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Година VII, брой 3, м. март 2011 г.

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

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

1–4
4 - 27
27-36

Еврокомисията обмисля нови мерки в подкрепа на
малкия и средния бизнес
Подкрепата за малките и средните предприятия
(МСП) и в бъдеще остава приоритет за Европейската
комисия (ЕК), съобщи пресслужбата на ЕК.
Комисията предвижда да съгласува Акта за малкия
бизнес (Small Business Act) с приоритетите на
стратегията "Европа 2020" и да работи за
подобряването на бизнес средата за МСП. Бъдещите
действия са в редица приоритетни области и трябва
да бъдат съобразени с най-новите икономически
развития.
Повечето инициативи от Акта за малкия бизнес вече започнаха. Изпълнението им до
този момент обаче показва, че трябва да се предприемат допълнителни мерки за
подпомагане на предприятията, смята ЕК.
На първо място е необходимо достъпът до финансиране за инвестиции и растеж да се
подобри. В тази сфера се предвижда осигуряването на гаранции по заемите, както и
възможност за всички банки, независимо от техния размер, да предоставят заеми от
Европейската инвестиционна банка или европейски финансови инструменти. Нужен е
и план за действие за подобряване на достъпа на МСП до финансиране, включително
до пазарите на рисков капитал.
Еврокомисията обмисля също такъв модел на регулиране, който да позволи на
фирмите да се съсредоточат върху основната си дейност. Това означава, че ще бъде
отделено специално внимание на различията между микро-, малките и средните
предприятия. За да се улеснят административните процедури, в държавите членки
трябва да бъдат създадени "единични звена за контакт".
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Пълноценното използване на единния пазар от своя страна според ЕК изисква поблагоприятни и по-леснодостъпни за бизнеса европейски стандарти, както и обща
консолидирана корпоративна данъчна основа. Ще трябва да бъдат предприети и мерки
за улесняване на трансграничното събиране на вземания, а предприятията да бъдат
напътствани в прилагането на правилата за етикетиране на произхода.
Комисията предвижда и подкрепа за МСП на пазарите извън Европейския съюз, която
цели да помогне на бизнеса да се справи с предизвикателствата на глобализацията и
изменението на климата. В тази връзка се обмисля и нова стратегия в световен план за
конкурентоспособни групи от предприятия и мрежи, а също и регионален обмен на
знания между експерти в областта на околната среда и енергията.

Брюксел отпуска 170 млн. евро за инфраструктурни
проекти в ЕС, но не и в България
Европейската комисия (ЕК) обяви проектите за
изграждане и модернизиране на важна транспортна
инфраструктура в целия Европейски съюз, съобщи
пресслужбата на ЕК. Те ще получат общо 170 млн.
евро
от
фондовете
за
трансевропейската
транспортна мрежа (TEN-T).
Общо 51 предложения от 24 държави членки са
одобрени за финансиране. Сред избраните проекти
няма български.
Осем от проектите предвиждат изграждане на
морски магистрали, които трябва да намалят задръстванията по пътищата чрез
насърчаване на превоза на товари по море. Финансира се също подобряването на
речните информационни услуги, както и системите за управление на въздушното
движение.
Останалите одобрени проекти имат за цел разработването на интегрирана и
екологична транспортна система, проучвания, както и ускоряване изпълнението на
проекти по TEN-T. Всички проекти се управляват от Изпълнителната агенция за TEN-T
под ръководството на Генерална дирекция "Мобилност и транспорт" на ЕК. Пълния
списък на избраните предложения можете да намерите на сайта на Еврокомисията.
Най-много одобрени проекти имат Италия и Испания - по осем, а също и Белгия седем, като някои от предложенията включват повече от една държава. Гърция има три
одобрени проекта.
Заместник-председателят на комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви,
че проектите ще подпомогнат преминаването към по-екологичен транспорт,
изграждането на транспортни връзки между Източна и Западна Европа и
насърчаването на публично-частните партньорства.
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През 2010 г. България не е кандидатствала по TEN-T за финансиране на магистрала
"Хемус". В периода октомври-ноември 2010 г. страната е внесла доклад в ЕК, с който
цели да включи магистрала "Хемус" в транспортната мрежа. Очаква се Комисията да се
произнесе след края на февруари 2011 г., а през лятото да има окончателно решение по
въпроса.

