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 1, м. януари 2011 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 декември,2010г. – 01 януари,
2011г., 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 - 30
30-32

Големите източноевропейски страни не бързат за
еврозоната
Големите източноевропейски страни от ЕС няма да
се присъединят към еврозоната преди 2019-2020 г.,
смятат повечето икономисти. Това се казва в анализ
на агенция "Ройтерс", посветен на преминаването на
Естония към единната европейска валута.
Естония плавно премина към новата си валута еврото, въпреки притесненията, че еврозоната е в
криза. Заради тези опасения клубът на страните с
обща европейска валута вероятно ще отложи с до
десет
години
приемането
на
по-големите
източноевропейски страни, прогнозира "Ройтерс".
Естония ще е най-бедният член на еврозоната, но равнищата на нейните дългове и на
дефицита й са сред най-ниските в ЕС. В икономически аспект присъединяване на
Естония към еврозоната почти няма да се усети, тъй като нейният брутен вътрешен
продукт е 0.2% от БВП на страните от еврозоната, възлизащ на 8.9 трилиона евро.
Полша, Унгария и други източноевропейски държави членки гледат скептично на
приемането на еврото. Всички те са обещали, че един ден ще влязат в еврозоната, но
засега искат да видят как ще бъдат решени проблемите с дълговете на Ирландия,
Гърция, Испания и Португалия, отбелязва "Ройтерс".
Освен това тези страни се опасяват, че след като се лишат от гъвкавите си валутни
курсове, ще станат по-малко конкурентоспособни и по-трудно ще се справят с
финансовите кризи.
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Управителят на полската централна банка Марек Белка заяви за вестник "Супер
експрес", че Полша ще приеме еврото, когато в еврозоната "настъпи ред". "В еврозоната
стават драматични неща, защо да бързаме", казва той.
Чешкият премиер Петър Нечас пък от своя страна твърди, че еврото още дълго време
няма да е изгодно за страната.

Унгария ще ръководи ЕС през тежки шест месеца
Унгария поема ротационното председателство на
Съвета на Европейския съюз (ЕС) за период от шест
месеца. Будапеща застава начело на ЕС в труден
период не само за съюза, но и за самата държава.
Сред
най-големите
предизвикателства
пред
унгарското председателство ще бъде дълговата
криза в еврозоната. През изминалата година Гърция
и Ирландия паднаха като нейни жертви и получиха
спасителни пакети, за да не се срине цялата
еврозона. През тази година предстои да се разбере
дали Португалия, а и Испания ще се справят сами с
дълговете си.
Будапеща ще ръководи началото на деликатните разговори за дългосрочния бюджет на
ЕС за периода 2014 – 2020. Очаква се преговорите да изправят богатите държавичленки като Великобритания, Франция и Германия срещу по-бедните страни от
Източна Европа.
Унгария представи като приоритет на председателството си енергийната политика на
ЕС. Енергетиката вероятно ще бъде водеща тема на първата среща на върха на лидерите
на ЕС, водена от Унгария, която ще се проведе през февруари.
Сред целите на унгарското председателство ще бъде разширяването на шенгенското
пространство. Будапеща неведнъж декларира, че ще подкрепи България и Румъния в
стремежа им да се присъединят към "зоната без граници" през март 2011 г.
Франция и Германия обаче вече дадоха ясен сигнал, че ще затруднят изпълнението на
този приоритет. Париж и Берлин категорично заявиха, че ще блокират членството на
двете балкански страни, тъй като те не са готови да бъдат част от Шенген.
Докато е начело на ЕС Унгария ще помага на съседната Хърватия по пътя й към
присъединяването. Даването на Сърбия на статут на държава кандидат за членство
също ще в дневния ред на Будапеща.
Интеграцията на ромското малцинство в Европа ще бъде един от приоритетите на
унгарското председателство. Повечето политики ще бъдат насочени към социалната
политика, образованието и младежта.
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Този въпрос също е много деликатен, най-вече в Париж, който беше подложен на силни
критики от Брюксел през лятото. Тогава Франция депортира стотици роми от България
и Румъния.
Едно от най-големите събития по време на председателството ще бъде срещата на върха
на "Източното партньорство" в Будапеща през май. Целта на партньорството е да
развие икономически и политически връзки между ЕС и шест бивши съветски
републики – Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.
Сериозните приоритети, които Унгария си е поставила, вече бяха поставени под
съмнение от някои държави-членки. Германското правителство заяви, че в момент,
когато трябва да пази имиджа на целия ЕС, Будапеща предприема спорни реформи,
които изправят на нокти Брюксел и страните от ЕС.
В самото навечерие на заставането начело на ЕС, Унгария и премиерът й Виктор Орбан
бяха остро разкритикувани за спорен медиен закон. Според Европейския парламент,
държави-членки, като Германия, и Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа законът застрашава медийната свобода в страната.
Освен че ще води разговорите за преодоляване на дълговата криза в ЕС, премиерът
Виктор Орбан трябва да стабилизира икономиката в собствената си страна. През юли
2010 г. министър-председателят прекрати преговорите за помощи с Европейската
централна банка и Международния валутен фонд, след като в края на 2008 г. получи
кризисен заем от 20 милиарда евро.
За да се справи с кризата, Орбан наложи големи временни данъци на банките и на
някои международни компании в страната, за да понижи бюджетния дефицит. Освен
това беше прокаран закон, който предвижда национализация на активите на частните
пенсионни фондове. Критици изразиха скептицизъм относно плановете на
правителството, определяйки ги като необичайни.

