Adobe RGB
(1998), придружени от кратка обяснителна информация - наименование на творбата,
година на заснемане, портрет на автора и творческо CV, записани върху CD или DVD.
Не се приемат творби, участвували в предишни издания на салона. В Биеналето могат
да участват и инсталации, в които основен информационен носител е фотографското
изображение.
Сигнатурата на всеки файл е буквено-цифрова и включва буква за раздела, в който се
състезава фотографията - A за първи, B за втори и C за трети и пореден двуцифрен
номер - напр. 01, 02 и т.н.
Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка без обявена стойност на
адрес: София 1510, п.к. 55. Пратките не се връщат. Раздели:
- Първи раздел включва досие от 5 - 12 фотографии с кохерентно звучене.
- Втори раздел е за единични произведения.
- Трети раздел - "Фотошкола" - е за автори, които са в период на обучение или в
началото на творческия си път.
Всеки автор има право да участва в:
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- I раздел - с едно досие;
- II раздел - с до 5 фотографии;
или
- ІІІ раздел - с едно досие и пет отделни творби.
Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с цел разгласа
на салона. Награди:
Голяма награда - 1500 лв.; Награда за хуманистична фотография - 1000 лв.;Награда І
раздел - 800 лв.; Награда ІІ раздел - 600 лв.; Награда ІІІ раздел - 400 лв.; Специална
награда на Салона - статуетка "ФОДАР"; Допълнителни парични и предметни награди
от фирми. Календар на салона:
- Приемане на творбите - до 15.02.2011 г. (важи датата на пощенското клеймо)
- Журиране - 5-6.03.2011 г. Международно жури.
- Изложба - 22.04 - 31.05.2011 г., ХГ "Илия Бешков" - Плевен, откриване - 18:30 ч.
Конкурсната експозиция ще бъде съпътствана от авторски и колективни изложби и
двудневен теоретичен семинар на тема: "Съвременни митове", в рамките на който се
организира и анализ на портфолиа на желаещи от куратори и автори с международно
признание.
E-mail: phodar.new@gmail.com

Седмо международно Биенале "ФОДАР" с тема
"Съвременни митове"
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11026&sid=7
Краен срок: 15 февруари 2011 г. (важи датата на пощенското клеймо)
Конкурсът е открит за автори от цял свят. Приемат се цифрови изображения във
формат TIFF или JPEG с минимална компресия, с размери, не по-малки от 2365
пиксела по късата страна (Color Profile: Adobe RGB (1998), придружени от кратка
обяснителна информация - наименование на творбата, година на заснемане, портрет на
автора и творческо CV, записани върху CD или DVD. Не се приемат творби, участвали в
предишни издания на салона. В Биеналето могат да участват и инсталации, в които
основен информационен носител е фотографското изображение.

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
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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

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.

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
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:
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- 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
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
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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

Национален конкурс за криминален роман или разказ
„По стъпките на Агата Кристи”
http://www.erabooks.net/?action=agathacontest
Краен срок: удължен до 28 февруари 2011 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”.
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.

ОПРР: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и
промотиране на иновативни културни събития” в 86
общини от градските агломерационни ареали
http://bgregio.eu/SubscribedNewsView.aspx?newsId=558
Краен срок: 28 февруари 2011 г, 16:00 ч. местно време
Настоящата схема цели:
- Да се насърчи развитието, обновяването и обогатяване на културния живот чрез
организиране и промотиране на културни събития като главен фактор за изграждане
на идентичността и неповторимостта на населените места в градските ареали;
- Да се създадат и развият нови и неконвенционални форми на културни изяви, които
се основават на иновативни идеи и практики на представяне и промотиране на
културни събития;
- Да се създават условия за равен достъп до културата на граждани от различни
социални и етнически групи, които да спомагат за тяхното включване в културните
процеси.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Организиране и/или провеждане на иновативни културни събития и прилагане на
добри практики, с цел обогатяване на културния живот и повишаване на
привлекателността на населените места в агломерационните ареали и изграждане на
местната идентичност.
2. Дейности за обществено осведомяване, промотиране и реклама на провежданите
иновативни културни събития;
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3. Дребномащабни инфраструктурни дейности, свързани с организацията и
провеждането на иновативното културно събитие (изграждане на достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания, реализация на дейности по благоустрояване
и/или озеленяване на пространства, ремонт, реконструкция, обновяване на сгради,
пряко
свързани
с
изпълнение
на
иновативното
културно
събитие);
4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните
събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения,
озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

