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 VII, брой 4, м. април 2011 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 март, 2011г. – 01 април, 2011г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения
3. Kонкурси, стажове, стипендии

1–3
4 - 24
24-26

Евродепутатите искат равни права за всички работници
в ЕС
Работниците от трети страни трябва да имат същите
права и условия за работа като тези на гражданите
на Европейския съюз (ЕС). Това се посочва в
предложението за "единно разрешително за работа",
което Европейският парламент (ЕП) одобри, съобщи
пресслужбата на институцията.
Инициативата е на Еврокомисията и цели да намали
бюрокрацията, както и да улесни процедурите за
прием на имигранти, кандидатстващи за работа и
пребиваване в ЕС. Предвижда се работниците от
трети страни да получават своите разрешителни за работа и пребиваване само с една
административна процедура.
Същевременно чуждестранните работници ще разполагат с права, подобни на тези на
европейските граждани, като равно заплащане и безопасност на работното място,
работно време, отпуски и достъп до социално осигуряване.
Всяка държава-членка обаче сама ще преценява дали да предостави достъп на
работници от трети страни до трудовия си пазар, както и да определи и техния брой.
Държавите членки ще могат също да ограничават достъпа на чуждестранните
работници до социално осигуряване. Разпоредбата няма да важи за тези, които в
момента за наети на работа, или които са работили поне 6 месеца, и са регистрирани
като безработни.
Работниците от трети страни ще могат да претендират за данъчни облекчения в

kjlk
страните, в които пребивават. Семействата им обаче ще могат да се възползват от тези
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облекчения, само ако живеят в същата европейска страна, се казва още в приетия от
евродепутатите текст.
Предложението засяга и въпросът за пенсиите на работниците. Чуждестранните
граждани ще могат да получават пенсиите си, когато се завърнат в собствените си
страни, при същите условия и равнища, като тези за европейците.
Правото на професионално обучение и образование ще може да бъде ограничено само
за чуждестранните работници, които работят или вече са били наети на работа.
Правилата не важат и за тези, които получават образованието си в ЕС.
Предложението ще бъде разгледано от европейските министри на правосъдието и
вътрешните работи. Великобритания, Ирландия и Дания няма да участват в
приемането на директивата.

Евродепутатите отложиха гласуване на правила за
защита на онлайн купувачите
Европейският парламент отложи крайното гласуване
на нови правила за правата на потребителите, които
трябва да гарантират по-добра защита на онлайн
купувачите и да да повишат доверието на
потребителите при покупки в други страни от ЕС.

институцията.

По време на пленарната сесия в Брюксел
евродепутатите върнаха въпроса в парламентарна
комисия, за да могат да постигнат споразумение с
държавите-членки, като приеха само поправки по
предложението,
предаде
пресслужбата
на

Законодателното предложение трябва да осъвремени съществуващите правила, като в
същото време вземе предвид нарастването на продажбите в интернет и да осигури подобра защита за онлайн потребителите.
Според евродепутатите за потребителите трябва да бъде ясно от кого и какво точно
купуват, както и колко ще бъде крайната цена, когато пазаруват онлайн или поръчват
от каталог. Името и адреса на продавача трябва винаги да бъдат ясно посочени,
настояват депутатите.
Всяка стока или услуга, поръчана от разстояние, трябва да бъде доставена на купувача в
срок от 30 дни, като в противен случаи потребителят има право да анулира покупката,
подчертават депутатите. Продавачът носи отговорност при повреда или загубване на
продукта по време на доставката.
Новите правила определят 14-дневен срок при покупките от разстояние и тези извън
търговските обекти (при които потребителят не може да види стоката, преди да я купи),
по време на който клиентът може да промени своето решение и да анулира покупката.
Ако купувачът прецени, през този период той може да върне стоката по каквато и да е
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причина. Ако цената на продукта е повече от 40 евро, продавачът трябва да поеме
разходите по връщането на поръчката.
За да се избегне създаването на излишни административни тежести за кварталните
магазини или хората, извършващи различни поправки по домовете, Парламентът
гласува за изключването от новите правилата на "всекидневните услуги", при които
стоката или услугата се доставят "незабавно". При спешни ремонтни дейности, като
например спукана тръба за вода, 14-дневният срок за отказ е ненужен и не трябва да се
прилага, смятат депутатите.

Европарламентът: Бюджетът на ЕС за 2012 трябва да
подпомогне европейската икономика
Бюджетът на Европейския съюз (ЕС) за
следващата година трябва да подпомогне
възстановяването на европейската икономика,
настоя Европарламентът. Той трябва да се
фокусира върху заетостта, икономическото
управление и растежа, подчертаха депутатите в
препоръки към Европейската комисия, съобщи
пресслужбата на ЕП.
Евродепутатите са против намаляване на
бюджетните кредити, свързани с изпълнението на
стратегията "Европа 2020". Според тях бюджетът
трябва да допринесе за изпълнението на петте стратегически цели: заетост, иновации и
изследвания, климатични промени и енергетика, образование.
Мнението на депутатите е, че ЕС трябва да играе важна роля в подпомагането на
арабските страни "в този исторически момент от тяхното демократично развитие". В
тази връзка исканията на Съвета на ЕС за по-малко финансиране могат да застрашат
функционирането на съществуващи действия и програми, отбеляза Европарламентът.
Членовете на Парламента смятат, че "е предвидимо" увеличено ниво на плащанията в
определени области през 2012 г. Причината е, че много проекти, които се реализират в
многогодишна рамка, сега навлизат във фазата на практическото изпълнение, а това
означава и увеличени нива на плащанията.
В момента Еврокомисията подготвя проектобюджета за 2012 г. Очаква се тя да
представи своето предложение на 20 април.