Барозу предупреди София, че не усвоява европарите
Председателят на Европейската комисия Жозе Барозу критикува в писмо до премиера
Бойко Борисов ниската усвояемост на евросредства за пътища, транспорт и води.
Строежът на магистрала "Струма" се бави критично и
поставя под съмнение изграждането до края на 2013 г.
на функционални елементи от проекта, пише още
Барозу. Писмото му беше публикувано на
правителствения сайт.
След правителственото заседание премиерът Борисов
цитира писмото, но се съсредоточи върху похвалите в
него - че Барозу съветва Румъния да следва "модели,
които в България вече работят", както и оценката, че
"от изключително голяма полза за България е
ангажираността,
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която демонстрират министрите и зам.-министрите", отговорни за оперативните
програми.
Премиерът остави министрите си сами да отговорят на критиките. Росен Плевнелиев
обясни, че "под функционални елементи се имат предвид лот 1 (отсечката от Долна
Диканя до Дупница) и лот 4 (отсечката от Сандански до Кулата)". Увери обаче, че
тръжната документация е дадена за одобрение, до края на януари ще стартират по
график и "до края на юни ще бъдат обърнати в първи копки и реално сключени
договори". При представянето на т.нар. "Библия на Плевнелиев" през септември 2009 г.
тръжната процедура за лот 1 трябваше да започне през есента на 2010 г., а по лот 4 през пролетта на 2011 г.
Премиерът пък посочи, че магистралата струва над 1 млрд. евро заради сложното
Кресненско дефиле и ще е най-скъпата в ЕС. Затова България иска евроексперти да се
включат от проектирането до изпълнението й. До средата на януари се очаква отговор
от ЕК ще може ли България да плаща на тези експерти с европари.
В писмото си Барозу критикува ниското ниво на усвояемост на евросредства - под 1% за
големите инфраструктурни проекти в секторите "Пътища", "ЖП транспорт" и "Води".
Той подчертава, че пътната агенция не успява да преодолее проблемите си и че нито
един от проектите, договорени за периода 2007 - 2013 г., не е започнал да се изпълнява.
Плевнелиев отговори, че в пътната агенцията текат реформи, които ще продължат и
през 2011 г. Вече е създадена и алтернативна структура - звено "Пътни проекти",
подготвя се и държавна компания за проджект мениджмънт, която ще се заеме с
магистралите "Хемус", "Струма" и "Черно море", напомни той.
Министрите на екологията и на транспорта Нона Караджова и Александър Цветков
също заявиха, че са предприети мерки по бележките от Брюксел. Караджова представи
данни, че през октомври 2009 г. са били разплатени 40 млн. лв., а за т.г. са разплатени
240 млн. лв. по ОП "Околна среда". Скоро ще бъдат одобрени проекти в сектор
"Отпадъци" за над 300 млн. лв., в сектор "Води" се оценяват проекти за около 500 млн.
евро, очакванията са догодина сключените договори да са за около 1 млрд. евро, увери
тя.

Хърватия може да стане член на ЕС в края на 2012 или
началото на 2013
Хърватия може да приключи преговорите за членство в
Европейския съюз (ЕС) към средата на следващата
година, ако положи максимални усилия, и да се
присъедини към ЕС в края на 2012 или началото на
2013 г. Такава оценка направи австрийският министър
на външните работи Михаел Шпинделегер, цитиран от
агенция "Хина" и БТА.
Еврочленството на Хърватия е една от ключовите цели
пред бъдещото унгарско председателство. Будапеща се
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надява преговорите със Загреб да приключат до средата на 2011 г. Така Европейският
съвет през юни следващата година ще може да насрочи дата за присъединяване на
страната, вероятно през 2013 г.
Реалистично е да се очаква Хърватия да завърши предприсъединителните преговори по
време на унгарското председателство на ЕС, заяви Шпинделегер в интервю за
австрийското бизнес издание "Виртшафтсблат".
Австрийският министърът смята, че с максимални усилия от страна на хърватското
правителство преговорите могат да приключат до средата на годината. "Следващият
ход ще бъде на Европейския парламент", допълни Шпинделегер.
Той подчерта, че ратификационните процедури могат да започнат най-късно през 2012
г. и при най-добрия сценарий Хърватия може да стане член на ЕС в края на 2012 г. или
началото на 2013 г.
Шпинделегер отбеляза, че в преговорите с Хърватия остават нерешени още няколко
основни въпроса. Един от най-важните е реформата на правосъдието, която още не е
завършена. Ненапълно решен остава и въпросът за приватизацията на хърватските
корабостроителници.Необходимо е да се продължи и борбата против организираната
престъпност и корупцията.

ВАЖНО!!! Променени са Изискванията за
кандидатстване по схема BG161PO001/3.201/2010 ”Подкрепа за организиране на събития с
регионален и национален обхват и въздействие” по
Оперативна програма „Регионално развитие”
http://bgregio.eu/SubscribedNewsView.aspx?newsId=576
Одобрен е нов срок за кандидатстване, както следва:
- 10 януари 2011 г., 16.00 ч., за подаване на средносрочната рамкова инвестиционна
програма;
- 10 февруари 2011 г., 16.00 ч. за подаване на проектни фишове.
Има и други промени.

Покана за представяне на предложения EAC/57/10 Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013
г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:BG:PDF
Краен срок:
За проектите, представяни пред националната агенция, годишно има пет
крайни срока за кандидатстване: 1 февруари, 1 април, 1 юни, 1 септември, 1
ноември
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За проектите, представяни пред изпълнителната агенция, годишно има три
крайни срока за кандидатстване: 1 февруари, 1 юни, 1 септември
За 2011 г. годишните приоритети са следните:
- Европейска година на доброволчеството
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, посветени на популяризирането
на смисъла и значимостта на доброволчеството като вид активна ангажираност и
като средство за усъвършенстване или подобряване на способностите за лично,
социално и професионално развитие.
- Безработица сред младите хора
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, с които се окуражава достъпът на
безработните млади хора до програмата „Младежта в действие“. Приоритет ще
бъде отдаден за проекти, занимаващи се с въпросите на безработицата сред
младите хора и/или насочени към стимулирането на мобилността и активното
участие в обществения живот на безработните млади хора.
- Приобщаващ растеж
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите
на бедността и маргинализацията и които насърчават осведомеността сред
младите хора за това как да бъдат разрешавани тези въпроси и ангажираността
им с тях за изграждането на общество, в което всеки има своето място. В този
контекст ще се обърне особено внимание най-вече на приобщаването на младите
мигранти, на млади хора с увреждания и - където е подходящо, на млади хора от
ромски произход.
- Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на
осведомеността и мобилизацията на младите хора по отношение на световните
предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата, като
средство за насърчаване на развитието на по-екологично мислене и поведение
сред младите хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна
страна към по-устойчиво развитие.
- Изобретателност и предприемачество
Този приоритет има за цел да насърчи проекти - най-вече младежки инициативи
-насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора,
въображението и оригиналността им, готовността им да поемат рискове и
находчивостта им за постигането на икономическите, политическите,
социалните цели и целите, свързани с околната среда.
- Година на младежта „ЕС-Китай“ (само за действие 2 и поддействие 3.2)
Освен предвиденото до момента, в рамките на действията, по които ще се работи
в сътрудничество с други партниращи държави в световен мащаб, се обръща
особено внимание на проекти, насочени към насърчаването на диалога,
сътрудничеството и обмяната между Европейския съюз и Китай в областта на
въпросите, свързани с младите хора, като начин да се допринесе за Годината на
младежта „ЕС и Китай“ (2011 г.).
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за
изброените по-долу действия и поддействия:
Действие 1 - Младежта за Европа
Поддействие 1.1 - Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)
Поддействие 1.2 - Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18
месеца)
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Действие 2 - Европейска доброволческа служба
Действие 3 - Младежта по света
Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с
продължителност до 15 месеца)
Действие 4 - Системи за подкрепа на младежта
Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и
младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Действие 5 - Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта
Поддействие 5.1 - Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта
(с продължителност от 3 до 9 месеца)
Заявления се подават от:
- организации с идеална цел или неправителствени организации,
- местни, регионални публични органи,
- неформални групи от млади хора,
- органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта,
- международни организации с идеална цел,
- организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта,
културата или спорта.
Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата
или съседните партньорски страни в Западните Балкани.
В програмата могат да участват следните страни:
а) държавите-членки на ЕС;
б) държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с
разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);
в) страните кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с
общите принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите
споразумения, сключени с тези страни за тяхното участие в програмите на Общността
(Турция и Хърватия);
г) Швейцария;
д) трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта.