Конкурс за проектни предложения - EACEA/20/10 Медиа 2007 - Развитие, разпространение, промоция и
обучение - Подкрепа за телевизионното
разпространение на европейски аудио-визуални творби
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:248:0003:0005:BG:PDF
Краен срок: 28 февруари 2011 г.; 20 юни 2011 г.
Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за
постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни
продуцентски къщи.
Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни:
- 27-те страни на Европейския съюз,
- страните от ЕИ?, Швейцария и Хърватия.
Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за
постигане на споменатите цели, и в частност за независими телевизионни
продуцентски къщи.
Кандидатите трябва да са регистрирани в една от следните страни:
- 27-те страни на Европейския съюз,
- страните от ЕИ?, Швейцария и Хърватия.
Общият предвиден бюджет е 10,4 милиона евро. Финансовата подкрепа, която може да
бъде отпусната, е под формата на субсидия. Максималната стойност е 500 000 евро на
творба за проекти от областта на игралното кино и анимацията и 300 000 евро на
творба за проекти от областта на документалистиката. Отпуснатата финансова помощ
не може да надвишава 12,5 % от допустимите разходи, представени от продуцента, за
игрални и анимационни филми и 20 % от допустимите разходи за документални
филми.

Международно биенале на хумора и сатирата в
изкуствата - Габрово 2011
http://www.humorhouse.bg/bg/condition.html
Краен срок: 1 март 2011 г.
От май до септември на следващата 2011 година Домът на хумора и сатирата в Габрово
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ще бъде домакин на най-мащабната международна проява в България в областта на
хумористичното изкуство. В рамките на ежегодния габровски Фестивал на хумора, на 21
май 2011 г. във Веселата къща ще се открие XX-то Международно биенале на хумора и
сатирата в изкуствата - Габрово 2011. Негови организатори са Домът на хумора и
сатирата, Община Габрово, Министерството на културата и Сдружението „Хумор на
народите”.
XX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата - Габрово 2011 е конкурс
за съвременни хумористични и сатирични творби в следните РАЗДЕЛИ / ИЗЛОЖБИ:
- карикатура
- графика и рисунка
- живопис
- скулптура
- плакат
- фотография
ТЕМА за всички раздели: СВОБОДНА ТЕМА ЗА РАЗДЕЛ „КАРИКАТУРА”: „ВСИЧКИ
ПЪТИЩА ВОДЯТ КЪМ ...” Конкурсът е отворен за участие на всички творци, които
приемат условията на този статут. Работни езици - български и английски.
Статут
Формуляр

VІІ Международен екслибрис конкурс „Дунав - реката на
Европа“, Русе 2011
http://www.libruse.bg/exlibris-konkurs
Краен срок: 1 март 2011 г.
Международният екслибрис конкурс през 2011 г., който РБ „Любен Каравелов” - Русе
организира за седми пореден път, дава възможност на всички участници в него да
покажат именно чрез изкуството на екслибриса своята гледна точка към темата “Дунав
- реката на Европа“. Конкурсът през 2011 г. е предизвикателство към артистичността на
всеки един творец и възможност да се покаже европейския дух, който носи реката на
Европа - Дунав. В екслибриса трябва да присъства задължително текстът “ EX LIBRIS” и
темата на конкурса на родния език на участника или на английски език. Mогат да бъдат
включени допълнително и други знаци, букви, думи и текстове, както и името на
титуляра. Максималният размер на изображението е 130 /130 мм, а 150 /210 мм на
графичния лист. Конкурсът е отворен за автори от всички националности без
ограничения във възрастта и професията. Участието в конкурса е безплатно. Всеки
автор може да участва максимум с 3 творби, като изпраща по 4 копия от всяка.
ЕХ ЛИБРИСИТЕ трябва да бъдат изпратени, заедно с попълнена и подписана
апликационна форма по ПОЩАТА на адрес:
Регионална библиотека “Любен Каравелов”, Графичен кабинет ул. “ДондуковКорсаков” 1, 7000 Русе, България
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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

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 с финансова награда от 2500 паунда. Награди ще има и за заелите
второ място. Пиесата трябва да е на английски, непубликувана и непоставяна.

Конкурс "е-Мерси за превода!" на Съюза на преводачите
в България за превод на клип
http://e-mersi.org/
Краен срок: 31 март 2011 г.
Ако си ученик, ако обичаш да гледаш и слушаш клипове, ако си се пробвал да ги
превеждаш, участвай в конкурса. Конкурсът е-Мерси за превода! ще се проведе на два
етапа:
1. Първи етап - виртуален от 00:00 часа на 1.11.2010 г. до 24:00 часа на 31.03.2011 г.
2. Втори етап - превод „на живо”от 1.05.2011 г. до 24.05.2011 г., като точната дата ще
бъде съобщена допълнително на победителите в първия етап.
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Имаш право да участваш най-много с три превода. Не е задължително да ги изпратиш
едновременно.
Ако изпратиш хубав и интересен превод със смислен текст, шансовете ти за победа се
увеличават, защото ще получиш бонус за добър избор. Не изпращай текст, в който се
повтарят само междуметия! (Не че да превеждаш междуметия е много лесно, но…)
Можеш да участваш с превод на песен, която вече е регистрирана в сайта. Условието е
преводът ти да се различава от вече регистрирания. Няма ограничения за текстовете на
песните - можеш да участваш както с такива отпреди петдесет години, така и със съвсем
нови, от 2011 година. Можеш да участваш с превод на всеки изпълнител и всяка група.
Няма ограничения за оригиналния език на превода - в Съюза на преводачите членуват
преводачи от най-различни езици.

