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 2, м. февруари 2011 г.

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

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения,
конкурси, стажове, стипендии

1–5
5 - 60

ЕК: Безработицата в Европа нараства
Еврокомисарят по заетостта и социалните въпроси
Ласло Андор признава, че безработицата в
Европейския съюз (ЕС) нараства. Той потвърждава
опасенията на Международната организация на
труда (ILO), според която най-вероятно ситуацията
няма да се промени през тази година.
Организацията е на мнение, че развитите
икономики, включително и ЕС, не могат да очакват
значителни подобрения на трудовия пазар тази
година. ILO оповести годишното си проучване на
заетостта.
Европейската комисия обяви, че средното ниво на безработица в ЕС е 9.6% за миналата
година, докато през март 2008 г. е било под 7%.
Повече от 23 милиона работници в момента са регистрирани като безработни в целия
Съюз. Това означава, че броят на хората, търсещи работа, е нараснал с 46% от март
2008 г. Младежите в Европа също са в трудно положение. Равнището на безработица
сред тях достигна до рекордните 21 на сто.
Ласло Андор подчерта, че не са създадени достатъчно работни места, въпреки
сигналите за ръст в икономиките на някои страни. Той призова правителствата да дадат
приоритет на откриването на нови позиции и най-вече да се борят срещу безработицата
сред младите хора.
От държавите-членки на ЕС Испания търпи най-големи последици от финансовата
криза. През 2010 г. нивото на безработица в страната е над 20 на сто, а търсещите
работа са близо 5 милиона души.
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Пазарът на труда в България, заедно с Литва, Гърция, Словени и Полша, също не се
намира в добро състояние. От друга страна, Германия отбелязва значително
възстановяване. Страната успя да намали ръста на безработицата от 7.5% до 6.7% до
ноември миналата година.Най-ниските нива на безработица според данните на
Комисията са регистрирани в Холандия, Люксембург и Австрия.

Алтернативните горива могат да заменят изкопаемите
горива в Европа до 2050 г.
Алтернативните горива имат потенциал да заместят
постепенно изкопаемите енергийни източници и да
направят транспорт устойчив до 2050 г., се казва в
доклад за бъдещето транспортни горива, представен
днес пред Европейската комисия. ЕС ще се нуждае от
такива енергийни доставки за транспорта, които да са
независими от петрола и до голяма степен без CO2 до
средата на века.
Експертната група е разработила за първи път общ
подход, обединяващ целия транспортен сектор.
Очакваното търсене от страна на всички видове
транспорт може да бъде посрещнато чрез съчетание от
електрическа енергия (батерии и водородни/горивни клетки) и биогорива като основни
варианти, синтетични горива (все от възобновяеми източници), метан (природен газ и
биометан) и евентуално пропан-бутан.
"Ако искаме да постигнем истински устойчив транспорт, тогава ще трябва да разгледа
алтернативни горива. За целта обаче ще трябва да се вземат предвид нуждите на
всички видове транспорт", заяви заместник-председателят Сийм Калас, отговарящ за
транспорта.
В момента Комисията преразглежда съществуващите политики в областта и, найвероятно, в доклада ще бъде включена "инициативата за чисти транспортни системи ",
която се очаква да бъде изготвена по-късно тази година. Инициативата трябва да
разработи дългосрочна стратегия за пълно посрещане на енергийните нужди на
транспортния сектор от алтернативни и възобновяеми източници до 2050 година.
Според доклада, алтернативните горива са най-доброто решение за развитието на
ниско-въглероден транспорт, както и постепенното заместване на изкопаеми
енергийни източници. Техническа и икономическа жизнеспособност, ефективно
използване на първични енергийни източници и приемането на пазара, обаче, ще бъде
от решаващо значение за конкуренцията на придобиването на пазарен дял на
различните горива и технологиите на превозните средства.
На практика не съществува един кандидат, който да замени настоящите горива.
Търсенето на горива и предизвикателствата на парниковите газове най-вероятно ще се
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изискват използването микс от енергийни източници, които могат да бъдат
произвеждани от голямо разнообразие от първични източници на енергия. Налице е
всеобщо съгласие, че всички устойчиви горива ще имат роля за посрещане на
очакваното търсене.

Две трети от исландците искат по-бързи преговори за
членство в ЕС
Близо две трети от исландците искат по-активни
преговори за присъединяване към Европейския
съюз (ЕС), съобщи агенция Франс прес.
Според проучване на ежедневника "Фретабладид"
65,4% от запитаните са казали, че искат Рейкявик
да настоява за повече разговори с Брюксел.
Останалите, участвали в анкетата, за явили, че
предпочитат Исландия да изтегли молбата си за
членство в ЕС.
Данните са близки до подобно проучване на
вестника от септември 2010 г., когато 64,2% от
анкетираните са поискали присъединителните
преговори да продължат.
Изследванията обаче не показват колко процента от исландците биха гласували за или
против страната им да бъде еврочленка, ако се проведе референдум.
Исландия започна преговорите за членство през юли 2010 г., след като беше сериозно
засегната от финансовата криза през 2009 г. Чрез присъединяването си към ЕС
островната държава се надява да получи икономическа стабилност.
В същото време обаче исландското правителство не успява да постигне споразумение
по спорния въпрос за квотите за улов на скумрия. Противоречива е и темата с китолова,
който Исландия практикува.

ЕС обмисля по-строг контрол на храните след скандала с
диоксина
Европейският съюз (ЕС) обмисля затягане на
мерките за хранителна безопасност след скандала с
диоксина в Германия, съобщи пресслужбата на
Европейския парламент. Канцерогенният диоксин
бе открит в яйца и пилета в северната част на
Германия, а заразени хранителни продукти
достигнаха и до други европейски държави.
Евродепутатите обсъдиха скандала на пленарното
заседание този месец, както и вчера в комисията по
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околна среда и защита на потребителите. По време на дебата еврокомисарят по
здравеопазване Джон Дали посочи, че обмисля по-стриктни мерки за контрол на
диоксина. Комисарят проучва и възможностите за ясно разделяне на производството на
масла за индустриални нужди от това за целите на хранителната промишленост.
За подобно разделяне се обявиха и германски депутати, които подкрепиха затягането
на наказателните мерки при нарушаване на нормите за безопасност на храните. Според
тях е необходима фундаментална промяна в много области на политиката: "Храната би
трябвало да идва от фермите, а не от промишлените предприятия." Направено бе и
предложение мазнините и маслата, използвани за индустриални нужди, да се
оцветяват с определен цвят, за да бъдат избегнати обърквания.

Брюксел коментира случая с българските дипломати,
свързани с ДС
Опитът и личните качества на кандидатите са основният критерий, по който
Европейската комисия подбира служителите си. Това
заяви генералният секретар на Еврокомисията Катрин
Дей в отговор на въпрос за българските дипломати,
свързани с бившата Държавна сигурност, предаде БТА.
Дей отговори по време изслушване в комисията за
бюджетен контрол на Европейския парламент в
Брюксел, съобщи офисът на евродепутата Ивайло
Калфин.
Катрин Дей беше попитана от евродепутат от
Европейската народна партия как Брюксел се
подсигурява срещу наемането на служители, свързани с бившите комунистически
тайни служби, и дали такива хора биват назначавани в европейските институции.
Оценяват се биографиите, които кандидатите представят, както и дали предишният им
професионален опит съответства на нуждите на комисията, отговори Дей. Тя посъветва,
хората, които желаят да работят за Европейската комисия, да не прикриват данни от
професионалните си биографии, защото, ако Брюксел се усъмни, може да предприеме
допълнително разследване. Служителите, които работят с поверителна информация, се
нуждаят и от допълнително разрешително за достъп. То се получава след съвместна
проверка с органите за достъп до информация в страната, от която идва служителят.
"От отговора на генералния секретар Катрин Дей е очевидно, че Европейската комисия
не допуска ограничаването на права на групи хора. Всеки случай се разглежда
поотделно, като основен критерий е опитът на кандидата", коментира Ивайло Калфин,
който е член на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент. По-рано
този месец евродепутатът от левицата призова посланиците - бивши агенти, да не
подават оставки.
Народното събрание прие декларация, с която призова посланиците с досиета сами да
напуснат постовете си, припомня агенцията. Външният министър Николай Младенов
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обяви, че дипломати, работили за бившите тайни служби, нямат място в задграничните
представителства на България.