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

Община Пловдив има удоволствието
да Ви покани на среща с представители на
Община Алвдален - Швеция, по проект,
финансиран от Европейския съюз. Проектът
„Женски ресурсни центрове” –WINNET8 е насочен към гражданите на Община
Пловдив и има за цел създаването на трайни и плодотворни връзки с други общини от
Европейския съюз, формирането на активно гражданско съзнание, постигането на
равнопоставеност на половете и развитие на женското предприемачество. Срещата e
насочена за цел създаване на гражданско общество от представители на различни
организации, които работят или имат интерес в сферата на равните възможности.
Срещата ще се проведе на 06.04.2011г., сряда, от 10ч. в сградата на Община
Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” 1.
Поради ограниченост на местата за регистрация, потвърждение и допълнителна
информация до 05.04.2011:
032/656-759 - Диана Ванева - началник отдел „Партньорство и международно
сътрудничество”

Покана
Община Пловдив има удоволствието да Ви покани на среща с италианска
делегация от град Асти- Италия, водена от Джорджо Калваньо- кмет.
Срещата се осъществява по проект „Предизвикателства и възможности
при
побратимяването на градовете” : проект за всички граждани на град Пловдив
Програма: „Европа за гражданите” 2007-2013
На срещата ще имате възможност да осъществите контакт с италианските
представители и да договорите бъдещи дейности от взаимен интерес.
Срещата ще се проведе на 12.04.2011г., вторник, от 14ч. в сградата на Община
Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” 1.
Поради ограниченост на местата за регистрация, потвърждение и допълнителна
информация до 11.04.2011:
032/656-759 - Диана Ванева - началник отдел „Партньорство и международно
сътрудничество”
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Трети национален детски фолклорен конкурс "Дай, бабо,
огънче!" за деца от 4 до 14 години
Краен срок: 5 май 2011 г.
http://daibabooganche.webnode.com/
НЧ "П. К. Яворов" с. Мещица и Сдружение „Дай, бабо, огънче!” - гр. Перник, с
подкрепата на Община Перник, организират Трети национален детски фолклорен
конкурс "Дай, бабо, огънче!"
Право на участие имат деца до 14 години.Те ще бъдат разделени в две категории:
Категория Групи:
- Групи за детски традиционен фолклор, в чийто репертоар влизат детски фолклорни
игри; фолклорни хора; забавалки, наричания, броилки, пословици и гатанки;
- Детски фолклорни игри
- Фолклорни хора от Граово или от района от които идва участника
- Обичаи, обреди и ритуали свързани с деца
Индивидуални изпълнители:
- Словесен фолклор - разказвачи на български народни приказки; легенди; гонетки
- Народни песни от Граово и от района, от който идва участникът.
Всички кандидати попълват заявка по предложения образец и я изпраща на посочения
адрес в срок не по-късно от 05.05.2011 г. Изпращане на заявките:
dai_babo_ogan4e@mail.bg и на адрес: НЧ „Пейо К. Яворов“ с. Мещица, общ. Перник, п.к.
2353

Духът на традициите, Фотоконкурс за автентичните
празници, обичаи и обреди в България
Краен срок: 15 юли 2011 г.
http://www.spisanie8.bg/%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8/
%D0%BB%D0%20%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/343%D0%B4%D1%83%D1%85%D1%8A%D1%82-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8%D1%82%D0%B5
.html
В България имаме уникални традиции и наш дълг е да ги предадем на следващите
поколения. Обединени от това верую, Списание 8, ОББ и Булфото решиха тазгодишият
фотоконкурс да носи заглавието "Духът на традициите". Очакваме вашите снимки на
автентични
празници,
обичаи
и
обреди
до
15
юли
2011
г.
Максималният брой на фотографиите на един автор е 5, с големина минимум 3000
пиксела по дългата страна във файлов формат jpg. Кадрите да се изпращат в пълна
резолюция.

Покана за представяне на предложения - EACEA/15/11 - В
рамките на програмата за учене през целия живот -
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Подкрепа за европейското сътрудничество в областта на
образованието и обучението
Краен срок: 30 юни 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:093:0017:0021:BG:PDF
Общите цели на поканата за представяне на предложения са да се предостави подкрепа
за създаването и изпълнението на последователни и изчерпателни стратегии и
политики за учене през целия живот на национално, регионално и местно ниво,
обхващащи и свързващи всички видове (формално, неформално и самостоятелно) и
нива на учене (предучилищно обучение, основно, средно, висше, учене за възрастни,
първоначално и продължаващо професионално образование и обучение), включително
връзки към други съответни сектори на политиката (напр. трудова заетост и социално
приобщаване.
Част А - Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене
през целия живот и за европейското сътрудничество в областта на образованието и
обучението. Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000
евро.
Част Б - Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение
на национални и регионални стратегии за учене през целия живот. Максималната сума
на безвъзмездното финансиране за проект е 300 000 евро за част Б.
Молбите могат да бъдат подадени от организации (включително всички организации
партньори), учредени в следните страни:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- трите страни от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
- страните кандидатки: Турция, Хърватия, Швейцария.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75 % от
общата сума на допустимите разходи.