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

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
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- 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

Втори национален конкурс за компютърна рисунка и
колаж “Творчество без граници”
http://kshvalecompetition.weebly.com/
Краен срок: 15 април 2011 г.
Организатори: Образцово Народно Читалище „Заря-1858”, Компютърна школа „Вале” Хасково.
Целта на конкурса е децата и младите хора: да открият магията на дигиталната графика
и живопис; да нарисуват света през своите очи; да предадат своите чувства,настроения
и вътрешни изживявания; да ни накарат да усетим силата на детското въображение.
Изисквания към рисунките:
1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe Photoshop, Corel
DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и
др.)
2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните
редактори
Изисквания към колажите:
1.Да са изработени с програма по избор;
2.Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или
друг вид художествени елементи.
Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 7 до 27години, в
четири възрастови групи: І група - 7-10 години; ІІ група - 11-14 години; ІІІ група - 15-18
години; ІV група - 19-27 години. За допълнителна информация: 0887249643
kshvale@yahoo.com

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
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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.

Международно Телеком Бетховен състезание
http://www.sofia.diplo.de/Vertretung/sofia/bg/02/Ausschreibungen/Telekom__Beethoven
__Competition__Bonn.html
Краен срок: 31 май 2011 г.
В рамките на International Telekom Beethoven Competition Bonn през 2011 година жури
ще подбере млади таланти с изключителни постижения: победителите ще се отличават
с интерпретаторско многообразие, емоционална изразителност, брилянтна техника,
сигурност в стила, изключителен талант и интерес към музиката на Лудвиг ван Бетовен.

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
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
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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 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 средно-образователни 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.

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 министър-
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председател 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.

Европейски стипендии за разследваща журналистика
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=33018&category=72
Краен срок: 15 януари 2011 г.
Целта на финансовата подкрепа е да се улеснят и развият сериозни трансгранични
журналистически разследвания на равнище ЕС.
Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:
- трябва да формират екип от двама или повече журналисти, от най-малко две
различни държави-членки. Едната страна ще бъде ръководител на екипа;
- в екипа могат да участват и журналисти от трети държави при условие, че участието
им е оправдано от предмета или географския обхват на проекта. Трябва да бъде спазено
и условието в екипа да има най-малко двама членове от две различни държави-членки.
Ще бъдат финансирани проекти, които:
- разглеждат въпрос от обществен интерес за европейската аудитория;
- отразяват различни проблеми на местно, регионално или международно равнище;
- имат за цел да установят фактите и контекста, както и да осигурят по-добро разбиране
на новината.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по тази покана възлиза
на 1100 000 евро. Размерът на отпуснатите средства може да се различава в зависимост
от вида на проекта.
Размерът на безвъзмездната помощ не може да надвишава 75% от общия размер на
допустимите разходи за всеки проект. Минимум 25% от изчислените допустими
разходи по проекта трябва да дойдат от източници, различни от бюджета на
Европейския съюз. Кандидатите трябва да представят доказателства, че разполагат със
съфинансиране за останалите разходи по проекта.

Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
379
Краен срок: 8 март 2011 г. и 6 септември 2011 г.
Финансирането цели да подпомогне професионалната интеграция на изследователите,
като им предостави за определен период от време работна позиция в страна, различна
от тази, в която са работили през последните години.
Допустими кандидати:

PPaaggee 3344

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

Към датата на подаване на предложения кандидатите трябва да са придобили
докторска степен и да имат поне 4 години опит в изследователска дейност.
Необходимо е участниците да кандидатстват по линия на организацията, в която ще се
проведе проектът. Тази организация следва да се намира в държава - членка на
Европейския съюз (ЕС), или в асоциирана към ЕС държава. Към датата на подаване на
молбата кандидатите не трябва да са били повече от 12 месеца за последните 3 години в
страната,
в
която
ще
се
осъществи
проектът.
Допустими
дейности:
Дейността предоставя финансова подкрепа за съвместни проекти между изследователя
и приемащата организация за период от 24 до 48 месеца. Изследователят ще може сам
да избере научната сфера, в която да работи. Субсидията покрива разходите по
научното
изследване,
включително
заплата,
пътни
разходи
и
други.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

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.

Посетете сайтовете,посветени на нашия град:
www.virtual.plovdiv.bg
www.eventsplovdiv.info
www.plovdiv-tour.info