Конкурс „Място за живот 2011”
http://www.bepf-bg.org/
Краен срок: 24 февруари 2011 г.
На 27.01.2011 г. фондация „ЕкоОбщност” ще оповести тазгодишното издание на
традиционния конкурс за малки грантове „Място за живот”, осъществяван с
финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.
Конкурсът ще окаже подкрепа на инициативи едновременно укрепващи гражданската
активност, подпомагащи опазването на околната среда и повишаващи качеството на
живот на хората.
Конкурсът ще подкрепи проекти в следните приоритетни области:
1. Разрешаване на остри екологични проблеми, застрашаващи човешкото здраве.
2. Създаване или укрепване на устойчиви практики, подобряващи жизнената среда.
Максималният размер на финансовата помощ за един проект ще бъде 7000 лв.
Пълната информация за конкурса, условията и формулярите за кандидатстване ще
бъдат публикувани на 27.01.2011 г. на интернет страницата на фондация „ЕкоОбщност”.

V национален конкурс за млади изпълнители „Дико
Илиев” - Враца, 11 - 13 април 2011 год.
http://www.vratza.bg/?category=4&sub=276
Краен срок: 20 март 2011 г.
Конкурсът се провежда под патронажа на Кмета на Община Враца. Предоставя
възможност на учениците от средните училища и студентите от висшите учебни
заведения за творческа изява и популяризиране на националното музикално и танцово
изкуство, в памет на големия български музикант и композитор Дико Илиев.
В конкурса могат да участват ученици и младежи от 19 до 25 години от страната и
чужбинар в три възрастови категории.

Партньори за летни международни доброволчески
лагери
За летен сезон 2011 г. СиВиЕс - България търси партньори за летни международни
доброволчески лагери.
СиВиЕс - България е неправителствена организация с основен фокус на дейност
доброволчеството като активна форма на гражданско участие.
От 11 години СиВиЕс - България организира международни доброволчески лагери, в
които дейностите са в обществена полза. За всеки доброволчески лагер ние
осигуряваме необходимите доброволци, а партньора поема настаняването,
изхранването и определя работата на доброволците.
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Бъдещите партньори, търсещи доброволчески труд, да се обръщат към СиВиЕс България, ако проектите им отразяват реални нужди на общността и дейностите им са в
обществена полза, защото доброволците не са алтернатива на платен персонал.
Ако искате да бъдете партньор на СиВиЕс - България, пишете на cvs-bg@bluelink.net
или се обадете на 02/989 98 46. Лице за контакт: Мариана Панайотова, координатор на
доброволците, GSM: 0884 766 451.

Двудневни обучения „Доброволчество - предай нататък”
http://www.ml-qskovec.hit.bg/no.html
Краен срок: Не е посочен
Сдружение „Младежи за развитие на Лясковец” организира серия от двудневни
обучения „Доброволчество - предай нататък”, част от проект ПМД-НИК-285/2010
„Доброволчество предай нататък”, финансиран от НЦЕМПИ по Програма за младежки
дейности 2008 - 2010 г. Целта на обучението е да се представи опит, да се сравнят
практики на младежко доброволчество и най-вече да се споделят идеи как то да се
насърчава и развива в България. С оглед да се обхване по-широк кръг от младежи се
предвижда да бъдат проведени три идентични обучения на младежки лидери в периода
февруари - март 2011 г., в които да бъдат обхванати 45 младежки лидери.
Обучението е предназначено за председатели, членове и доброволци на младежки
клубове, организации, центрове, държавни и общински структури, които са отворени за
нови идеи, имат желание да научат повече за доброволчеството и да се запознаят с
идеите и целите на „2011 - Европейската година на доброволчеството”.
Ако имате желание за участие, моля попълнете приложения формуляр и го изпратете
на mladeji_lqskovec@abv.bg
За всяко едно обучение ще бъдат избрани 15 участници - представители на различни
организации. Една организация може да кандидатства с един представител, за една от
обявените дати за обучение, като при проявен интерес организаторите си запазват
правото да поканят и още един участник от същата организация. Предимство ще имат
кандидати:
- представляващи младежки НПО;
- представляващи организации от малки населени места;
- представляващи организации нямащи опит в работата с доброволци.

PRINCE 2010 - ЕС27 - Покана за предложения
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:019:0006:0007:BG:PDF
Краен срок: 31 март 2011 г.
Общата цел на тази покана за предложения е да повиши информираността за ползите и
предизвикателствата на настоящото разширяване на ЕС към Западните Балкани,
Турция и Исландия, като включи в процеса основните заинтересовани страни, лицата,
които влияят върху общественото мнение, професионалистите от медиите и като
насърчи контактите между хората.
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Поканата се състои от две обособени позиции: телевизионни програми (позиция 1) и
действия за повишаване на информираността (позиция 2).
Сумата, която е налице по настоящата покана за предложения, възлиза на 2 500 000
евро. Финансовият принос от Комисията не може да превишава 60 % (за позиция 1) и
80 % (за позиция 2) от общите допустими разходи.

Покана за представяне на предложения и изразяване на
интерес по програма „ЕСПОН 2013“
http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:023:0007:
0007: BG:PDF
Краен срок: 21 март 2011 г.
В рамките на програма „ЕСПОН 2013“ вече започна набирането на кандидатури по
покана за представяне на предложения и изразяване на интерес:
1. Покана за представяне на предложения за проекти в областта на приложните
изследвания:
- Европейски региони: потенциален принос към стратегията „Европа 2020“ (бюджет:
400 000,00 евро)
- Териториални сценарии и визии за Европа (бюджет: 1 200 000,00 евро)
- Териториален потенциал за по-екологична икономика (бюджет: 750 000,00 евро)
- Териториално управление - най-добри практики за нови перспективи (бюджет: 750
000,00 евро)
2. Покана за изразяване на интерес от заинтересованите страни за целеви анализи
(бюджет: 1 795 000,00 евро за финансиране на 5 проекта, предвидени в покана за
представяне на предложения, която ще бъде обявена по-късно).
3. Покана за представяне на предложения в рамките на научната платформа ESPON:
- Система на ЕС за наблюдение на територията и за докладване (бюджет: 598 000,00
евро).

BG051PO001/4.2.04 Студентски стипендии и награди
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=435
Краен срок: 7 февруари 2011 г., 16.00 часа
Министерство на образованието, младежта и науката стартира процедура за набиране
на проектни предложения по схема за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001/4.2.04 Студентски стипендии и награди.
Цел на настоящата схема е съществуващата система за предоставяне на студентски
стипендии да бъде допълнена с използването на финансиране от Европейския
социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура
е в размер на 46 799 600 лв.
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BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи технологични центрове”
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_101.html
Краен срок: 14 март, 16 май, 18 юли, 19 септември, 21 ноември 2011 г.
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.

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в
производство на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги”
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html
Краен срок: 7 март, 9 май, 11 юли, 12 септември, 14 ноември 2011 г.
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.
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Първи конкурс за мултимедиа на World Press Photo
http://www.aej-bulgaria.org/2011/01/първи-конкурс-за-мултимедиа-на-world-pressphoto/
Краен срок: Не е посочен
Организацията World Press Photo обяви първия конкурс за мултимедийна продукция
във визуалната журналистика. Състезанието е разделено в две категории - линейна и
интерактивна мултимедиа.
Новият конкурс за мултимедиа се провежда отделно от стандартния фотографски
конкурс, тъй като в него ще се пробват и тестват нови правила и критерии за оценка,
които ще бъдат развивани в бъдеще.
Номинациите следва да бъдат в две категории мултимедийна продукция: онлайн или
офлайн мултимедийна линейна продукция и онлайн интереактивна продукция с
журналистическа история. Продукциите могат да включват аудио и визуални елементи
като фотография, видео, анимация, графики, илюстрации, звук и текст.
Номинирааните работи ще бъдат оценявани по тяхното въздействие, оригиналност и
иновативно изпълнение.
Журито ще избере по три продукции във всяка категория в периода 18-21 март 2010.
Победителите във всяка категория ще получат по 5000 евро.