Покана за представяне на предложения - №
6/G/ENT/CIP/10/E/N01C21 - Европейска мрежа от
ментори за жените предприемачи
Краен срок: 20 април 2011 г.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:096:0008:0010:BG:PDF
Целта на този проект е да насърчи и подпомогне предприемачеството сред жените чрез
създаване на Европейска мрежа от ментори за жените предприемачи. Настоящата
покана има за цел създаването на национални мрежи от ментори за жените
предприемачи в поне 15 държави. Заедно тези мрежи ще образуват Европейската
мрежа от ментори за жените предприемачи. Приканват се да участват организации,
които развиват дейност в подпомагането на бизнеса и/или в насърчаването на жените
предприемачи.
Кандидати могат да бъдат представители на:
а) Държавите-членки на ЕС;
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б) Държавите от ЕИП: Лихтенщайн и Норвегия;
в) Страните кандидатки: Хърватия, бившата югославска република Македония,
Исландия, Черна гора и Турция;
г) Държавите, които участват в Програмата за конкурентоспособност и иновации:
Албания, Израел и Сърбия.
Кандидатите трябва да действат в национален консорциум от поне две партньорски
организации, установени в една и съща държава (т.е. трябва да участват поне две
организации).
Индикативен брой на проектите: национални мрежи от ментори, създадени в поне 15
държави.
Максимален процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи: до 60 % за
всички проекти.

Покана за представяне на предложения по работна
програма „Идеи“ за 2011 г. в рамките на Седма рамкова
програма на ЕО за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Наименование на поканата: The ERC Proof of Concept Grant („Тест на концепцията“)
Код на поканата: ERC-2011-PoC

Втора покана за набиране на проектни предложения по
Програмата за европейско териториално
сътрудничество България - Гърция 2007 - 2013 г.
Краен срок: 10 юни 2011 г.
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2811
Общият бюджет на поканата е 44 млн. Евро (от които 37,4 млн. евро от ЕФРР).
Подадените проектни предложения трябва да са с бюджет от 200 000 евро до 2 000 000
евро за приоритетни оси „Качество на живот” и „Конкурентноспособност и човешки
ресурси” и над 2 000 000 евро за приоритетна ос „Достъпност”.
Максималният брой на партньорите в едно проектно предложение е 10 (десет).

Литературен конкурс за наградата "Ирелевант 2011"
Краен срок: 30 април 2011 г.
http://knigite.bg/konall.php?bid=213
Театър "Via Verde" към читалище "Добри Чинтулов" и Фондация "Буквите" обявяват
Петия конкурс за най-оригинален герой на разказ или стихотворение от съвременен
български автор - ИРЕЛЕВАНТ-2011. Произведенията следва да бъдат на български
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език.
Максимален обем на разказите - до 10 машинописни страници; за обема на
стихотворенията няма ограничение, с изключение на формата "бял стих"- до 150 реда.
(шрифт Times New Roman, големина на шрифта 12). Всеки автор може да изпрати до
две
свои
творби
(2
разказа
и
2
стихотворения
от
един
автор).
В e-mail-a си авторът трябва допълнително да посочи името на героя, с който
кандидатства.
Конкурсът не е анонимен. Приемат се и публикувани произведения, но не и такива,
които вече са взели участие в предишните конкурси за наградата "Ирелевант".

Покана за избор на външни експерти
Краен срок: 26 април 2011 г.
http://www.dmp.mvr.bg/EUFond_za_vunshni_granici/Eksperti+-Srok-26.04.2011.htm
Министерството на вътрешните работи обяви покана за "Избор на външни експерти за
проверка на технически спецификации, изготвени във връзка с реализирането на
дейности от Годишна програма 2010 на Фонд за външните граници".

Конкурс за любителска снимка на тема “Европейски
маршрути!”, Монтана 2010
Краен срок: 21 април 2011 г.
http://www.omd-montana.dir.bg/_wm/news/news.php?nid=326648&df=45&dflid=3
Конкурсът за любителска снимка на тема “Европейски маршрути!” се организира от
Общински младежки дом - Монтана и е посветен на 9 май - Ден на Европа. Целта на
конкурса е да провокира креативността на младите хора, да разкрие тяхната
оригинална гледна точка към природните и културните забележителности на Европа,
както и свързаните с тях уникални преживявания. Условия за участие в конкурса:
- участието във фотоконкурса е индивидуално и за непрофесионалисти;
- право на участие имат всички на възраст от 14 до 35 години;
- всеки участник има право да се включи във фотоконкурса само с една снимка дигитална
или
на
хартиен
носител
(формат
15
x
21
см);
- дигиталните снимки да се изпращат по електронен път като прикачени файлове във
формат JPEG на e-mail: omd_montana@abv.bg, а снимките на хартиен носител да бъдат
представени на място в Общински Младежки дом (ОМД) или да се изпратят по пощата
на посочения по-долу адрес;
- краен срок за изпращане на снимките - до 21 април 2011 г.;
- заедно със снимката да бъдат изпратени данните на автора: трите имена, възраст и
телефон, e-mail за контакт, както коментарен текст за снимката от 20 до 30 реда на
шрифт Times New Roman 12, съдържащ информация за заснетия обект, пречупена през
индивидуалните преживявания на автора. Електронните писма, в които липсват някои
от горепосочените данни, няма да бъдат вземани под внимание;
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- авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели
от Общински младежки дом. В случай на използване на снимките, имената на авторите
задължително ще бъдат посочвани.
- не се допускат до участие актови снимки, снимки с порнографско съдържание,
анонимни снимки, чиито автор не е упоменал горепосочените данни.
Критерии за оценка:
- оригиналност на идеята;
- нестандартна гледна точка;
- адекватна интерпретация на темата;
- интересен и съдържателен съпътстващ текст;
- съобразяване на снимката с посочения по-горе формат;
- високо качество в техническо отношение.
За допълнителна информация:
Общински младежки дом – Монтана Бул. “Трети март” 98 Телефон: 096/ 305 103 и 306
755E-mail: omd_montana@abv.bg