BG161PO003-2.1.10 “Подкрепа за предприятия и
кооперации на хора с увреждания”
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_96.html
Краен срок: 14 март 2011 г., 16.00 ч.
Основната цел
на
процедурата
е
да
допринесе
за
повишаване
на
конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации,
свързани
с
новите
технологии,
процеси,
продукти
и
услуги.
Поканата е насочена към юридически лица или еднолични търговци, регистрирани
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които произвеждат стоки или
извършват услуги. Те трябва да имат седалище в Република България и да са пряко
отговорни
за
изпълнението
на
дейностите
по
проекта.
Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1 „Инвестиции":
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- Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, включително закупуване на компютърно оборудване, нужно за
работа с компютърните приложения, пряко свързани с производствения процес и
неговото управление;
- Закупуване и въвеждане в експлоатация на дълготрайни нематериални активи софтуерни приложения за управление на производствения процес и/или
специализирани компютърни приложения за дизайн и разработване на продукти,
права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или непатентовани технически познания и др.,
представляващо дълготраен нематериален актив.
По Компонент 2 „Услуги":
- Консултантски услуги, свързани с въвеждането на новите технологии, процеси,
продукти/услуги в предприятието, в т.ч. разработване на бизнес и маркетингови
стратегии,
свързани
с
новите
технологии,
процеси,
продукти/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 лева
- Визуализация на проекта - не повече от 5 000 лева
- Одит на проекта - до 1% от размера на общите допустими разходи по проекта, но не
повече от не повече от 6 000 лева.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Конкурс на Комисия “Фулбрайт” за стипендии през
учебната 2011-12 година
http://www.fulbright.bg/bg/p-Konkursi-za-stipendii-v-Sasht-USA-28/
Краен срок: 2 май 2011 г.
Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и
специализации (6 месеца)
Стипендии “Фулбрайт” за докторанти в областта на природо-математическите науки и
технологиите (5 години)
Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт - Бизнес колеж
Прайскъм университета на Оклахома” (2 години)
Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт - Институт Благодарност
към Скандинавия” (10 месеца)
Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10 месеца)

Програма за млади учители на „Заедно в час”
http://zaednovchas.bg/bg/stani-uchitel/zascho-da-uchastvash
Краен срок: 15 януари, 15 април 2011 г.
„Заедно в час” предлага възможност за лично и професионално развитие на
интелигентни и високообразовани млади хора в името на улесняване на достъпа до
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качествено образование за всяко дете. Затова търсим тези от вас, които са готови за
подобно предизвикателство и ще постигнат най-много за себе си и учениците си от
участие в програмата. Да бъдеш учител на „Заедно в час” е възможност да помогнеш на
ученици в неравностойно положение да развият максимално своя потенциал, да
постигнат житейски успехи и положителна промяна в личностното си развитие. В
дългосрочен план участието ти в програмата ще допринесе за подобряване на
образователната система чрез привличане на повече мотивирани учители и чрез
възприемане на съвременни методи за обучение.
Учителите на „Заедно в час” са „напред с материала” в сравнение със своите връстници,
дори с тези, които от няколко години работят. Нашите учители имат уникалната
възможност да работят в среда, която им осигурява самостоятелност и изключителна
подкрепа за развиване на качествата им като ефективни и успешни професионалисти и
лидери.
Двете години работа със „Заедно в час” ти дават възможност да ускориш развитието си,
докато обмисляш най-подходящата сфера за твоята дългосрочна професионална
реализация. Специалистите и партньорите на „Заедно в час” са на твое разположение,
за да ти помогнат с опознаването на различни професионални сфери, с
осъществяването на контакт с техни представители и с развиването на необходимите
умения
за
успешно
начало
в
избраната
от
теб
професия.
Всички успешни кандидати трябва да отговарят на следните условия:
- Висше образование с основна или допълнителна специалност, която съответства на
предмет, преподаван в училище от 5-ти до 12-ти клас.
- Дипломата за висше образование трябва да е придобита преди момента, в който
кандидатите започват работа като учители (преди 15 септември 2011 г.)
- владеене на български език;
- разрешение за работа в България, ако не сте български гражданин;
- готовност да промените местоживеенето си за период от две години, в случай че
работите в училище, което е в различен град от този, в който живеете. В този случай ще
ви бъде осигурена квартира.
За да кандидатстваш за учител на „Заедно в час” за септември 2011 г., трябва да
преминеш през следните стъпки:
1. Електронна кандидатура
Кандидатите попълват електронна форма за кандидатстване. В нея отговарят на
въпроси за академичната си подготовка, досегашния си академичен и професионален
опит и мотивацията си за участие в „Заедно в час”. „Заедно в час” има три крайни срока
за подаване на кандидатури, 15 януари, 15 април и трета дата, която ще бъде обявена
допълнително. След всяка дата се подбират успешните кандидати сред подалите
документи. Това означава, че колкото по-рано подадеш кандидатурата си, толкова поголеми възможности имаш отворените позиции все още да не са запълнени и да
получиш оферта.
2. Кратко телефонно интервю
След преглеждане на кандидатурата се провежда кратко интервю по телефона, в което
се дискутира интересът на кандидата към програмата, както и възникнали въпроси
както от страна на „Заедно в час”, така и от страна на кандидатите
3. Център за оценяване
Успешно представилите се кандидати ще бъдат поканени да участват в Центъра за
оценяване. В рамките на половин ден кандидатите ще имат лично интервю, в което ще
се обсъждат подробности от предишния им опит и мотивацията за участие, възможност
да представят примерен урок, да участват в групова задача. Преди участието си там те
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получават подробна информация за включените в него дейности. Това е възможност за
тях да покажат на практика своите лидерски умения и да усетят тръпката на работата в
класната стая.