Обучение за НПО за изготвяне на оценка на
въздействието - 28 януари 2011
http://ime.bg/bg/events/obuchenie-za-npo-za-izgotvyane-na-ocenka-na-vyzdeistvieto-28yanuari-2011/#ixzz1AvUzie6V
Обучението ще е насочено към предоставянето на конкретни и практически знания и
умения за изготвяне на експресни оценки на въздействието, които да служат като
основен подкрепящ кампаниите им материал при взаимодействието им с
администрацията.
Оценката на въздействието се използва все по-широко от ЕС, ще се налага като подход
сред българската администрация и неправителственият сектор трябва не само да
„разбира” и да може лесно да „чете” изготвените оценки от администрацията, но и да
участва в тяхното изработване, както и да изготвя оценки, за да може ефективно да
въздейства върху публичните политики.
Регистрационната форма можете да изтеглете от тук.
За въпроси: г-жа Бинка Илиева, binka@ime.bg; 02/952 62 66, 952 35 03

Национален конкурс Звездици за Лора - 2011, Свищов
http://www.rodina-bg.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1466&Itemid=2
Краен срок: 25 март 2011 г.
Конкурсът ще се проведе на 2 и 3 април 2011 г. в Свищов.
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Задължителен репертоар за първи тур - българска песен.
В конкурса могат да участват индивидуални изпълнители от 7- до 19-годишна възраст,
разделени в 4 възрастови групи.

Национален литературен конкурс „Море“
http://radiomilena.com/news/?p=9315
Краен срок: 31 март 2011 г.
Конкурсът се организира от читалище “Св. св. Кирил и Методий 1985” Бургас с
подкрепата на Община Бургас.
Участието в конкурса е явно.
- Може да участва всеки на възраст от 15 до 25 години.
- Приемат се творби отговарящи на тематиката на конкурса в жанровете:
>> Поезия - стихотворения до пет броя или цикъл.
>> Проза - есе до три броя.
Произведенията трябва да се предадат в три печатни екземпляра, на адрес Бургас 8011
ж.к.”Меден рудник” бл. 425 партер, за Национален литературен конкурс “Море”.

Австрийска стипендия Монди
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-323/79_read-1449
Краен срок: 31 март 2011 г.
Отворена за: Африка, Азия, Централна и Източна Европа и австрийски студенти под 23
години, които искат да вземат проучвания (бакалавърска или магистърска степен) в
областта на технологиите, естествени науки и икономическата наука.
Стипендии: такси за обучение, живот и пътните разходи и книги до 13 000 евро - за
една академична година.

Coca-Cola Стипендии, Университет на Единбург
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/undergraduate/international/
coca-cola
Краен срок: 1 април 2011 г.
Отворена за: гражданите на Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Македония,
Черна гора, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словения, Украйна.
Стипендии: пълна такса за обучение и всяка година сума поддръжка на 5000 паунда.

Управление на знанията: Награда „Предизвикателство
на въздействието”
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http://kdid.org/kmic/guidelines
Краен срок: 30 януари 2011 г.
Отворена за: организации и частни лица от всички страни, които работят в областта на
управление на знанията.
Конкурсът позволява на организациите и физическите лица от всички страни да
споделят своя опит за оценка на дейностите за управление на знания.

ARCOmadrid / BEEP Electronic награди за изкуство
http://www.ifema.es/web/ferias/arco/default.html
Краен срок: 16 февруари 2011 г.
Отворени за: произведения, които включват значителен дял на използване на нови
технологии, или по електронен творбите.
Награда: не повече от 15 000 евро (с включени такси).
Целта на този конкурс е насърчаване на изследванията, производството и излагане на
изкуството, свързано с нови технологии, или новите медии.

Феър плей: Music Video младежки конкурс “Младежки
гласове против корупцията”
http://www.anticorruptionmusic.org/
Краен срок: 20 март 2011 г.
Глобален конкурс за авторски песни от млади групи (18-35 години) по темата за
борбата с корупцията.
Изпратете вашите музикални клипове за борба с корупцията!
Наградата за победителите е пътуване до Кения, участие във 2 Глобален форум срещу
корупцията и изпълнение в Найроби.
Групата, която получи най-много онлайн гласове, ще получи сесия в звукозанисно
студио на стойност 2000 щ.д.
"Феър плей" е програма за повишаване на осведомеността и усилията и изграждане на
мрежа, която да свърже социално-ангажирани творци и граждани по цял свят,
инициирана от JMI, Института на Световната банка и Глобалната младежка
антикорупционна мрежа.

Конкурс Очи на улицата, Тема: Обща улична среда:
истинските улици на днешното време
http://www.wix.com/eyesonthestreets/eyes-on-the-street
Краен срок: 20 февруари 2011 г.
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Конкурсът цели да представи на улицата през твоите очи. Вашата творбатрябва да
покаже реалността на днешните улици. Можете да заснемете теми като: изкуство на
улицата (графити, стенописи, слам поезия, скулптури и т.н.); улични фестивали
(музика, улични спортове и т.н.); социални движения (протести, шествия и т.н.);
социалното изключване (бездомни, просяци и т.н.).
Очи на улицата е отворен за обществеността като цяло, за всеки, който се интересува от
улицата, от доброволния труд, от фотографията, журналистика, изкуството; за
асоциации, колективи, групи, движения, музика, танци, спорт и т.н.
Кандидатствайте със снимка или есе.

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
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
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за насърчаване на развитието на по-екологично мислене и поведение сред младите
хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна страна към поустойчиво 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)
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
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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.

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”
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.
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Международна конференция „Бъдещето на
образованието”, Флоренция, Италия - 16-17 юни 2011 г. Покана за доклади
http://www.pixel-online.net/edu_future/
Краен срок: 14 февруари 2011 г.
Целта на конференцията е да промоцира споделянето на добри практики и
транснационално сътрудничество в сферата на приложението на иновативни
образователни и обучителни стратегии, методологии и решения. Конференцията ще
бъде отлична възможност за представяне на изпълнени и текущи проекти и
иновативни инициативи в сферата на образованието.
Поканата за доклади е насочена към преподаватели и експерти, както и към
координатори на проекти и инициативи в сферата на образованието и обучението.
Искаме да ви насърчим да подадете резюме на доклад, който да бъде представен по
време на конференцията. Резюмето следва да бъде изготвено на английски език (300
думи) и изпратено по имейл на edu_future@pixel-online.net.
Важни дати:
- 14 февруари 2011 г.: Краен срок за изпращане на резюмета на доклади
- 28 февруари 2011 г.: Съобщение за приемане / отхвърляне на доклади
- 21 март 2011 г.: Краен срок за предаване на докладите
- 10 юни 2011 г.: Краен срок за регистрация
- 16 - 17 юни 2011 г.: Дати на конференцията