Фотоконкурс-изложба на тема "ГРАДСКА МОБИЛНОСТ:
Какво е постигнато в Столицата за последните три
години"
Краен срок: 25 април 2011 г.
http://www.csdcs.org/
Клуб „Устойчиво развитие на Гражданското общество” в рамките на проекта БЕНЕФИТ
(www.eu-benefit.eu)
организира
Фотоконкурс-изложба
на
тема:
"ГРАДСКА
МОБИЛНОСТ: Какво е постигнато в Столицата за последните три години".
Конкурсът започва на 14 март 2011 г. и ще продължи до 25 април 2011 г. включително.
За участие в конкурса” се допускат фотографии на български граждани. Авторите
заявяват желанието си да участват в конкурса чрез формуляр за участие, който
попълват и изпращат на организаторите. За участие в конкурса се допускат само
снимки в цифров формат. Снимките могат да бъдат черно-бели и цветни, без
ограничение на използваните фотографски техники. Фотографиите трябва да
илюстрират основната тема на конкурса - „Градска мобилност: какво е постигнато в
Столицата за последните три години” Всяка снимка трябва да отговаря на следните
изисквания:
- Дължина на кадъра 1024 пиксела или по-голяма
- Резолюция 300 dpi или по-голяма
- Формат JPEG или JPG
- Файлът да не надвишава 1 МВ
Всеки автор може да участва с максимум 3 авторски снимки по темата на конкурса.
Участниците изпращат своите снимки на имейл адрес: mail@csdcs.org
Името на всеки файл трябва да започва със символите „BEN” и поредния номер на
снимката, която участникът изпраща /например BEN_1, BEN_2 и т.н./ Заедно със
снимката/те на същия имейл се изпраща и попълненият формуляр за участие в
електронен вариант. Организаторите си запазват правото:
- Да не допускат до участие в изложбата снимки, които не отговарят на необходимите
технически изисквания.
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- Да не оценяват снимки, които не са изпратени съгласно изискванията или които при
получаването им са повредени по какъвто и да било начин.
- Да не допуснат до участие в конкурса участници, които не са попълнили и изпратили
формуляр за участие.
- Няма да бъдат оценявани снимки, които не отговарят на регламента на конкурса
Жури ще избере 20 снимки, които ще бъдат включени във фотоизложба, организирана
от Клуб УРГО в рамките на проект БЕНЕФИТ до края на м. май 2011 г. Журито ще
отличи и награди три от снимките, авторите на които ще получат специални награди.
Условията и правилата са задължителни.

ThinkQuest конкурс 2011
Краен срок: 27 април 2011 г.
http://www.thinkquest.org/en/
Екипи от ученици до 22-годишна възраст от цял свят са поканени за решаване на
реални проблеми, като използват своите критично мислене, общуване и умения
технология.
Учениците, водени от учители, ще трябва да определят проблема, който се стремят да
решат, и да подготвят кандидатура, в която представят решението си и процеса, който
са следвали, за да стигнат до решението. Участниците могат да се запишат за едно или
повече от следните събития на конкурса: ThinkQuest проекти, Дигитални медии, както
и Разработка на приложения.

Покана за проекти в подкрепа на малките и средните
предприятия
Краен срок: 28 април 2011 г.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
392#infopack
Основната цел на програмата е да насърчи конкурентоспособността на европейската
индустрия чрез развиване на информационните и комуникационните технологии.
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 2 малки и средни предприятия. Допустими дейности:
- Малки и средни съвместни изследователски проекти (Small or medium scale focused
research projects)
- координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа (Coordination and
support action).
Бюджет: 35 000 000 евро. Максимална стойност на проектите: 2 000 000 евро
Източник: /www.dnevnik.bg/evropa

Конкурс по дизайн на медал
Краен срок: 29 април 2011 г.
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http://www.medaldesigncompetition.com/Contents/En/Default.aspx
Всеки може да представи предложение за дизайн на медалите, които ще бъдат дадени
на Първите зимни младежки олимпийски игри, които се провеждат в Инсбрук, от 13 до
22 януари 2012 година. Вие ще трябва да се създадете дизайн за предната страна на
медала в злато, сребро и бронз версии и да подадете дизайна, придружени от кратко
писмено описание. Освен това, ще трябва да популяризирате вашите проекти чрез
създаване на специални страници в социални мрежи, които ще бъдат премахнати, след
като конкуренцията е приключила. От 4 май до 30 юни ще има обществено гласуване,
че ще избере най-добрите 10 проекта, които ще бъдат оценени от специално жури,
което ще избере победителя.