НПО: ЕС пренебрегва социалните последици на кризата
Строгите мерки за икономии и съкращаването на
публичните разходи правят живота на най-бедните още
по-лош, твърдят неправителствени организации (НПО)
за борба с бедността.
«Въпреки опитите ни да намалим бедността все още сме
доста далече от това да превърнем хубавите думи в
реалност», заяви директорът на Европейската мрежа
срещу бедността (EAPN) Финтан Фарел. Изказването му
е свързано с публикуването на доклад за политическите
отговори на кризата. Проучването е проведено
миналата година от шест общоевропейски НПО и техни
сътрудници в 17 страни.
"Социалните последици (от кризата) систематично са подценявани и пренебрегвани",
се казва в доклада. Документът обвинява държавите - членки, че техните
възстановителни програми са се провалили в социално отношение. Необходима е поточна и навременна информация за бедността и социалното изключване, за да се
подходи адекватно към последиците на финансовата криза за обществото, смятат
експертите.
По думите на Фарел официалните данни обикновено идват две години след събирането
им. Според него липсата на актуална информация е една от причините националните и
европейските политици да обръщат внимание на други индикатори като
икономическия ръст и брутния вътрешен продукт.
В целия Европейски съюз броят на хората, търсещи социална помощ, е нараснал, сочи
докладът.
Фарел остро критикува действията на политиците, които по думите му не са научили
уроците от кризата. «Неравенството ще се увеличи, а липсата на доверие в
институциите и отдалечаването между политици и граждани ще се засилят.», твърди
Фарел.
EAPN се надява, че предстоящият Европейски съвет ще вземе предвид данните от
доклада. Много е важно европейските лидери да осъзнаят, че: «има съществена
разлика между говоренето за стратегията "Европа 2020" и нейните хубави думи, от една
страна, и реалните политики», заяви още Фарел.
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Евростат: Всеки шести европеец живее в пренаселено
жилище
Около 1% от жителите на Кипър и 58% от латвийците
живеят в пренаселено жилище, сочи проучване на
Евростат, проведено през 2009 г. В България хората в
същото положение са 57 на сто.
Пренаселването зависи от съотношението на броя на
лицата в едно домакинство и броя на стаите във всяко
жилище. Освен Кипър, най-добре в това отношение са
жителите на Холандия, Испания, Ирландия и Белгия.
Ситуацията в България е сходна с тази в Литва и
Полша, където близо 50% от хората обитават
пренаселени жилища.
Най-много гъсто населени домове има в Румъния, Унгария и Латвия - над 55 на сто.
Проучването отчита и значителни разлики между държавите членки по отношение на
санитарното оборудване на жилищата. Броят на европейците, в чието жилище няма
вътрешна тоалетна с казанче за вода, достига до 43% в Румъния, 26% в България и 17%
в Литва и Латвия. В Дания, Малта, Холандия и Швеция този процент е нулев, а в
Белгия, Великобритания, Ирландия, Италия, Кипър, Люксембург, Словения,
Финландия, Франция и Чехия - под 1%.
Броят на домовете без баня или душ е най-голям отново в Румъния (41%), а в Латвия,
Литва и България е над 15%. В останалите европейски държави този процент е
минимален, а средното ниво за Европейския съюз е 3.1%.
Евростат определя и основния вид жилище, в който живеят европейските граждани. В
12 страни най-често срещани са самостоятелните къщи, в 10 това са апартаментите, а в 5
- къщите на калкан или редица от къщи на калкан.
В България близо половината от хората живеят в самостоятелна къща, 42 на сто - в
апартамент, и под 10 на сто - в къща на калкан.