Стипендии за магистри и докторанти в баварски
университети
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stipendii/2011/01/18/1026664_stipendii_za_
magistri_i_doktoranti_v_bavarski/
Краен срок: 15 февруари 2011 г.
Стипендията се предоставя на кандидати от Източна Европа - България, Полша,
Румъния, Словакия, Сърбия, Унгария, Украйна и Чехия.
Месечният размер на стипендията е 700 евро. Студенти с деца или такива с безработен
партньор и поне едно дете ще получат по 860 евро на месец. Стипендията се отпуска за
една календарна година за финансиране на магистратура или докторантура.
Кандидатите трябва да живеят в собствените си страни, да не са над 30 години и да
нямат възможност да финансират обучението си. Те трябва да притежават
университетска диплома и да бъдат приети в магистърски или докторантски програми
в университет в германската провинция Бавария за времето, в което ще получават
стипендията. Необходимо е студентите да владеят немски или английски език в
зависимост от избраната от тях програма.
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Покана за представяне на предложения - EACEA/32/10 Темпус IV - Реформа във висшето образование
посредством международно университетско
сътрудничество
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:278:0018:0021:BG:
PDF
Краен срок: 15 февруари 2011 г., 12,00 ч. брюкселско време
До получаване на безвъзмездни средства се допускат кандидати юридически лица
(„правни субекти“), учредени съгласно изискванията на законите преди повече от 5
години в държави-членки на ЕС или в държави партньорки по програмата Темпус.
Кандидатите за Съвместни проекти трябва да бъдат признати от държавата публични
или частни висши учебни заведения или асоциации, организации или мрежи от висши
учебни заведения, занимаващи се с подпомагане, подобряване и реформа на висшето
образование.
Кандидатите за Структурни мерки трябва да бъдат правни субекти, както е посочено погоре, по отношение на съвместните проекти или национални или международни
организации на ректори, преподаватели или студенти. Участващите като
партньори/съвместни бенефициери по програма Темпус институции и организации
могат да бъдат както висши учебни заведения и организации, така и неакадемични
институции и организации, например неправителствени организации, дружества,
индустрии и публични органи.
Седалището на тези институции и организации трябва да е в някоя от следните четири
групи допустими държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- 4-те държави от района на Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Черна
гора, Сърбия, както и Косово,
- 17-те държави от съседните южни и източни райони на Европейския съюз: Алжир,
Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия,
Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Руската федерация и
Украйна,
- 5-те републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.
Двата основни инструмента за сътрудничество по настоящата покана за представяне на
предложения по програма Темпус са:
- съвместни проекти: проекти на основата на „възходящ подход“, насочени към
модернизиране и реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на
съвместните проекти е обменът на знания между университети, организации и
институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в
държавите партньорки при необходимост.
- 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.
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Според настоящата покана могат да бъдат финансирани национални проекти, както и
проекти с участие на няколко държави.
Предвиденият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти по настоящата
покана, е в размер на 48,7 млн. евро.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 90 % от
общата сума на допустимите разходи. Изисква се съфинансиране от най-малко 10 % от
общата сума на допустимите разходи.
Минималният размер на безвъзмездните средства както за съвместните проекти, така и
за структурните мерки възлиза на 500 000 евро. Максималният размер на
безвъзмездните средства възлиза на 1 500 000 евро. За национални проекти за Косово и
Черна гора минималният размер на безвъзмездните средства и за двата вида проекти е
определен на 300 000 евро.

БИЕНАЛЕ "ФОДАР" 2011 "Съвременни митове"
http://www.fodar.dir.bg/
Краен срок: 15 февруари 2011 г.
Фондация "ФОДАР" организира Седмо международно Биенале "ФОДАР". Темата на
салона е "Съвременни митове". Човечеството винаги се е стремяло към идеала,
абсолюта. "Реално" следствие от този стремеж е идеализирането и дори
митологизирането на личности, събития, процеси, доктрини. Фотографията, която по
природа е документална, би трябвало по-скоро да развенчава, отколкото да произвежда
митове, но ... тя все пак е само инструмент. Тук може да има много и различни позиции.
Очакваме вашата! Конкурсът е открит за автори от цял свят. Участието е безплатно.
Приемат се цифрови изображения във формат TIFF или JPEG с минимална компресия,
с размери, не по-малки от 2365 пиксела по късата страна (Color Profile: Adobe RGB
(1998), придружени от кратка обяснителна информация - наименование на творбата,
година на заснемане, портрет на автора и творческо CV, записани върху CD или DVD.
Не се приемат творби, участвували в предишни издания на салона. В Биеналето могат
да участват и инсталации, в които основен информационен носител е фотографското
изображение.
Сигнатурата на всеки файл е буквено-цифрова и включва буква за раздела, в който се
състезава фотографията - A за първи, B за втори и C за трети и пореден двуцифрен
номер - напр. 01, 02 и т.н.
Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка без обявена стойност на
адрес:
София 1510, п.к. 55. Пратките не се връщат.
Раздели:
- Първи раздел включва досие от 5 - 12 фотографии с кохерентно звучене.
- Втори раздел е за единични произведения.
- Трети раздел - "Фотошкола" - е за автори, които са в период на обучение или в
началото на творческия си път.
Всеки автор има право да участва в:
- I раздел - с едно досие;
- II раздел - с до 5 фотографии;
или
- ІІІ раздел - с едно досие и пет отделни творби.
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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

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/11-02-16_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.

Мария Кюри: Съфинансиране на регионални,
национални и международни програми
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/10/21/979993_pokana_za_su
finansirane_na_proekti_s_cel_profesionalno/
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.
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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.

Програма за обучение на мениджъри от ЕС в Япония
(4 или 5 седмици)
http://www.eu-japan.eu/global/business-training/human-resources-training-programme.
html?EUJAPAN=4e49315781f69b2eed85b6f6525bd200
Краен срок: 17 февруари 2011 г.
Japan Industry Insight HRTP предоставя цялостен задълбочен поглед върху японската
индустриална структура и бизнес практики. Програмата е насочена към мениджъри,
които имат основна роля при определянето и прилагането на политиките на своята
компания по отношение на Япония, или които трябва да бъдат прехвърлени в Япония,
или които искат да бъдат информирани за управленските практики в Япония.

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

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.

Конкурс за сценарий за игра
http://www.technews.bg/article-20532.html
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Майкрософт България обяви конкурс за сценарий за компютърна игра, по повод
десетото издание на технологичната конференция Дни на Майкрософт 2011. Конкурсът
стартира вчера и ще продължи до 28 февруари, като в него могат да участват лица над
18 години. Обявяването на финалистите ще бъде на 16 март, а авторът на най-високо
оцененото предложение ще спечели Xbox с Kinect.
Основната идея на играта трябва да бъде развита в не повече от 4 000 символа, на
български език във формат doc, като няма ограничение за тип платформа и жанр.
Играта може да бъде предназначена за телефон, компютър, конзола, браузър или за
повече от една платформа.
Текстът трябва да съдържа следната информация: трите имена, адрес и телефон за
връзка с автора, за каква платформа е играта, какъв е жанрът, за какъв тип геймъри ще
бъде предназначена, основни механики и отличителни черти на играта. Сценарият
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задължително трябва да включва кратко резюме (максимум 460 символа, във формат
doc). Целта му е да обясни основния сюжет и идеята на играта.
В срок от два работни дни след изпращането му, всеки сценарий се публикува на
стената на Дни на Майкрософт във Facebook. Потребителите ще имат възможност да
гласуват за избор на най-интересен сценарий до 15 март 2011 г.

Конкурс за студентско есе 2011 на БМА
http://www.bma-bg.org/bg/announcements/essay2011
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Българската макроикономическа асоциация обяви осмия годишен Конкурс за
студентско есе на тема "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@bma-bg.org

Шесто издание на Националния конкурс за българска
драматургия „Иван Радоев” Плевен 2011
http://www.mc.government.bg/contestsc.php?c=667
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Националният конкурс за българска драматургия „Иван Радоев” - Плевен се
организира от Министерство на културата, Община Плевен и Драматично-куклен
театър „Иван Радоев” - Плевен.
Конкурсът е явен и в него се състезават текстове за драматичен и куклен театър, които
не са поставяни до провеждането му и не са участвали в други конкурси за драматургия.
Текстовете да се изпращат в 4 екземпляра на адрес:
5800 Плевен, ул.”Васил Левски” 155
ДКТ „ИВАН Радоев” - за конкурса
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Голямата награда в размер на 2000 лева и две поощрения по 500 лева /едното от които
е за куклена пиеса/ ще бъдат връчени на 31 март 2011 г. в ДКТ „Иван Радоев” - Плевен.
Справки на тел. 064/83-14-06, 82-20-87.