Програма SCOPES
http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/10-11-30_scopes.html
Краен срок: Различен за всяка схема
Швейцарската национална научна фондация и Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество обявяват втора покана за подаване на научноизследователски проекти
между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Източна
Европа.
Програма SCOPES (Научно сътрудничество между Източна Европа и Швейцария) се
финансира от Швейцарската национална научна фондация и Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество. Основната цел е разширяване на научното сътрудничество
между изследователските групи и институции от Швейцария и страните от Източна
Европа.
Поканата
е
отворена
за
финансиране
на
следните
схеми:
1. Грантове за конференции - Предложенията могат да се подават непрекъснато, но
най-малко 3 месеца преди датата на провеждане на конференцията
2. Институционални партньорства - краен срок: 15 март 2011 г.
3. Подготвителни грантове - краен срок: 28 февруари 2011 г.
4. Валоризационни грантове - Предложенията могат да се подават към края на вече
финансирани Съвместни изследователски проекти или проекти за институционално
партньорство и не по-късно от 31 декември 2012 г.
България може да бъде държава - партньор.

Награди за студенти по медицина от ромски произход
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=392
Краен срок: 15 септември 2011 г.
Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" учредява награда за студенти по
медицина от ромски произход. Наградата, която носи името на проф. д-р Ивайло
Търнев, ще се присъжда на студенти от ромски произход, постигнали най-висок успех
по една от следните специалности: медицина, стоматология и фармация.
Носителите на Наградите получават специална грамота и парична сума в размер на
1000 (хиляда) лв. Кандидатите трябва да изпратят заверена справка за успеха си за
цялата учебна 2010/2011 година в офиса на Фондация "Здравни проблеми на
малцинствата".
Повече информация може да получите на e-mail itournev@emhpf.org или на телефон
0899 844 317 - Ивайло Търнев.
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Пети национален литературен конкурс за поезия
"Биньо Иванов" за непубликувани творби
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11368&sid=7
Краен срок: 20 април 2011 г.
Община Кюстендил, читалище "Братство" и информационен център „Европа директно”
- Кюстендил обявяват пети национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов".
Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр. Кюстендил, за
чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на Биньо Иванов поет, свързал трайно съдбата си с града. В конкурса могат да участват автори от цялата
страна.
Творбите (до три непубликувани стихотворения, в четири екземпляра) трябва да бъдат
изпратени най-късно до 20 април 2011 г. на следния адрес:
2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
Читалище „Братство” (за литературния конкурс) или на електронната поща:
chitalishte@bratstvokn.org като прикачен файл с разширение .doc или .rft
Участниците следва да посочат трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или
имейл.

Конкурс „Прованс” за млади български поети, пишещи
на френски за ученици от български гимназии
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11346&sid=7
Краен срок: 25 февруари 2011 г.
Асоциацията „Прованс-България” в Екс ан Прованс, в региона на гр. Марсилия,
организира за девети път конкурс за млади български поети. Неговата цел е да насърчи
поетичното изразяване на младите българи.
В конкурса могат да се включат само ученици от български гимназии. Всеки от тях
може да изпрати едно свое стихотворение, написано на френски език, с дължина от не
повече от една страница.
Темата на настоящия конкурс е МЕЧТАЯ, като условието е думата „мечтая” да не бъде
използвана за заглавие на поемите. Потенциалните участници в тази престижна
инициатива следва да не пропуснат да спазят няколкото условия за регистриране на
стихотворенията им. Те трябва да посочат задължително име, презиме, фамилия,
рождена дата, училище, клас и адрес. Участниците в конкурса изпращат своето
творение на следния електронен адрес: provencebulgarie@gmail.com
Поемите следва да бъдат изпратени на организаторите най-късно до 25 февруари 2011 г.
Голямата награда за победителя в конкурса е самолетен билет и едноседмичен престой
в Прованс, Южна Франция. Останалите номинирани финалисти в конкурса ще получат
за участието си книги.
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Онлайн фотоконкурс "България - атрактивна
туристическа дестинация" за български и за
чуждестранни граждани

http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11344&sid=7
Краен срок: 1 март 2011 г.
Конкурсът е отворен както за български, така и за чуждестранни граждани.
Изпращайте Ваши снимки, които показват туристическите забележителности на
България (културни, исторически, обичаи, бит, атракции и др.). Провокирайте
намирането на нови идеи и начини за развитие на иновативни и атрактивни
туристически обекти и продукти.

Аутизмът свързва: ученически конкурс за дизайн
http://www.dexigner.com/news/22008
Краен срок: 30 март 2011 г.
Конкурсът предизвиква ученици да помогнат на хората с аутизъм (ASD) по-добре да се
свържат със света около тях и да позволят на хората, които нямат ASD, да разберат подобре и да се свържете с онези, които имат. Дизайнерите са поканени да представят
нови и иновативни технологични решения в помощ на лица с ASD в областта на
комуникацията им с другите и увеличаване на разбирането на обществеността на тези
хора.
Решенията в областта на дизайна трябва да се съсредоточи върху подобряването на
комуникацията по някое от следните нива: между физически лица, в рамките на и
между общностите и техните членове, както и между физически лица без ASD, така че
те могат да се свързват по-добре с хора, които имат ASD.