Покана за проекти към Европейския фонд за връщане
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=35164&category=72
Краен срок: 21 март 2011 г.
Целта на тази покана е да подпомогне доброволното връщане на лица, които не
отговарят на законовите основания за престой в България. Финансирането трябва да
осигури помощ и условия на доброволно завърналите се граждани в страните на
произход.
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Поканата е насочена към неправителствени организации с нестопанска цел,
международни организации и държавни организации.
Организацията трябва да бъде регистрирана на територията на държава-членка на
Европейския съюз (с изключение на Дания), освен в случай на международни
правителствени организации.
Кандидатът трябва да има предмет на дейност развитие и изпълнение на миграционни
политики.
Ще бъдат финансирани предложения, предлагащи връщане на граждани на трети
страни, които нямат или са изгубили право на пребиваване в България, желаещи
доброволно да се завърнат в страната по произход .
Бюджет: 96 900.00 евро
Минимална стойност на проектите: 30 000 евро.
Максимална стойност на проектите: 99 900 евро.

Столична програма „Култура”
http://www.sofiacouncil.bg/index.php?page=news&id=299
Краен срок: 31 март 2011 г.
През 2011 г. Столична програма “Култура” е насочена към кандидатстването на София
за европейска столица на културата за 2019 г.
Програмата дава възможност за реализация на:
- проекти, които обогатяват и разнообразяват културния живот на столицата с
иновативни подходи и осигурява устойчивост на вече утвърдени културни и творчески
инициативи;
- проекти, които спомагат за децентрализацията на културния живот от център към
периферия, културни събития на открито и естетизиране на нови културни
пространства в София;
- проекти, които утвърждават добрите европейски практики, насърчават културния
обмен и позволяват приобщаване към европейските ценности;
- проекти, които създават условия и позволяват равен достъп до културата, изкуствата и
техните практики на граждани от различни социални и етнически групи и спомагат за
тяхното включване в културните процеси;
- проекти, които насърчават развитието на младежта и активното й включване в
културния живот на столицата;
- проекти, които социализират обществено значими прояви чрез електронните медии;
- проекти, развиващи любителското творчество и творчеството за деца;
- проекти, свързани с индивидуално или групово участие на български граждани в
различни форуми на изкуствата и културата в чужбина;
- дебютни проекти в областта на театър, музика, кино, танц, пластични изкуства и
литература.
През 2011 г. проекти ще се приемат от 1 до 31 март.

ВТОРА ПОКАНА за подаване на научноизследователски
проекти между изследователски групи и институции от
Швейцария и страните от Източна Европа
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http://www.minedu.government.bg/top_menu/science/competitions/10-11-30_scopes.html
Краен срок: 28 февруари 2011 г.
Швейцарската национална научна фондация и Швейцарската агенция за развитие и
сътрудничество обявяват втора покана за подаване на научноизследователски проекти
между изследователски групи и институции от Швейцария и страните от Източна
Европа.
Програма SCOPES (Научно сътрудничество между Източна Европа и Швейцария) се
финансира от Швейцарската национална научна фондация и Швейцарската агенция за
развитие и сътрудничество. Основната цел е разширяване на научното сътрудничество
между изследователските групи и институции от Швейцария и страните от Източна
Европа.
Поканата е отворена за финансиране на следните схеми:
1. Грантове за конференции
2. Институционални партньорства
3. Подготвителни грантове
4. Валоризационни грантове.

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
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допустимите разходи, представени от продуцента, за игрални и анимационни филми и
20 % от допустимите разходи за документални филми.

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.

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:
- 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;
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- 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.

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.
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- 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.