Стипендии за бакалаври на Шефилдския университет
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stipendii/2010/11/26/999465_stipendii_za_ba
kalavri_na_shefildskiia_universitet/
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
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.

Магистратура по европейски изследвания в Колежа на
Европа
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/magistraturi/2010/11/11/991607_magistratura
_po_evropeiski_izsledvaniia_v_koleja_na/
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.

Национален конкурс за криминален роман или разказ
„По стъпките на Агата Кристи”
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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);
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4. Осигуряване на подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с организираните
събития: закупуване на технически съоръжения и оборудване (сцени, ограждения,
озвучителна, осветителна и видео техника, мултимедия, екрани и др.)

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

Покана за проекти за Трансевропейската енергийна
мрежа
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/12/28/1017488_pokana_za_
proekti_za_transevropeiskata_energiina_mreja/?ref=mail_eufund
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Обявена е покана за представяне на проектни предложения в рамките на
многогодишната работна програма в областта на Трансевропейската енергийна мрежа
(TEN-Е) с цел отпускане на безвъзмездни средства в съответствие с годишните
приоритети на програмата.
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Максималната обща сума, отпусната за безвъзмездни помощи за 2011 г., e 24 150 000
евро.

КОНКУРС за изследователски проекти в областта на
градските изследвания
Краен срок: 1 март 2011 г.
ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА
КОНКУРС за изследователски проекти в областта на градските изследвания по проект
“Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”.
Финансирането на всеки спечелил проект е в зависимост от бюджета на проекта и
общия брой спечелили проекти - до 4000 лв. Крайният срок за подаване на документи е
1 март 2011 г.
Кой може да кандидатства?
- Магистри в последен семестър, с изследователски проекти, свързани с темата на
дипломната им работа.
- Докторанти и доктори (защитили преди не повече от две години и на възраст до 35
години).
Какви са условията пред кандидатстващите проекти?
- Кандидатите трябва да представят детайлно описание на проекта, съдържащо цели,
задачи, план-график, бюджет, библиография. Общият обем на проекта не трябва да
надхвърля 15 стандартни страници.
- Към проекта се прилагат CV на изследователя и два контакта за връзка с
препоръчители.
- Няма да бъдат финансирани изцяло теоретични изследвания.
Какви са изискванията към спечелилите проекти?
- Титулярите на спечелилите проекти участват в ежемесечните семинари за обсъждане
и представяне на междинните и крайните изследователски резултати.
- Изследователските проекти трябва да бъдат осъществени до края на 2011 година.
Проектите се подават
- лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,
Катедра Социология,
Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда - 09:00 - 13:00
Координатор - Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/
- на e-mail: rcss@abv.bg
За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон
или e-mail.
Balkan Fellowship за журналисти тема „Правосъдие”
Краен срок: 1 март 2011 г.
Фондация "Робърт Бош" и Фондация "ERSTE", в сътрудничество с Balkan Investigative
Reporting Network (BIRN), обявяват старта на петата по ред балканска стипендия за
журналистически постижения (Balkan Fellowship for Journalistic Excellence programme).
Всяка година чрез конкурс се избират 10 журналисти от Балканите, които получават
2000 евро, за да разследват и пишат за важни проблеми от региона и Европа.
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Тази година темата, по която опитните журналисти ще пращат своите материали, е
правосъдие. Всички одобрени ще получат и възможност да пътуват за своите
разследвания. За целта ще се осигурят още 2000 евро. Участниците ще могат да се
включат в 7-месечна програма за професионално развитие.
Кандидатите трябва да са от Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия,
Косово, Македония, Румъния и Сърбия, Черна гора, и да имат доказани опит и
постижения в журналистиката. Да имат отлични умения по английски език и да
получат съгласието на работодателите си да се включат в конкурса са другите условия.

Конкурс “Моят малък красив европейски проект”
http://www.nadejdaneynsky.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl? s=001&p=0051& n=000003&g=
Краен срок: 1 март 2011 г.
Евродепутатът Надежда Нейнски и СДС обявяват конкурс “Моят малък красив
европейски проект” за млади хора на възраст между 18 и 30 години. С него те
традиционно ще отбележат Деня на Европа - 9 май.
Проектите, които ще бъдат допуснати до участие в конкурса, трябва да са от важна
обществена значимост и да имат пряка връзка с утвърждаването на европейски
ценности като свобода, демокрация, равенство, принципи на правовата държава,
защита правата на човека, вкл. правата на малцинствата, плурализъм,
недискриминация, толерантност, справедливост, равенство между половете и др.
Проектите трябва да са свързани с реализирането на приоритетна дясна политика в
утвърждаването на европейските ценности и да са насочени към примерни сфери като
политика, изследване, социални дейности, образование, екология, иновации, култура,
спорт, наука, архитектура и др.
Стойността на проектите не трябва да надхвърля 10 000 лв.
Проектът:
- трябва да е от обществена значимост
- трябва да има пряка връзка с утвърждаването на европейски ценности като свобода,
демокрация, равенство, принципи на правовата държава, защита правата на човека,
вкл. правата на малцинствата, плурализъм, недискриминация, толерантност,
справедливост, равенство между половете и др.
- трябва да е свързан с реализирането на приоритетна дясна политика в
утвърждаването на европейските ценности - може да е насочен съм следните примерни
сфери: политика, изследване, социална сфера, образование, екология, иновации,
култура, спорт, наука, архитектура и др.
Проектът трябва да е самостоятелен, без участието на партньорски организации
Наградата е финансиране на класирания на първо място проект, а авторите на други 19
проекта ще посетят Европейския парламент в Брюксел.

КОНКУРС за стипендии
Краен срок: 1 март 2011 г.
ЛАБОРАТОРИЯ „ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПО СОЦИАЛНИ НАУКИ” ОБЯВЯВА
КОНКУРС за стипендии за краткосрочни специализации или участия в международни
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семинари и конференции за млади учени в областта на градските изследвания по
проект “Градски изследвания: интердисциплинарни изследвания за млади учени”.
Стипендията е в размер до 4000 лв.
Могат да кандидатстват докторанти и доктори (защитили преди не повече от две
години и на възраст до 35 години).
Кандидатите трябва да представят: резюме на темата на специализацията или на
доклада; кратко излагане на мотивите за избора на конкретна специализация,
конференция или семинар; данни за евентуални други източници на финансиране.
Общият обем не трябва да надхвърля 5 стандартни страници.
Кандидатите прилагат всички останали документи, с които са кандидатствали или ще
кандидатстват, CV и два контакта за връзка с хабилитирани препоръчители.
Какви са изискванията към спечелилите?
- Стипендиантите участват в ежемесечните семинари на проекта.
- Специализацията или участието в семинар или конференция трябва да се осъществи
до края на 2011 година.
Проектите се подават лично на адрес:
София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, ст. 411,
Катедра Социология, Лаборатория „Изследователски център по социални науки”
Приемно време: понеделник и сряда - 09:00 - 13:00
Координатор - Вероника Димитрова /мобилен телефон: 0884 42 38 98/
на e-mail: rcss@abv.bg
За подадени проекти се смятат само тези, които са получили потвърждение по телефон
или e-mail.

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.

Международно биенале на хумора и сатирата в
изкуствата - Габрово 2011
http://www.humorhouse.bg/bg/condition.html
Краен срок: 1 март 2011 г.
От май до септември на следващата 2011 година Домът на хумора и сатирата в Габрово
ще бъде домакин на най-мащабната международна проява в България в областта на
хумористичното изкуство.
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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.