Втора фаза на конкурса "Овластяване на безвластните
по време на криза"
Краен срок: 29 април 2011 г.
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=413
Институт "Отворено общество" - София обявява конкурс за финансиране на проекти на
групи в неравностойно положение - фаза 2.
Конкурсът е част от проект "Овластяване на безвластните по време на криза",
финансиран от Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и
Извънреден Фонд към Институт "Отворено общество". Основната цел на конкурса е да
допринесе за социалното и икономическо приобщаване на маргинализирани групи
(малцинства; деца в риск; самотни родители; възрастни хора; хора с увреждания; хора,
живеещи в изолирани и отдалечени населени места и др.) във време на икономическа и
финансова криза. Конкурсът е отворен за кандидатстване за неформални граждански
групи на хора в неравностойно положение, както и за организации с нестопанска цел,
чиято мисия е насочена към работа с групи в неравностойно положение.

Европейски информационен център Европа ДиректноРусе организира Международен конкурс за карикатура
Доброволчество - Русе, България, 2011 година.
Краен срок: 29 април 2011 г.
http://17.europe.bg/htmls/page.php?id=35252&category=72
Целта на конкурса е да погледнем на темата, на която е посветена 2011 година
Доброволчеството през творческия поглед и интерпретация на професионалисти и
любители-карикатуристи от цял свят. Допускат се за участие професионалисти и
аматьори карикатуристи навършили 18 години. Всеки участник има право да представи
не повече от 3 творби (оригинали) във формат A4-А3. Карикатурите могат да бъдат
цветни и ли черно-бели.
Краен срок за приемане на творбите 29.04.2011 г. на адрес:
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Европейски информационен център Европа Директно – Русе пл. „Свобода" №4, п.к.
209 Русе 7000 България
За конкурс Карикатура

МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - Покана за представяне на
предложения - EACEA/02/11 - Подкрепа за свързване в
мрежи и мобилност на студенти и обучаващи в Европа
Краен срок: 29 април 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:039:0016:0017:BG:PDF
Настоящата покана е отправена към паневропейски консорциуми на висши учебни
заведения и/или организации от аудиовизуалния сектор (от 3 страни участнички с
участието на най-малко три висши учебни заведения), чиято дейност допринася за
постигане на посочените по-горе цели на програма МЕДИА, както са определени в
решението на Съвета. Кандидатите трябва да са установени в една от следните страни и
мнозинството от управляващите ги служители да са граждани на същите страни:
държави-членки на Европейския съюз или на държави от Европейското икономическо
пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия), Швейцария и Хърватия.
Максималната сума, одобрена за настоящата покана за представяне на предложения,
възлиза на 2 000 000 евро. Субсидията не може да надвишава 50 %/75 % от общите
разходи.

Конкурс за деца „МОЯТА ГАТАНКА”
Краен срок: 30 април 2011 г.
http://www.eurochicago.com/2011/02/konkurs-moyata-gatanka/
Детска ТВ „Аз мога, аз знам” и БУЦ „Знание”,Чикаго, със съдействието на Държавна
агенция на българите в чужбина, Национален дворец на децата, MultiGroup Logistics,
Чикаго, Творци без граници, Еurochicago и Вестниците „България сега” и България”
обявяват конкурс „МОЯТА ГАТАНКА”. Измисли гатанка и я нарисувай!
Могат да участват всички деца до 16 г. възраст. Изпращайте гатанките и рисунките на
емейл: gatanki@mail.bg
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: до 8 г.; втора група:
от 8 до 10 г.; трета група: от 10 до 16 г. Трябва да бъде спазена класическата форма на
гатанката - Що е то? За повече информация: Росица Младенова- координатор на
конкурса Телефон: ++359 0888 621 261
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Втори европейски конкурс за поетична книга на
английски език 2011 за писатели, чиито майчин език не
е английски
Краен срок: 30 април 2011 г.
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11546&sid=7
Участниците трябва да изпратят стихосбирка между 30 и 48 страници на английски
език. Преводи на английски език са приемливи, ако са направени от самите автори.
Въпреки че всички стихосбирки ще се разглеждат независимо от стила и дължината,
римувани стихове ще бъдат предпочитани. Перфектната фразеология на английски
език няма да играе съществена роля при определяне на победителя, тъй като това ще
бъде работата на нашите редактори на по-късен етап, така че ще се разглеждат с
предимство сборници с артистична концепция в тях, а не случайна сбирка от стихове.

Пети годишен конкурс на списание ShadowDance за
кратък разказ
Краен срок: 30 април 2011 г.
http://www.bukvite.bg/konkurs.php
Жанровата насоченост на разказа трябва да е фантастика, фентъзи или хорър, както и
всякакви комбинации и вариации от трите. Всеки автор има право на не повече от три
разказа. Предаването на повече ще води до дисквалификация на автора и всичките му
творби.
За разказа: допустимата дължина е до 7500 думи; разказите трябва да се предават във
формати .doc, .docx или .rtf като приложение към мейла; разказите трябва да са в проза;
разказите трябва да са написани на кирилица, като се спазват правилата по правопис,
пунктуация и граматика; разказите трябва да са написани на шрифт Times New Roman,
12 pt., подравнени двустранно (justified), с единична разрядка; заглавията на файловете
трябва да са на латиница. Разказите не бива да са били публикувани никъде в Интернет
или на хартия, или ако са били, да е било анонимно. Разказите изпращайте на
competition@shadowdance.info

Национален конкурс „Млади таланти” 2011
Краен срок: 30 април 2011 г.
http://www.mon.bg/top_menu/science/competitions/11-04-30_MT-2011.html
Министерство на образованието, младежта и науката обявява 13-ти Национален
конкурс „Млади таланти” 2011 г. за подготовка на научни или иновационни проектни
предложения в следните научни области:
- естествени науки;
- информационни и комуникационни технологии;
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- социални науки.
Лице за контакти: М. Шахпазова, главен експерт в Дирекция „Научни изследвания”
Тел. 02/ 92 17 546, Е-mail: m.shahpazova@mon.bg
РЕГЛАМЕНТ
ФОРМУЛЯРИ

Национален конкурс за художествена фотография на
тема „Младежта в сезони” на МОМН
по повод Международната година на младежта 12 август
2010 - 12 август 2011
Краен срок: 1 май 2011 г.
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-08-18_fotokonkurs.html
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.