BG161PO003-2.1.10 “Подкрепа за предприятия и
кооперации на хора с увреждания”
http://www.opcompetitiveness.bg/bg/projects/id_96.html
Краен срок: 14 март 2011 г., 16.00 ч.
Основната цел
на
процедурата
е
да
допринесе
за
повишаване
на
конкурентоспособността на специализираните предприятия и кооперации на хора с
увреждания в България чрез насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и
оборудване и предоставяне на достъп до професионални съвети и консултации,
свързани с новите технологии, процеси, продукти и услуги.
Поканата е насочена към юридически лица или еднолични търговци, регистрирани
съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които произвеждат стоки или
извършват услуги. Те трябва да имат седалище в Република България и да са пряко
отговорни за изпълнението на дейностите по проекта.
Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1 „Инвестиции":
- 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.

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

Покана за предложения по работната програма на
съвместната Европейска научноизследователска
програма по метрология (ЕНПМ)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:035:0011:0011:BG:PDF
Краен срок: 20 март, 3 октомври 2011 г.
По ЕНПМ за 2011 г. се очакват предложения в следните области:
- Метрологията в подкрепа на здравето
- По-широко приложно поле на международната система на мерните единици (SI)
- Метрологията в подкрепа на новите технологии

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.
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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).

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.

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

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.
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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 набиране на проектни идеи по Националната
схема за зелени инвестиции
http://www.ecofund-bg.org/NDEF/index.php?pageid=4&lng=bg
Краен срок: 31 март 2011 г.
Националната схема за зелени инвестиции, съгласно Закона за опазване на околната
среда, се прилага от Министерството на околната среда и водите в координация с
Министерството на финансите и Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма. Отговорен за „позеленяването” на постъпленията от продажбите на квоти на
емисии на парникови газове (предписани емисионни единици - ПЕЕ), съгласно ЗООС, е
Националният доверителен екофонд. Освен за набирането и оценката на проектите,
НДЕФ отговаря и за мониторинга и докладването по изпълнението на прoектите.
В рамките на НСЗИ се предвижда финансиране на проекти по три оси:
- Ос 1 - Проекти, за които се финансира дял от инвестицията;
- Ос 2 - Проекти, които се финансират на базата на редуцирани емисии на парникови
газове;
- Ос 3 - Проекти за „меко позеленяване”.
В настоящата покана се приемат идеи за проекти само по първите две оси.
С настоящата покана ще се набират следните проектни идеи:
- Енергийна ефективност в сгради (Изолация на външни стени, изолация на покрив,
подмяна на дограма, ЕСМ по осветление, ЕСМ по прибори за измерване, контрол и
управление, настройки, вкл. "температура с понижение", ЕСМ по сградни инсталации,
соларни инсталации на сгради, други)
- Проекти в транспортния сектор (смяна на горивната база на обществения транспорт
от дизел/ бензин на природен газ/биогаз; управленски проекти за оптимизация на
автомобилния и релсов транспорт; и други, които намаляват емисиите на парникови
газове)
- Проекти за намаляване на емисиите на парникови газове в индустрията, включително
енергийна ефективност, смяна на горивна база, комбинирано производство на топло- и
електроенергия, производство на ел. енергия в комбиниран цикъл, проекти за
въвеждане използването на ниско-потенциална топлинна енергия, термопомпени
инсталации и др.;
- Производство на енергия от биомаса, оползотворяване на геотермална енергия;
- Улавяне и оползотворяване на метан
За допълнителна информация тел:
02 973 36 37 и 02 973 38 16
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ecofund@ecofund-bg.org

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.
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 - EACEA/37/10 Програма за Сътрудничество между ЕС и Канада в
областта на висшето образование, обучението и
въпросите на младежта - Партньорства за
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
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„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.

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 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
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
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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
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.
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BG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки
и средни предприятия”
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.
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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.

Европейската младежка фондация - грантове за
международни младежки дейности
http://www.eyf.coe.int/fej/
Краен срок: 1 април 2011 г.
Този краен срок се отнася до подаване на проекти в областите:
А. Международни младежки срещи за младежки лидери (категория А) - в това число
семинари, конференции, работни семинари, лагери и фестивали. В ЕМФ ще покрива
две трети от общите разходи.
Б. Младежки дейности, различни от срещи (категория Б) - с изключение на срещи, вида
на младежки дейности, допустими за финансова помощ ЕМФ са проучвания,
изследвания и проекти, производството на информация и документация по въпросите
на младежта.