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:
>> 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.
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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 найинтересните 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.
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
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ул. “Дондуков-Корсаков” 1, 7000 Русе, България

Покана за транснационални проекти с цел подобряване
на достъпа до пазара на труда
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/12/28/1017505_pokana_za_t
ransnacionalni_proekti_s_cel_podobriavane/?ref=mail_eufund
Краен срок: 2 март 2011 г.
Целта настоящата покана е да насърчи и популяризира иновативни модели на
партньорство и добри практики в европейските държави, които се отнасят до
социалното включване и достъпа до пазара на труда. Настоящият конкурс е насочен
към транснационални партньорски организации. Те трябва да включват участници от
поне три държави - членки на Европейския съюз, сред които представител на
публичната власт, една компания и едно социално предприятие.
Примерни допустими дейности:
- разработване и тестване на иновативни методологии
- дейности в подкрепа на корпоративната социална отговорност
- обучение, информиране, съветване
- кръгли маси, обмен на опит и добри практики
- изучаване на конкретни казуси
- семинари, конференции и др.
Бюджет: 1 500 000 евро
Максималният размер на отпусканото финансиране не може да надвишава 80% от
общите допустими разходи за проекта.

BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в
производство на иновативни продукти, процеси и
предоставяне на иновативни услуги”
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_98.html
Крайни срокове за набиране на проектни предложения по процедурата
през 2011 г.: 7 март; 9 май; 11 юли; 12 септември; 14 ноември
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.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се
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изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 48 895 750 лева.

Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/11/01/980689_pokana_za_su
vmestni_izsledovatelski_proekti_s_cel/
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

BG161PO003-1.1.05 Разработване на иновации от
стартиращи предприятия
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=434
Краен срок: 9 март, 10 май, 12 юли, 13 септември,15 ноември 2011 г.
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:
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- 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
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.

Конкурс за домашен контейнер за отпадъци от опаковки
http://www.ecopack.bg/bg/news.php?news=149
Краен срок: 10 март 2011 г.
Целта на конкурса на Екопак е да предизвика не само творческото, но и практично
мислене на участниците. Разделянето на отпадъците още от дома ще улесни
домакинствата при правилното изхвърляне на опаковките в трите цветни контейнера
от общинските системи и ще подпомогне увеличаването на количествата събирани
годни за рециклиране суровини.
Участниците трябва да изготвят проект на „Домашен контейнер за отпадъци от
опаковки” който да предостави на потребителите реалната възможност и удобство да
прилагат разделно събиране на опаковките у дома си. Конкурсът е насочен на първо
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място към студентите, които се традиционно се славят с новаторското си мислене и
оригинални, креативни идеи. В него могат да участват и млади дизайнери, художници,
инженери, архитекти и т.н.

Национален литературен конкурс „Моята приказка за
доброто"
http://www.bukvite.bg/konkurs.php
Краен срок: 11 март 2011 г.
В рамките на XIII Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в гр.
Сливен от 9 до 11 май 2011 г. организаторите: Регионална библиотека „Сава
Доброплодни"- Сливен в партньорство с Министерство на културата, Община Сливен,
Ротари клуб-Сливен и др. обявяват Национален литературен конкурс „Моята приказка
за доброто".
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в
три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години, 15 - 16 години. Всеки участник има
право да представи до 2 литературни творби /приказка, разказ, стихотворение/
специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници.
Отличените литературни произведения ще бъдат издадени в сборник.
Журито ще оценява творби представени само в печатен вид или изпратени на е-mail.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години),
училище, домашен адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. "Никола Карев" № 1
Регионална библиотека "Сава Доброплодни"
за конкурса "Моята приказка за доброто"
или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 53 97 ; 62 39 70

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:
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По Компонент 1 „Инвестиции":
- 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.

Международен конкурс за компютърна рисунка "Зелен
свят около нас"
http://green2011.web.officelive.com/default.aspx
Краен срок: 15 март 2011 г.
Конкурсът е посветен на Световния Ден на водата 22 март.
Целите на конкурса са децата и младите хора в училищна възраст да развият уменията
си по компютърна графика; да предадат представата си за един по-добър зелен свят
около нас; и да задълбочат познанията си за проблемите на околната среда и начините
за нейното опазване.
Право на участие в конкурса имат ученици на възраст от 6 до 18 години, в три
възрастови групи (І група - 6 -10 години; ІІ група - 11 -14 години; ІІІ група - 15 -18
години).
Рисунките следва да са:
- Да са създадени на графичен редактор по избор (например: Adobe Photoshop, Corel
DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, както и свободно разпространяваните GIMP,
Ultimate Paint, Inkscape и др.
- Да са нарисувани с инструментите на графичните редактори.
- Да не са копирани от Интернет.

Конкурс за социално предприемачество на Фондация
Schwab
http://www.schwabfoundseoy.org/en/competitions/active_competitions
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Краен срок за Европа: 15 март 2011 г.
Открит за: изключителни социални предприемачи от цял свят.
Най-важните критерии, за да се стигне до финала, са:
1. Иновации: Кандидатът е довел до социална промяна чрез трансформиране на
традиционните практики. 2. Устойчивост: Кандидатът е създал социални условия
и/или институции, необходими за поддържане на инициативата и посвещава цялото си
време на нея.
3. Пряко социално въздействие: Кандидатът е основал, разработил и приложил пряко
предприемаческата инициатива, с участието на бедни или маргинализирани
бенефициенти и заинтересовани страни.
Кандидатства се онлайн.

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.

Дванадесети студентски конкурс за превод 2011
http://ngf-bg.com/Bulgarian/index.php?section=9
Краен срок: 15 март 2011 г.
Специалност Новогръцка филология (СУ ”Кл. Охридски”), бакалавърска програма
Неоелинистика (НБУ) и Сдружението на преводачите в България организират
ДВАНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от
новогръцки на български език. Тази година за трети път се предвижда конкурсът да се
проведе на две нива - за студенти от бакалавърските програми и за студенти от
магистърските програми. Текстовете могат да се намерят по-долу на тази страница.
Конкурсът е предназначен преди всичко за български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР,
СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети.
Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст - поезията и
прозата - всеки участник участва в зависимост от своите предпочитания.

BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на
съществуващи офиси за технологичен трансфер"
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1193
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Краен срок: 16 март, 18 май, 20 юли, 21 септември, 23 ноември 2011 г.
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.

Мария Кюри: Покана за проекти с цел мобилност на
изследователи
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/10/21/979935_pokana_za_pr
oekti_s_cel_mobilnost_na_izsledovateli/
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

Програма Eurostars: Покана за проекти в подкрепа на
малките и средните предприятия
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/12/29/1018039_pokana_za_
proekti_v_podkrepa_na_malkite_i_srednite/?ref=mail_eufund
Краен срок: 24 март 2011 г.
Целта на настоящата покана е да осигури финансиране за пазарно ориентирани научни
изследвания с активното участие на малките и средните предприятия, работеща в
областта на научните изследвания и развитието.
Настоящата покана е насочена към малки и средни предприятия, позиционирани в
някоя от страните, участващи в програмата. Кандидатите трябва да инвестират 10% или
повече от пълното работно време или от годишния оборот в изследователски дейности.
Кандидатурите са съвместни и трябва да включват поне две организации от две
различни държави.
Финансират се проекти във всяка технологична сфера, които имат за цел
разработването на нов продукт, процес или услуга.
Източник: /www.dnevnik.bg/evropa
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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.
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;
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>> Одит на проекта (извършен от регистриран одитор) - не повече от 15 000 (петнадесет
хиляди) лева.

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.

EURAXESS: Покана за проекти в подкрепа на научните
изследователи
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/12/17/1013442_pokana_za_p
roekti_v_podkrepa_na_nauchnite_izsledovateli/
Краен срок: 30 март 2011 г.
Целта настоящата покана е да насърчи и популяризира дейността на EURAXESS, като
включи в мрежата и учени от неевропейски страни.
Настоящият конкурс е насочен към организациите, които са национални координатори
на EURAXESS в държавите, участващи в Седма рамкова програма за научни
изследвания. Не е необходимо кандидатите да съставят консорциум от организации.
Финансират се координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа.
По настоящата покана ще бъдат финансирани проекти в подкрепа на следните
дейности:
- EURAXESS услуги (Services)
- Портал за работа EURAXESS (Jobs Portal)
- EURAXESS връзки (Links).
Индикативен бюджет: 3 млн. евро.