Дизайн без възраст: Дизайн за всички поколения
http://www.dexigner.com/news/21943
Краен срок: 30 май 2011 г.
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви на второто издание на
конкурса за проектиране на иновативни, устойчиви и с креативен дизайн продукти,
включително техните опаковки, със силно послание към гражданското общество.
С тази инициатива, ЕИСК поема предизвикателството за насърчаване на устойчив,
иновативен, интелигентен и творчески дизайн, както и създаване на нова, социално
движена, щадяща околната среда форма на комуникационен инструмент:
промоционален подарък, с функционални и етични качества.
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Магистратура по европейски изследвания в Колежа на
Европа
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=scholarship_Geremek
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Колежът на Европа предлага магистратура по европейски интердисциплинарни
изследвания в кампуса Натолин, Варшава. За нея могат да кандидатстват завършили
студенти по история. Колежът на Европа отпуска до 10 стипендии за академичната
2011-2012 г.
Магистратурата продължава една година и предлага задълбочено изследване на
европейската интеграция. Програмата предвижда интензивно изучаване на правото,
политиката и икономиката на Европейския съюз (ЕС). Обучението се провежда на
френски и английски език, а студентите могат да специализират в сферата на единния
пазар, външната политика на ЕС, включително политиката на добросъседство, както и
общностните политики и управлението на ЕС.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Национален конкурс за ученическо творчество
"Любовта в нас"
http://www.azcheta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1340:love&catid
=13:news&Itemid=11
Краен срок: 31 януари 2011 г
За четиринадесети пореден път Общински детски комплекс обявява националния
конкурс за ученическо творчество "Любовта в нас". Кандидатите за отличията ще бъдат
разпределени в три възрастови групи - 1-4 клас, 5-8 и 9-12 клас, и трябва да изпратят
своите творби по електронна поща до края на януари. Съорганизатори на конкурса са
Регионален инспекторат по образованието - Варна, Община Варна и Сдружение
„Литературно общество” - Варна. Целта на конкурса е да се провокират творческите
търсения на децата и младите хора и да им се даде възможност чрез силата на
художественото слово да споделят отношението си към едно толкова всеобхватно
чувство като любовта. Всеки желаещ има право да участва в "Любовта в нас 2010" с 3
стихотворения и/или 1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4,
шрифт Times New Roman, 12 пункта). Конкурсът е явен и индивидуален, като всички
творби се придружават с данни за участника: три имена, адрес, телефон за връзка и
имейл, възраст на участника, клас, училище /извънучилищно звено/. Във всяка от
трите възрастови категории на конкурса ще бъдат раздадени три основни и две
поощрителни награди.
Литературните творби трябва да бъдат изпратени на имейл адрес lkkastalia@abv.bg
До оценяване няма да бъдат допускани творби, които преди обявяването на резултатите
от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на специална церемония на 19 февруари.
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Конкурс „Езикови истории”

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

Национален конкурс за наградата „Проф. Иван Шопов”
за изявен млад учен в областта на полимерите 2011
http://www.unionchem.org/content_images/d551e7f974060630dfd292556de126aa.pdf
Краен срок: 31 януари 2011 г.
Наградата се дава на млад български учен (до 35-годишна възраст) за изследвания в
областта на полимерната наука.

Курс за обучение „Гражданското участие и отчетност”,
Хага, 12 - 23 септември 2011 г.
http://www.thehagueacademy.nl/nc/training-programmes/open-courses-2011/trainingcitizen-participation-accountability/
Краен срок: 1 февруари 2011 г.
Холандската организация за международно сътрудничество в областта на висшето
образование (NUFFIC) предлага стипендии за курс на обучение по гражданско участие
и отчетност на. Това двуседмичен курс на обучение ще бъде организирано от Хагската
академия за местното управление, в Холандия в периода 12 - 23 септември 2011 г.
Този курс ще помогне на участниците:
- Да определят собствената си роля и отговорности по отношение на процесите на
гражданско учстие, както и ролята на техните партньори;
- Да определят условията за успешни проекти за гражданско участие;
- Да прилагат инструментите за комуникация с гражданите, НПО и други
заинтересовани страни;
- Да определят какво трябва и какво не трябва да се прави в процеса на участие на
гражданите и процесите на отчетността;
- Да осмислят социалната и финансова отчетност на общините пред гражданите си.
Като преподаватели в курса участват професионалисти и специалисти в областта на
гражданското участие и социалната и финансова отчетност, например кметове и
заместник-кметове, общински служители, експерти от известни институти и граждани.
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Курс на обучение децентрализация, демократизация и
развитие
http://www.thehagueacademy.nl/training-programmes/open-courses-2011/trainingdecentralisation-democratisation-and-development/
Краен срок: 1 февруари 2011 г.
Курсът за обучение децентрализация, демократизация и развитие, организиран от
Хагската академия по местно самоуправление, ще се проведе в Хага, Холандия, в 14- 25
март 2011 г. В този двуседмичен курс на обучение ще бъдат обсъдени принципите и
практиките на децентрализация по отношение на доброто управление и устойчивото
развитие. Фокусът ще падне върху разработването, прилагането и подкрепа за
стратегии за ефективна децентрализация, с цел укрепване на доброто местно
управление и развитие на принципа "отдолу - нагоре".
Курсът ще даде възможност на участниците да:
- оценят практики на децентрализация и състоянието на местното управление в своите
страни;
- задълбочат познанията си за между-административни отношения и местната
демокрация в различни части на света;
- оценят въздействието на политиките на децентрализация върху намаляването на
бедността;
- научат добри практики в развитие, основано на общностите (овластяване, гражданско
участие, равенството между половете, микро-проекти);
- управляват процеса на реформи.
Курсът на обучение се препоръчва за служители на министерства и общини,
международни агенции и неправителствени организации, които желаят да бъдат добре
информирани за връзката между местното самоуправление, децентрализацията и
демократизацията.
Холандската организация за международно сътрудничество в областта на висшето
образование (NUFFIC) предлага възможност да кандидатстват за стипендия за курса,
като част от Холандската стипендиантска програма (NFP).

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
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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.
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.