Покана за представяне на предложения за 2011 г. за
непреки действия по многогодишната програма на
Общността за защита на децата при използване на
интернет и на други комуникационни технологии (Побезопасен интернет)
Краен срок: 4 май 2011 г., 17,00 часа (люксембургско местно време)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:071:0014:0018:BG:PDF
„По-безопасен
интернет“
се
основава
на
четири
действия:
а) осигуряване на обществена осведоменост: 1.1 Интегрирана мрежа: центрове за побезопасен интернет; 1.2 Интегрирана мрежа: европейско координиране на центровете
за
по-безопасен
интернет
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б) борба срещу незаконното съдържание и вредното поведение онлайн;
в) насърчаване на по-безопасна онлайн среда: 3.1 Тематична мрежа: мрежа на нпо за
защита
на
децата
в
интернет;
г) създаване на база от знания: 4.1 Проект за задълбочаване на знанията: тестване на
програми за обучение на професионални кадри, работещи с деца, изложени на риск.
Ориентировъчният общ бюджет, осигурен за тази покана за представяне на
предложения от бюджета за 2011 г. е 14 132 240 млн. евро участие на ЕС.
Поканата за представяне на предложения по тази работна програма е открита за
всички юридически лица, установени в държавите-членки. Могат да участват и
юридически лица, установени в държавите от ЕАСТ, които са страни по
Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Покана за представяне на предложения - EACEA/09/11 Програма „Младежта в действие“ - Действие 3.2 „Младежта в света“: сътрудничество със страни,
различни от съседните на Европейския съюз
Краен срок: 6 май 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:071:0019:0022:BG:PDF
В контекста на 2011 г. - Година на младежта „ЕС-Китай“ специално внимание ще бъде
обърнато на проектите, насочени към насърчаване на диалога, обмена и
сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на въпросите, свързани с младежта.
Другите годишни приоритети на поканата включват:
- Европейската година на доброволчеството,
- приобщаващ растеж, и по-конкретно безработицата сред младите хора,
- борба срещу бедността и маргинализацията,
- глобалните предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на климата.
Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива
организации могат да бъдат:
- неправителствени организации (НПО),
- публични органи на регионално или местно равнище, или
- национални съвети за младежта.
Това се отнася и за организациите партньори.
Проектът трябва да включва дейности с идеална цел, които са свързани с областта на
младежта и неформалното образование.
Дейностите, подкрепяни в рамките на настоящата покана, могат да включват, но без да
се ограничават до него, следното:
- мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции,
- дейности, насърчаващи развитието на партньорства и мрежи,
- дейности, насърчаващи политическия диалог в областта на младежта,
- кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в интерес
и от страна на младите хора,
- обучение и изграждане на капацитет на работещите с младежта, младежки
организации и структури за популяризиране на дейността,
- обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите
с младежта.
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Проектите трябва да започнат между 1 септември 2011 г. и 31 декември 2011 г., като
минималната им продължителност е 6 месеца, а максималната - 12 месеца.
Максималният размер на съвместното финансиране от Общността е до 80 % от общите
допустими разходи по проекта, максималният размер на субсидията е 100 000 евро.

BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за
управление на защитени зони за опазване на птици,
които не се припокриват със зони за опазване на
местообитания"
Краен срок: 9 май 2011 г.
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/29
Конкретната цел на процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за
управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони
за опазване на местообитания" е разработването на планове за управление на защитени
зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със зони за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна. Съгласно Глава втора, Раздел V от
Закона за биологичното разнообразие, както и Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, за
защитените
зони
могат
да
се
разработват
планове
за
управление.
Потенциални
бенефициенти
по
настоящата
процедура
са:
- Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ);
Изпълнителна
агенция
по
горите
(ИАГ);
- Регионални дирекции по горите към ИАГ;
- Общински администрации;
- Нестопански организации - регистрирани по Закон за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура, са:
- проучвания за целите на проекта;
- инвентаризации;
- анализ на налична информация;
- картиране на местообитанията за птици по Директива 2009/147/EО;
- мониторинг на птици.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е три милиона лв.
Проектните предложения се подават до 9 май 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00
часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за
околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22,
София 1000.
Насоки за кандидатстване
Формуляр за кандидатстване и приложения
Договор и приложения

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в
производство на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги”
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Краен срок: 9 май, 11 юли, 12 септември, 14 ноември 2011 г.
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html
Основната цел на процедурата е да предостави интегрирана консултантска и
инвестиционна подкрепа на българските предприятия в изпълнението на успешни
проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни
продукти, процеси и услуги (като услугите следва да са резултат от внедрен иновативен
процес или продукт) с висока добавена стойност. Подкрепата по настоящата процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изцяло насочена към български
предприятия, които имат капацитета да внедрят в производството иновативни
продукти, процеси или услуги - собствена разработка, както и да осигурят тяхната
успешна пазарна реализация като гарантират ненарушаването на права върху чужда
интелектуална собственост.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