Покана за представяне на предложения - EACEA/37/10 Програма за Сътрудничество между ЕС и Канада в
областта на висшето образование, обучението и
въпросите на младежта - Партньорства за
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трансатлантически обмен - Партньорства за
трансатлантически академични степени

http://eur-lex.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.

Международен конкурс за радиопиеса на BBC
http://www.bbc.co.uk/worldservice/arts/2010/10/100728_playcomp_what_its_about.shtml
Краен срок: 31 март 2011 г.
На всеки две години BBC World Service и на Британският съвет провеждат
Международен конкурс за радиопиеса.
В конкурса за 60-минутна радиопиеса (до 6 персонажа) може да участва всеки, който
пребивава извън Великобритания.
Има две категории: една за писатели с английски като първи език и една - за писатели с
английски като техен втори език.
Двамата победители ще бъдат поканени в Лондон и и техните пиеси ще бъдат
поставени и излъчени по Би Би Си Уърлд Сървис. Всеки от тях ще бъде удостоен
сфинансова награда от 2500 паунда. Награди ще има и за заелите второ място.
Пиесата трябва да е на английски, непубликувана и непоставяна.
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Конкурс "е-Мерси за превода!" на Съюза на преводачите
в България за превод на клип
http://e-mersi.org/
Краен срок: 31 март 2011 г.
Ако си ученик, ако обичаш да гледаш и слушаш клипове, ако си се пробвал да ги
превеждаш, участвай в конкурса. Конкурсът е-Мерси за превода! ще се проведе на два
етапа:
1. Първи етап - виртуален
от 00:00 часа на 1.11.2010 г. до 24:00 часа на 31.03.2011 г.
2. Втори етап - превод „на живо”
от 1.05.2011 г. до 24.05.2011 г., като точната дата ще бъде съобщена допълнително на
победителите в първия етап.
Имаш право да участваш най-много с три превода. Не е задължително да ги изпратиш
едновременно.
Ако изпратиш хубав и интересен превод със смислен текст, шансовете ти за победа се
увеличават, защото ще получиш бонус за добър избор. Не изпращай текст, в който се
повтарят само междуметия! (Не че да превеждаш междуметия е много лесно, но…)
Можеш да участваш с превод на песен, която вече е регистрирана в сайта. Условието е
преводът ти да се различава от вече регистрирания.
Няма ограничения за текстовете на песните - можеш да участваш както с такива
отпреди петдесет години, така и със съвсем нови, от 2011 година.
Можеш да участваш с превод на всеки изпълнител и всяка група.
Няма ограничения за оригиналния език на превода - в Съюза на преводачите членуват
преводачи от най-различни езици.

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.

BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”
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http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_97.html
Краен срок: 1 април 2011 г.
Основната цел
на
процедурата
е
да
допринесе
за
повишаване
на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от
високотехнологичните и средновисокотехнологични сектори, определени като
приоритетни за развитието на националната икономика, 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.
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 97 791 500 лева.

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.
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Конкурс на Гугъл конкурс за млади учени

http://www.google.com/events/sciencefair/index.html
Краен срок: 4 април 2011 г.
Гугъл търси най-умните млади учени от целия свят, за да предложат интересни и
креативни проекти, които да бъдат приложими днес.
Ако сте на възраст между 13 и 18 години и притежавате креативност, участвайте в
конкурса.
Младежите ще трябва да запишат двуминутно видео или да изготвят презентация с
максимум 20 слайда, с които да представят проектите си. Всички материали следва да
са на английски език.
Ще се излъчат 60 полуфиналисти, чиито проекти ще бъдат качени в интернет и ще
бъдат гласувани от публиката. По-късно през май ще бъдат обявени 15-те финалисти,
които ще пътуват до централата на Гугъл в Лос Анджелис. По един победител ще бъде
излъчен от всички три категории - от 13 до 14-годишни, от 15 до 16-годишни и от 17 до
18-годишни. Победителят ще получи 10-дневно пътуване до Галапагоските острови и
стипендия на стойност 50 хил. щатски долара.

Покана за представяне на предложения - EACEA/36/10 Сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на висшето
образоване и професионалното обучение - Атлантида:
Дейности за трансатлантически връзки и академични
мрежи на обучение и интегрирано университетско
образование - Покана за представяне на предложения
2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011: 002: 0002: 0004:
BG:PDF
Краен срок: 7 април 2011 г.
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 (включително Community colleges в Съединените
американски щати). За мерки със стратегическа насоченост, настоящата покана се
отнася и до други организации, например агенции за акредитация, образователни
агенции или организации, частни дружества, индустриални и търговски обединения,
неправителствени организации, изследователски институти и професионални
структури. Допустимите кандидати трябва да са установени в една от 27-те държавичленки на Европейския съюз.

Покана за представяне на предложения - EACEA/36/10 Сътрудничество между ЕС и САЩ в областта на висшето
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образоване и професионалното обучение - Атлантида:
Дейности за трансатлантически връзки и академични
мрежи на обучение и интегрирано университетско
образование - Покана за представяне на предложения
2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:002: 0002: 0004:
BG:PDF
Краен срок: 7 април 2011 г.
Общите цели са да се насърчи взаимното разбирателство между народите на
държавите-членки на Европейския съюз и Съединените американски щати. Това
включва и по-широките познания за техните езици, култури и институции, както и да
се подобри качеството на развитието на човешките ресурси в ЕС и САЩ.
Подаването на молби за отпускане на безвъзмездни средства по тази покана се отнася
до всички висши учебни заведения и учебни заведения за професионално обучение и
квалификация (включително Community colleges в Съединените американски щати). За
мерки със стратегическа насоченост, поканата се отнася и до други организации,
например агенции за акредитация, образователни агенции или организации, частни
дружества, индустриални и търговски обединения, неправителствени организации,
изследователски институти и професионални структури. Допустимите кандидати
трябва да са установени в една от 27-те държави-членки на Европейския съюз.
Поканата обхваща три вида дейности:
Дейност 1 - Проекти за консорциум за трансатлантически академични степени
Дейност 2 - Проекти „Високо качество чрез мобилност"
Дейност 3 - Мерки със стратегическа насоченост

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

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

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

Покана за проекти в областта на транспорта
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/09/20/963012_pokana_za_p
roekti_v_oblastta_na_transporta/
Краен срок: 12 април 2011 г.
Обявена е покана за съвместни проекти за устойчив наземен транспорт по специфична
програма "Сътрудничество" на Седма рамкова програма за научни изследвания.
Проектите трябва да осигурят устойчива градска мобилност и да са насочени към
изследователски и академични институции, както и представители на индустрията.
Цел: Целта на съвместните проекти е да насърчат научните изследвания, които да
доведат до иновативни стратегии за екологичен градски транспорт. Проектите целят да
засилят научното сътрудничество и споделянето на изследователски практики, което да
подобри европейската конкурентоспособност.
Допустими кандидати: Настоящият конкурс е насочен към юридически лица със
седалище в Европейския съюз (ЕС) или в някоя от асоциираните към ЕС държави.
Проектите трябва да са разработени съвместно от поне 3 независими организации.
Допустими дейности:
- Съвместни проекти
- Дейности по координация и подкрепа.
Примерни допустими дейности:
- Дейности, насърчаващи развитието на научните изследвания и технологиите
- Тестване и демонстриране на иновативни технологични продукти
- Дейности по осигуряване на комуникацията между участниците в проекта и
осъществяване на връзка с Европейската комисия.
Индикативен бюджет: 18 млн. евро.