Международен конкурс за училищни проекти
http://sparebulgaria.com/v1/index.php?id=8
Срокове: Срокът за представяне на конкурсните работи e 10 февруари 2011 г.
Срокът за представяне на проектните работи на международния конкурс е
15 март 2011 г.
Конкурсът се провежда в рамките на международната образователна програма SPARE
(най-големия образователен проект, свързан с устойчива енергия, промени в климата и
околната среда) и на световното десетилетие на ООН за „Образование в устойчиво
развитие”. С подкрепата на Норвежкото общество за защита на природата и INFORSE
(Международна мрежа за развитие на устойчива енергетика). Конкурсът за 2010/2011 г.
ще се проведе под мотото: „Да съхраним климата - да започнем с прости енергийни
решения”.
За участие в конкурса каним ученици и учители, които са заинтересувани и вече имат
постижения в практическите дейности в сферата на климатичните промени, мерките за
спестяване на енергия, използване на възобновяеми енергийни източници на местно
ниво, увеличаване на енергийната ефективност на училищните сгради, в развиването
на образователни програми за популяризиране сред широката общественост на
въпросите
за
спестяването
на
енергия
и
енергийната
ефективност.
За международния конкурс се допускат не повече от 5 проекта /не повече от 2 във всяка
категория/. Работите се представят на английски или на руски език.
Група за номинации за ученици
Номинация 1. Практическа работа
Номинация 2. Теоретическа работа (проект)
Номинация 3. Информиране на обществото/реклама на енергоефективността
Група за номинации за учители
Номинация 4:
- Практически урок „Да съхраним климата с помощта на прости енергийни
решения”
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На конкурса трябва да се представи предложение за учебен час (1 или 2 часа),
посветен на ПРАКТИЧЕСКИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ, които могат да бъдат
осъществени на индивидуално ниво, в училище, в дома, в района. Целта на тези
решения е да бъдат намалени емисиите на парникови газове, да бъдат смекчени
последствията от промените в климата във вашата страна или региона.
- Дидактически материали на тема „Да съхраним климата с помощта на прости
енергийни решения”.
Проектите, които участват в конкурса, трябва да бъдат представени в електронен вид на
английски или руски език. Въведението /актуалността на проблема на местно ниво/ не
трябва да е повече от половин страница - конкретната задача, която решава автора,
методите за решение, резултати, как влияе на промените в климата.

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:
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- съвместни проекти: проекти на основата на „възходящ подход“, насочени към
модернизиране и реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на
съвместните проекти е обменът на знания между университети, организации и
институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в
държавите партньорки при необходимост.
- структурни мерки: проекти, насочени към съдействие за развитие и реформа на
системите за висше образование в държавите партньорки, както и към подобряване на
качеството и значението им, и към по-голямо доброволно сближаване с достиженията
на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на
структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на
стратегическа рамка на национално равнище.
Според настоящата покана могат да бъдат финансирани национални проекти, както и
проекти с участие на няколко държави. Предвиденият бюджет, предназначен за
съфинансирането на проекти по настоящата покана, е в размер на 48,7 млн. евро.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 90 % от
общата сума на допустимите разходи. Изисква се съфинансиране от най-малко 10 % от
общата сума на допустимите разходи. Минималният размер на безвъзмездните
средства както за съвместните проекти, така и за структурните мерки възлиза на 500
000 евро. Максималният размер на безвъзмездните средства възлиза на 1 500 000 евро.
За национални проекти за Косово и Черна гора минималният размер на
безвъзмездните средства и за двата вида проекти е определен на 300 000 евро.

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.
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- 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:
- 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

Мария Кюри: Съфинансиране на регионални,
национални и международни програми
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
381
Краен срок: 17 февруари 2011 г.
Настоящият конкурс е насочен към публични или частни организации, които отговарят
за управлението и финансирането на поне една стипендиантска програма за обучение
на изследователи. По програмата се отпуска финансиране на предложения за
конкретни стипендиантски програми с цел обучение на изследователи.
Продължителността на съфинансирането може да варира от 24 до 60 месеца.
Индикативен бюджет: 90 млн. евро Съфинансирането от Европейския съюз не може да
надвишава 40% от общите допустими разходи по стипендиите, като максималният
размер на субсидията е 10 млн. евро.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

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
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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:
- 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.
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- 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
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”

PPaaggee 2222

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. яяннууааррии

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;
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.)
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Конкурс за студентско есе 2011

http://www.bma-bg.org/bg/announcements/essay2011
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Българската макроикономическа асоциация обяви осмия годишен конкурс за
студентско есе. Темата тази година е "Знаем ли какви трябва да бъдат държавните
разходи за образование и наука?” В конкурса могат да участват всички български
студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни
университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да
покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната
икономика; използване и цитиране на подходяща литература; оригиналност в стила;
убедителност на изложението. Есетата могат да бъдат написани на български или на
английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали,
библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от
Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. Победители в
конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят
максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията. Наградата за победителя
e в размер на 750 лв. На отличените студенти ще бъде дадена възможност да представят
своите есета на Годишната конференция на Българската макроикономическа
асоциация през месец март 2011 г. Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bmabg.org

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
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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://humorhouse.bg/bg/bienale/condition.html
Краен срок: 1 март 2011 г.
От май до септември на следващата 2011 година Домът на хумора и сатирата в Габрово
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

Четвърти конкурс за работещи в сферата на
извънкласната и извънучилищна дейност
http://festival-bg.com/bg/article/178
Краен срок: 1 март 2011 г.
Конкурсът е за: работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейноств
направление „Изкуства”; работещи в направление „Изкуства” в детските градини.
Конкурсът се обявява в пет категории: Извънучилищна дейност; Извънкласна дейност;
Млад педагог (до 35 години); Извънкласна и извънучилищна дейност с деца със
специални образователни потребности; Работа в направление „Изкуства” в детската
градина.
Конкурсът включва:
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>> 1-ва част -Писмено описание на реално постигнати резултати и добри практики в
сферата на извънкласната и извънучилищна дейноств направление „Изкуства”, на
методите и организацията на работа,постигнати успехи в национални и международни
инициативи (2009 и 2010 г.);
>> 2-ра част - Представяне на Добрите практики в действие - “Ден на таланта”.
Кандидатите имат възможност да избират участието си в 1 - ва или 2 - ра част или и в
двете части заедно.
Заявки за участие и писмените материалите се изпращат на адрес:
София 1000 ул. “Узунджовска” №12, ет. 4 за Международна фестивална програма на
детското творчество “Приятели на България” Във всяка категория ще бъде връчена по
една Първа награда в размер на 1 000 лв. и една Втора награда в размер на 500 лв.,
както и грамоти и поощрителни предметни награди.