BG161PO003-1.1.05 Разработване на иновации от
стартиращи предприятия
Краен срок: 10 май, 12 юли, 13 септември,15 ноември 2011 г.
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=434
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с
висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на
иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в
икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи
иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване
на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет
за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с
оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските
предприятия.
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
- Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на
разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са
налични към момента на кандидатстване.
- Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и
извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на
иновативния продукт, процес или услуга;
- Създаване или финализиране на опитен образец, функционални тестове на нови
продукти, процеси или услуги;
- Разработване на технологии за производство, респективно създаване или
осъществяване на иновативния продукт, процес или услуга;
- Разработване на промишлен дизайн;
- Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище и
ползване на необходимата за това експертна помощ - извършване на проучвания от
Патентно ведомство на Република България или от лицензиран представител по

PPaaggee 1188

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ааппрриилл

индустриална собственост, както и дейности за изготвяне на патентно досие, заявка за
полезен модел или дизайн на национално и международно ниво;
- Изработване на бизнес планове, пазарни анализи и проучвания, финансови и
маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт, процес или
услуга;
- Организиране на демонстрации, участия в изложения, панаири или други
промоционални дейности, свързани с популяризиране на иновативния продукт, процес
или
услуга;
- Разработване на интернет страница на бенефициента за популяризиране на
разработената иновативна идея и намиране на потенциални инвеститори за внедряване
на иновативния продукт, процес или услуга;
- Консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране, доходи от права върху
индустриална собственост, доставка на технологии и оборудване.
- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв;
- Дейности за визуализация на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по
проекта, но не повече от 2 000 лв;
- Одит на проекта, извършен от регистриран одитор - до 1 % от общите допустими
разходи по проекта, но не повече от 20 000 лв.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Покана за проектни предложения в областта на
енергетиката по програмата Интелигентна енергия Европа
Краен срок: 12 май 2011 г., 17:00 (брюкселско време)
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
Програма „Интелигентна енергия - Европа” обхваща действия в следните области:
- Енергийна ефективност и рационално използване на енергийните ресурси (SAVE)
- Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER)
- Енергията в транспорта (STEER)
- Интегрирани инициативи
Какви проекти ще се подкрепят:
- С ясни цели, силно въздействие, европейска добавена стойност,
- Най-малко три партньорски организации от 3 различни допустими страни,
- Максимален период на финансиране 3 години,
- Бюджетът обикновено е между 0,5 - 2,5 млн. евро.
Индикативната обща сума по настоящата покана е около 67 милиона евро.

BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи технологични центрове”
Краен срок: 16 май, 18 юли, 19 септември, 21 ноември 2011 г.
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html
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Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се
изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 39 116 600 лв. Допустими за финансиране са
следните дейности:
Дейности за инвестиции:
- Дейности за създаване и/или разширяване на технологични центрове.
- Извършване на ограничени СМР за преустройство на съществуващи сгради и/или
помещения, с цел обособяването им като технологични центрове, като кандидатът или
участник в обединението - кандидат по процедурата следва да притежава вещно право
върху обекта/ите на СМР.
- Доставка на офисно и специализирано оборудване, свързани с дейността и
спецификата наподкрепените технологични центрове.
Дейности за услуги:
- Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лв.
- Визуализация на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не
повече от 5 000 лв.
- Одит на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 40
000 лв.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи офиси за технологичен трансфер"
Краен срок: 18 май, 20 юли, 21 септември, 23 ноември 2011 г.
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1193
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на националната проиновативна инфраструктура като предостави подкрепа за създаването на нови и
развитието на вече съществуващи офиси за технологичен трансфер в България като
основен фактор за насърчаване на трансфера на ново знание и технологии от научноизследователските организации към преприятията с оглед подкрепа на тяхното
конкурентоспособно и устойчиво развитие в дългосрочен план.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара
Краен срок: 1 юни 2011 г. - за проекти, започващи между 1 януари и 31 май
2012 г.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:275:0007:0009:BG:PDF
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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). Финансовата помощ от Комисията не може да
надвишава 50 % от общите разходи по действието.

Покана за предствяне на предложения - EACEA/27/10 МЕДИЯ 2007 - развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - i2i Audiovisual
Краен срок: 6 юни 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:304:0010:0012:BG:PDF
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.

Конкурс за проектни предложения - EACEA/20/10 Медиа 2007 - Развитие, разпространение, промоция и
обучение - Подкрепа за телевизионното
разпространение на европейски аудио-визуални творби
Краен срок: 20 юни 2011 г.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:248:0003:0005:BG:PDF
Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за
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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.

BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск”
Краен срок: 30 юни 2011 г., 16:00 ч. местно време; 30 септември 2011 г., 16:00
ч. местно време
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=438
Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за
предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да
заменят институционалната грижа. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Конкретни цели:
- Да се подобри социалната инфраструктура в градските ареали, предоставяща услуги в
общността на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата
с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
- Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с
увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
- Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността
за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните
резидентни грижи.
Дейностите, които ще получат подкрепа:
- Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство;
- Изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Защитено
жилище (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на
пространства), включително прилежащото им дворно място (при условие, че сградата
разполага с такова);
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- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения,
включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки
към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
- Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на
интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за
бенефициента
в
процеса
на
експлоатация
на
съоръженията;
- Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените
сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални
услуги;
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.
Общият размер на схемата е 83 580 505,72 лв. лева. Размерът на съфинансирането от
Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 85 % или 71 043 429,86 лв.
Изисквания за кандидатстване.rar
Пакет документи за кандидатстване.rar
Договор.zip
Заповед за одобрение на пакета документи.pdf

LIFE+ Покана за представяне на предложения 2011 г.
Краен срок: 18 юли 2011 г.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:062:0028:0030:BG:PDF
Настоящото
съобщение
обхваща
следните
теми:
1. LIFE+ Природа и биологично разнообразие - Делът на финансовата помощ на Съюза
е най-много 50 % от допустимите разходи, по изключение максимален дял на
съфинансиране до 75 % се прилага по отношение на предложенията, които са насочени
към приоритетните местообитания/видове съгласно директивите за птиците и
местообитанията.
2. LIFE+ Политика и управление на околната среда - Делът на финансовата помощ на
Съюза е най-много 50 % от допустимите разходи.
3. LIFE+ Информация и комуникации - Делът на финансовата помощ на Съюза е наймного 50 % от допустимите разходи
Предложенията за проекти се изпращат на националния орган на държавата-членка, в
която е регистриран бенефициерът. Най-малко 50 % от тази сума се отпускат за мерки
за подпомагане на опазването на природата и на биологичното разнообразие.
Индикативните финансови средства за 2011 г. за България са 8 865 830 евро.

BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в градските агломерации”
Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч.
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2750
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Настоящата схема цели:
- Осигуряване подходяща и ефективна общинска здравна инфраструктура,
допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали;
- Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в градските
агломерации.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на
Република България, в рамките на градските агломерационните ареали.
Конкретните бенефициенти по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са 19 общини, на територията на които се намират определените
общински лечебни заведения съгласно т. 3 и т. 4 на Анекс 1 „Болници с възможност за
финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие" към Допълнението към Концепцията
за преструктуриране на системата на болнична помощ, одобрено от Министерски съвет
с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за
сградите/помещенията на общински лечебни заведения в съответствие с одобрените
Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на
системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.
2. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в изброените по-горе сгради.
Общият размер на схемата влиза на 98 652 367,96 лв.
Заповед
Формуляр за кандидатстване
Договор
Изисквания за кандидатстване

BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в общини, извън градските агломерационни
ареали”
Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч. местно време
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2749
Настоящата схема цели:
Подобряване възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на
населението в малки общини, извън градските агломерационни ареали.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Конкретните бенефициенти по настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са
разположени общински болници, определени в анекс 1 „Болници с възможност за
финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие" към Изменението на Концепцията за
преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с
Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ааппрриилл

PPaaggee 2244

- Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи на
сградите/помещенията на общински лечебни заведения, с възможност да предлагат
услуги за долекуване и/или обособяване на медицински центрове в съответствие с
одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за
преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода
2010-2017
г.
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до изброените по-горе сгради.
Общият размер на схемата влиза на 40 713 672,98 лв.
Заповед
Формуляр за кандидатстване
Договор
Изисквания за кандидатстване

Конкурс за медийни проекти "Повече плурализъм по
време на криза"
Краен срок: 15 септември 2011 г.
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=407
През 2011 година Институт "Отворено общество" - София ще финансира на конкурсен
принцип проектни предложения, които да допринасят за повече плурализъм на
мненията в медиите по време на криза.
Финансовата подкрепа се предоставя от Извънреден фонд към фондации "Отворено
общество".
Проектните предложения трябва да предвиждат разработването на публикации и
предавания, които представляват разследваща журналистика; да отразяват или
предлагат реформаторски политики от голямо обществено значение (напр. в здравната,
социалната, образователната и икономическата област, културните политики,
интеграцията на малцинствата и др.); да съдържат наблюдение и анализ на
въздействието от прилагането на анти-кризисни мерки и политики върху различните
социални групи с фокус върху най-уязвимите сред тях; да стимулират обществения
дебат по критични проблеми за българското общество и техните възможни решения със
специален акцент върху представянето на непредставени (малцинствени) гледни точки.

Фулбрайт стипендии 2011-12
Краен срок: 2 май 2011 г.
http://www.fulbright.bg/
Комисия “Фулбрайт” обявява конкурс за следните стипендии през учебната 2011-12
година:
- Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност
(5 месеца)
- Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и
специализации
(6 месеца)
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- Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и
технологиите
(5 години)
- Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт - Бизнес
Колеж Прайс към университета на Оклахома”
(2 години)
Съвместна
стипендия
"ФулбрайтБлагодарност
към
Скандинавия"
(10 месеца)
- Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор
(10 месеца)

Стипендия за икономическа магистратура в Барселона
Краен срок: 15 юли 2011 г.
http://www.barcelonagse.eu/MESI.html
Програмата е насочена към бакалаври по икономика, млади учени или докторанти.
Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр и да приложат следните
документи: академична справка, мотивационно писмо, автобиография, сертификат за
владеене на английски език и две препоръки.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция
Краен срок: 6 септември 2011 г.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
379
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:
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
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IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една
академична година)
Краен срок: ежегодно до 15 януари
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти,
които
- работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на
филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
- са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението
им в съвременното общество;
- демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в
избраната професия.
www.theihs.org/subcategory.php/15.html

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz - стипендии за
изследователи
Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно
http://daimler-benz-stiftung.de/cms/index.php?page=error-404
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