Проект "1000 стипендии" 2011/2012
http://www.1000stipendii.org/
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Срокове: 1 февруари - 15 април 2011 г.
Проект "1000 стипендии" на Фондация “Комунитас” е създаден, за да стимулира
ученици от основно и средно образователно ниво в България, които демонстрират
интерес към учението, талант в сферата на обществените, естествените науки и
изкуството и желание за бъдещо личностно развитие. Специално внимание програмата
отделя и на деца в неравнопоставено положение.
Обхватът на "1000 стипендии" за учебната 2011-2012 година е редовни ученици от
шести до единадесети клас (през настоящата 2010/2011 учебна година) в България.
Планираме да отпуснем до 1000 стипендии. До 900 стипендии ще бъдат определени за
специални умения, задълбочени знания и отлично представяне в конкурса - основна
стипендия (ОС) и до 100 стипендии за изключителни умения - изключителна
стипендия (СИУ).
Стипендиите по проекта са с продължителност десет месеца (два учебни срока). В
конкурса "1000 стипендии" 2011/2012 могат да участват ученици, които през учебната
2010-2011 г. са в VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х или XI клас в основните и средни училища в
България, а през следващата година ще продължат образованието си в по-горен клас.

Програма за млади учители на „Заедно в час”
http://zaednovchas.bg/bg/stani-uchitel/zascho-da-uchastvash
Краен срок: 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
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.
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- 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 по-големи 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
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.

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

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 обявиха пети национален литературен конкурс за поезия "Биньо Иванов" за
непубликувани творби.
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.

Млад икономист 2011 „Застрахователната защита и
социалната сигурност в условията на пазарната
икономика”
http://www.unwe.acad.bg/?lang=bg&page_id=5&news_id=5367
Краен срок: 20 април 2011 г.
Съюзът на икономистите в България, съвместно със ЗАД „Булстрад Виена иншуърънс
груп”, организира седмия конкурс „Млад икономист-2011”.
Темата на тазгодишното издание е „Застрахователната защита и социалната сигурност
в условията на пазарната икономика”.
В конкурса могат да участват индивидуално или в колектив икономисти до 35-годишна
възраст, които се занимават с дейности в областта на науката, образованието,
практиката и управлението, както и асистенти, докторанти и студенти по икономически
специалности.
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Разработките трябва да са не по-дълги от 10 стандартни страници, Times New Roman,
шрифт 14. Те трябва да бъдат изпратени на адрес: София 1000, ул.”Г.С.Раковски” №108,
Съюз на икономистите в България, За конкурса „Млад икономист-2011г.”
Докладите ще бъдат оценявани от двама рецензенти, всеки от които ще даде своята
оценка на работата по пет критерия: съдържателност, научен подход, оригиналност,
стил/изложение, практическа приложимост.
Класираните на първо, второ и трето място ще получат почетни грамоти и парични
награди в размер на съответно 700 лв., 450 лв. и 250 лв.
Наградите ще бъдат раздадени на специална церемония по случай деня на икономиста
11 юни.

HI-MACS европейски конкурс за дизайн 2011
http://www.himacs.eu/design/design-contest/2011
Краен срок: 30 април 2011 г.
LG Hausys обяви петото издание на HI -MACS европейски конкурс за дизайн, който има
за цел да насърчава новаторски дизайн и подкрепа на млади таланти в Европа.
Петото издание на конкурса е насочено към стимулиране в областта на градския
екстериор - пейки, улично осветление, и футуристичен градини.

Пети годишен конкурс на списание ShadowDance за
кратък разказ
http://www.bukvite.bg/konkurs.php
Краен срок: 30 април 2011 г.
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

Втори национален фестивал за автентичен фолклор
"Кехлибарен грозд 2011", 28 и 29 май 2011 г., с. Лозен,
обл. Хасково
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http://www.logincee.org/remote_libraryitem/27323?lang=bg
Краен срок: 1 май 2011 г.
Организатори на фестивала са Народно читалище "Просвета-1925" с. Лозен, обл.
Хасково и Министерство на културата. Идеята на фестивала е да бъде развивано,
популяризирано и съхранено народното песенно и танцувално творчество на България
и да се поддържат културните взаимоотношения между самодейните колективи от
страната.
Във фестивала могат да вземат участие различни колективи, танцьори, ансамбли,
индивидуални изпълнители и др. от страната, които ще се състезават съгласно
регламента на фестивала.

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

Конкурс 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.
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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)

Meждународен музикален фестивал "Море и спомени", 6
- 8 май 2011, зала 1 на Фестивален и конгресен център
http://www.morefest.com/
Meждународният музикален фестивал "Море и спомени" се организира от Народно
читалище "Васил Левски 1945" , със съдействието на Община Варна, под патронажа на
г-н Кирил Йорданов, кмет на гр. Варна. "Море и спомени" се провежда ежегодно през
месец май във Фестивалния и конгресен център (ФКЦ) на Варна и има за цел да
представя популярната песен в България и на други страни по света, както и да
стимулира създаването и популяризирането на нови песни с морска тематика.
Международният музикален фестивал "Море и спомени" има конкурсен характер.
На фестивала могат да участват изпълнители, навършили 16 години.

Подкрепа за ангажиране на зрителския интерес
http://www.soros.org/initiatives/photography/focus_areas/engagement
Краен срок: 13 май 2011 г.
Проект „Документална фотография „ на Отворено общество предлага безвъзмездна
подкрепа на алтернативни модели за представяне и разпространение на документална
фотография пред обществеността. Ще бъдат подкрепени фотографи, които превръщат
работата си в сферата на социалната справедливост и правата на човека и в катализатор
за социална промяна.
Проектите трябва да включват партньорство между фотограф и организация, която
обединява експертен опит в документална фотография с опит в работата по темата или
общност, в която се реализира проектът.
Ще бъдат подкрепени от пет до осем проекта със суми от 5000 щ.д. до 30 000 щ.д.

Конкурс U4energy: Ваш ред е да пестите енергия!
http://www.u4energy.eu/web/guest;jsessionid=E95569A67563169E768324F2CE944CE4
Краен срок: 16 май 2011 г.
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Училища от страни членки на ЕС, Хърватия, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн са
поканени да се присъединят към този конкурс, с цел повишаване на енергийната
ефективност в училищата. Конкурсът е разделен в три категории:
- мерки за енергийна ефективност в училище,
- най-добри педагогически действия за повишаване на информираността относно
ефективното използване на енергията, и
- най-добрата информационна кампания за енергийната ефективност.
Учителите и учениците могат да решат да участват в една или повече категории.

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.

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

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

Покана за представяне на предложения - EACEA/34/10 МЕДИЯ 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара
http://eur-lex.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.

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

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.

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

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

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

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

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

Стаж в Световна банка
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTHRJOBS/0,,contentMDK:20515785~
menuPK:1477648~pagePK:64262408~piPK:64262191~theSitePK:1058433,00.htm
Краен срок: ежегодно - 31 януари и 31 октомври
Кандидатства се онлайн.

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

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

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

Европейската агенция за основните права набира
стажанти
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stajove/2009/04/09/375196_evropeiskata_age
nciia_za_osnovnite_prava_nabira/
Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове
за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва
да са граждани на страна членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в
съюза. Бъдещите стажанти трябва да имат завършено университетско образование към
датата на кандидатстване. Изисква се също много добро владеене на поне два от
официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които вече са имали
обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се
заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите
за път в началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането
за хората с увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.
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Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с
високи постижения
http://www.fulbright.bg/bg/frames/us_education.htm#usap
Краен срок: 31 януари ежегодно
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс
за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази
програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и
принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо
от финансовото им състояние.
Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните среднообразователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения,
силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да
продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.
Изисквания за участие в конкурса:
- да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
- да имате отличен успех
- да участвате активно в живота на училището и на общността
- да можете да докажете финансови затруднения
Документи за участие в конкурса:
- Попълнената апликационна форма
- Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
- Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас,
подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
- Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT
Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.
- Две препоръки.

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на
малцинствени групи
http://www.aceart.org/about.php
Краен срок: 1 август ежегодно
Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на
съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като
хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни
общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните
изкуства и медиите.
Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение
за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия,
аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.
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