Фотоконкурс 2011 „България - атрактивна туристическа
дестинация”
http://phototourismbg.com/
Краен срок: 1 март 2011 г.
Стартира първият етап на онлайн фотоконкурса 2011 „България - атрактивна
туристическа дестинация”. Конкурсът е отворен както за български, така и за
чуждестранни граждани. Изпращайте Вашите снимки, които показват туристическите
забележителности на България (културни, исторически, обичаи, бит, атракции и др.).
Провокирайте намирането на нови идеи и начини за развитие на иновативни и
атрактивни туристически обекти и продукти. В сайта ще намерите и възможност да
гласувате за предпочитаната от Вас туристическа дестинация. Като резултат от
зрителското гласуване ще бъдат изготвени периодични топ класации. По този начин
всички потребителите на сайта ще виждат най-интересните и предпочитани места в
България, включени в ТОП 10 и в ТОП 100, както и всички останали снимки.
Използвайте възможността да представите Вашето предпочитано място, обичаи, бит,
културни и исторически забележителности, Вашия туристически продукт, услуги или
база.

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.
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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. “Дондуков-Корсаков” 1, 7000 Русе, България

Национален конкурс за наградите за учители по химия
2011
http://www.unionchem.org/content_images/7773e145d42de71ad5e03af0b0069828.pdf
Краен срок: 15 март 2011 г.
Наградите се присъждат за:
- Изключителни постижения при откриването и развитието на млади таланти в
областта на химията;
- Постижения при създаването на подходяща учебна среда за обученията по химия.

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

BG161PO003-2.2.01 „Подкрепа за създаване и развитие
на бизнес инкубатори"
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=418
Краен срок: 28 март 2011 г.
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Основната цел на процедурата е да допринесе за създаване на нови и развитие на вече
съществуващи бизнес - инкубатори в България като фактор за подобряване на бизнес
средата и инструмент за предоставяне на широк кръг от услуги за насърчаване
развитието на предприятията чрез предоставянето на подкрепа за изграждане на
необходимата инфраструктура за дейността на бизнес инкубаторите, популяризиране
на предоставяните от тях услуги, както и подкрепа за оперативната им дейност,
насочена към укрепване на капацитета и установяване на бизнес инкубаторите като
устойчиви
структури
за
подкрепа
на
бизнеса
на
регионално
ниво.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите
следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на
безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 35 204 940 лева.
Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1 „Инвестиционен компонент" допустими са следните
дейности:
- Придобиване на инвестиционни проекти по смисъла на Закона за устройство на
територията (ЗУТ) за изграждане, преустройство или разширяване на сгради за
нуждите на нови или разширяване на вече съществуващи бизнес инкубатори.
- Строителство и строително-монтажни работи (СМР), свързани с изграждане,
преустройство или разширяване на сгради, върху които кандидатът или участник в
обединението-кандидат има вещно право, за нуждите на нови или разширяване на
съществуващи бизнес инкубатори.
- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за дейността на
бизнес инкубаторите - закупуване на офис и специализирано оборудване свързано с
дейностите и предоставяните услуги от бизнес инкубатора: офис оборудване,
оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни лаборатории, и
друго необходимо оборудване във връзка с предоставяните от бизнес инкубатора услуги.
По Компонент 2 „Подкрепа за оперативната дейност на бизнес
инкубаторите", допустимите дейности включват:
- Създаване на интернет страница на бизнес инкубатора, както и създаване на
виртуални бизнес инкубатори.
- Ресурсно обезпечаване на оперативната дейност на бизнес инкубаторите - осигуряване
на необходимия персонал за управление, координация и изпълнение на оперативните
дейности на бизнес инкубатора; ресурсно обезпечаване на дейността - осигуряване на
необходимите консумативи за оперативните дейности и услугите, предоставяни от
бизнес инкубатора.
- Други допустими дейности по Компонент 2, свързани с подготовката и/или
изпълнението на проектите по настоящата процедура:
>> Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по
настоящата процедура - не повече от 10000 (десет хиляди) лева;
>> Визуализация на проекта - не повече от 5 000 (пет хиляди) лева;
>> Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - не повече от 15 000
(петнадесет хиляди) лева.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

Покана за представяне на предложения - EACEA/37/10 Програма за Сътрудничество между ЕС и Канада в
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областта на висшето образование, обучението и
въпросите на младежта - Партньорства за
трансатлантически обмен - Партньорства за
трансатлантически академични степени
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:323:0020:0022:BG:PDF
Краен срок: 31 март 2011 г.
Общите цели на програмата и на настоящата покана са да се насърчи взаимното
разбирателство между народите на държавите-членки на Европейския съюз и Канада,
включително по-широките познания за техните езици, култури и институции, както и
да се подобри качеството на човешките ресурси в Европейския съюз и Канада.
Подаването на молби за отпускане на безвъзмездни средства по настоящата покана се
отнася до всички висши учебни заведения и учебни заведения за професионално
обучение и квалификация. Допустимите кандидати трябва да са установени в една от
27-те държави-членки на Европейския съюз. Всеки проект трябва да включва една
водеща институция от ЕС и една водеща институция от Канада, които са отговорни за
подаването на общо предложение и за управлението на проекта. Водещите институции
трябва
да са
висши
учебни
заведения
или
обучителни институции.
Настоящата покана обхваща два вида дейности, а именно програми за партньорства за
трансатлантически обмен и партньорства за трансатлантически академични степени.
Средствата, заделени от ЕС за съфинансирането на проекти, се оценяват на 1 546 000
евро. Очаква се през 2011 г. да бъдат финансирани приблизително 5 проекта
„Партньорства за трансатлантически обмен“ (TEP) и 2 проекта „Партньорства за
трансатлантически научни степени“ (TDP). Предвижда се един от пет TEP проекта да е
насочен към професионалното обучение, при условие че е показано задоволително
качество. Максималният размер на средствата от страна на ЕС ще възлиза на 428 000
евро за 4-годишен TDP проект и 138 000 евро за 3-годишен TEP проект.

Национален конкурс за детска рисунка "Българската
история в творчеството на Иван Вазов"
http://www.pgikj.com/novini.php?id=236
Краен срок: 1 април 2011 г.
Темата на конкурса за творчеството на Иван Вазов и паметните събития от българската
история, участниците могат да интерпретират през подтеми:
- Исторически герои /величие на героите, отразени в творчеството на Иван Вазов/
- Исторически събития /знакови събития, отразени в творчеството на Иван Вазов/
Жанрове: живопис, графика, приложно изкуство Всеки участник представя по една
творба за съответния жанр, и при колективно участие по една творба за институция,
школа или клуб. Размерът на рисунката да е 35 / 50 см, поставена в паспарту 5 см.
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Покана за представяне на предложения - EACEA/29/10 МЕДИА 2007 - Подпомагане на транснационалното
разпространение на европейски филми - „Избирателна
система за подпомагане“ 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:259:0011:0012:BG:PDF
Краен срок: 1 април 2011 г. и 1 юли 2011 г.
Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко
транснационално разпространение на нови ненационални европейски филми чрез
насърчаване на театралните разпространители по-специално да инвестират в
популяризирането и достатъчното разпространение на ненационални европейски
филми.
По настоящата покана за представяне на предложения се допускат следните дейности:
Театрално (кино) разпространение на филми с чуждестранни характеристики. Филмът
трябва да е или преобладаващо продукция на продуцент/продуценти, установени в
страни, участващи в програма MEDIA, или осъществен със значителното участие на
специалисти от тези страни. Филмът трябва да е ново игрално, анимационно или
документално произведение с продължителност над 60 минути и с произход страна,
различна от страната, в която се разпространява. Авторските права върху филма не
могат да бъдат получени по-рано от 4 години преди годината на подаване на
заявлението. Филми с бюджет на продукцията над 15 милиона евро не се допускат до
участие.
Общият наличен бюджет е 12 250 000 евро, при условие че са налични средства за
финансовата 2011 г. Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на
безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да надхвърля 50 % от
допустимите разходи. Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за
филм и за страна.

Национален конкурс за художествена фотография на
тема „Младежта в сезони” на МОМН
по повод Международната година на младежта 12 август
2010 - 12 август 2011
http://www.minedu.government.bg/news-home/2009/10-08-18_fotokonkurs.html
Краен срок: 1 май 2011 г.
Право на участие имат любители и професионалисти фотографи на възраст до 29
години.
Допускат се до 3 цветни снимки от всеки участник. Снимките трябва да са в дигитален
формат JPEG и да са направени след 12 август 2010 г. Участниците в конкурса да
посочат в заявлението: трите имена, година на раждане, телефон, адрес, e-mail и
заглавие на фотографията. Фотографиите да се изпращат на CD диск и на физически
носител /фотографска хартия/ в размер 20 х 30 см, като на гърба да бъде посочено
заглавието и датата. Участникът в конкурса трябва да гарантира, че е носител на
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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 - EACEA/34/10 МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:275:0007:0009:BG:PDF
Краен срок: 1 юни 2011 г. - за проекти, започващи между 1 януари и 31 май
2012 г.
Настоящият конкурс е насочен към европейски организации, регистрирани в или
управлявани от граждани на страни членки на Европейския съюз или на държави от
Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007
(Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и Хърватия). Максималната
продължителност на проектите е 12 месеца. Общият предвиден бюджет, който ще бъде
отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 2 500 000 евро (при условие че
бюджетът за 2011 г. бъде приет). Финансовата помощ от Комисията не може да
надвишава 50 % от общите разходи по действието.

Стипендия за творчески престой на художници в Прага
http://www.futuraproject.cz/
Краен срок: 31 януари 2011 г.
Българската фондация "Изкуство - дела и документи" и чешката "Футура" (Futura)
предлагат възможност за двумесечен творчески престой на художници в Прага.
Кандидатите трябва да владеят английски език. Програмата е насочена към български
художници или трайно установени в България, работещи професионално в сферата на
изкуството, както и студенти по изкуства на възраст до 45 години. Кандидатите трябва
да владеят английски език. Те трябва да изпратят автобиография и портфолио по
електронен път на aadfoundation@gmail.com
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Стипендии за бакалаври на Шефилдския университет
http://www.city.academic.gr/
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
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Университетът в Шефилд (University of Sheffield) предлага 30 стипендии на български
кандидат-студенти. Стипендиите покриват 50% от таксата за трите години на обучение
в бакалавърска степен. Те важат за Международния факултет на университета "Сити
колидж" (CITY College) в Солун, Гърция. Ще бъдат присъдени 30 стипендии, които
покриват 50% от таксите за обучение. Стипендията е валидна за трите години от
бакалавърската програма, при условие че студентът поддържа високо ниво на
академични постижения. За стипендията могат да кандидатстват бъдещи бакалаври.
Стипендиантите могат да бъдат ангажирани с работа в университета до 6 часа седмично.
Кандидатурите на студенти, които се прехвърлят от други университети, се разглеждат
на база на академичните им постижения, удостоверени с официална академична
справка.
Кандидатстването се провежда на два етапа. В първия етап кандидатите изпращат
мотивационно писмо, формуляр за кандидатстване, академични справки, сертификат
за владеене на английски език и 4 снимки.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Стипендия за журналистически проекти
http://pulitzercenter.org/persephone-miel-fellowship
Краен срок: 1 февруари 2011 г.
Европейският център за журналистика (European Journalism Center) отпуска стипендии
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
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Стипендии, предоставени от Норвежкия съвет за научни
изследвания за докторанти и млади учени по програмата
YGGDRASIL

http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/students/11-0216_norway.html
Краен срок: 16 февруари 2011 г.

Норвежкият научен съвет предоставя по програмата YGGDRASIL стипендии за
обучение с продължителност от 1 до 10 месеца в норвежки висши училища и научни
организации за академичната 2011/2012 г. Програмата e предназначена за докторанти
и млади учени от всички научни направления. Стипендиите се отпускат за кандидати
от европейските страни, включително и от България, както и за кандидати от
Аржентина, Бразилия, Чили, Египет, Индия, Израел, Япония, Мексико и Южна
Африка.
Размерът на стипендиите е около 1500 евро месечно.

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