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.

Конкурс за най-добър проект, реализиран с евросредства
от 2007 г. досега
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http://www.eufunds.bg/
Краен срок: 15 април 2011 г.
Предлагайте свои и проекти на други, които са променили нещо във всекидневието
около вас.
Можете да изпращате идеите си до 15 април 2011 г. на e-mail:
eufunds-public@government.bg.
Всички предложения се публикуват в рубриката "Добри практики" на портала
www.eufunds.bg , а вестник "24 часа" ще представи някои от най-интересните идеи.
Най-добрият проект ще получи награда от „24 часа" за Деня на Европа - 9 май 2011 г.!

Проект "1000 стипендии" 2011/2012
http://www.1000stipendii.org/
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.

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

BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за
управление на защитени зони за опазване на птици,
които не се припокриват със зони за опазване на
местообитания"
http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/29
Краен срок: 9 май 2011 г.
Конкретната цел на процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за
управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони
за опазване на местообитания" е разработването на планове за управление на защитени
зони за опазване на дивите птици, които не се припокриват със зони за опазване на
природните местообитания и дивата флора и фауна. Съгласно Глава втора, Раздел V от
Закона за биологичното разнообразие, както и Наредбата за условията и реда за
разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, за
защитените зони могат да се разработват планове за управление.
Потенциални бенефициенти по настоящата процедура са:
- Регионални инспекции по околна среда и води (РИОСВ);
- Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);
- Регионални дирекции по горите към ИАГ;
- Общински администрации;
- Нестопански организации - регистрирани по Закон за юридическите лица с
нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).
Примерните дейности, които могат да бъдат финансирани по настоящата процедура, са:
- проучвания за целите на проекта;
- инвентаризации;
- анализ на налична информация;
- картиране на местообитанията за птици по Директива 2009/147/EО;
- мониторинг на птици.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е три милиона лв.
Проектните предложения се подават до 9 май 2011 г. всеки работен ден от 9:00 до 17:00
часа в Министерството на околната среда и водите, Дирекция "Кохезионна политика за
околна среда", Отдел "Управление на програмата", бул. "Кн. Мария Луиза" № 22,
София 1000.
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Покана за проектни предложения в областта на
енергетиката по програмата Интелигентна енергия Европа
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
Краен срок: 12 май 2011 г., 17:00 (брюкселско време)
Програма „Интелигентна енергия - Европа” обхваща действия в следните области:
- Енергийна ефективност и рационално използване на енергийните ресурси (SAVE)
- Нови и възобновяеми енергийни източници (ALTENER)
- Енергията в транспорта (STEER)
- Интегрирани инициативи
Какви проекти ще се подкрепят:
- С ясни цели, силно въздействие, европейска добавена стойност,
- Най-малко три партньорски организации от 3 различни допустими страни,
- Максимален период на финансиране 3 години,
- Бюджетът обикновено е между 0,5 - 2,5 млн. евро.
Индикативната обща сума по настоящата покана е около 67 милиона евро.

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.

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
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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.
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.

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

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

BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в общини, извън градските агломерационни
ареали”
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2749
Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч. местно време
Настоящата схема цели:
Подобряване възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на
населението в малки общини, извън градските агломерационни ареали.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Конкретните бенефициенти по настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са
разположени общински болници, определени в анекс 1 „Болници с възможност за
финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие" към Изменението на Концепцията за
преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с
Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
- Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи на
сградите/помещенията на общински лечебни заведения, с възможност да предлагат
услуги за долекуване и/или обособяване на медицински центрове в съответствие с
одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за
преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода
2010-2017 г.
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до изброените по-горе сгради.
Общият размер на схемата влиза на 40 713 672,98 лв.

Конкурс за Доброволческа инициатива 2011
http://www.tulipfoundation.net/id-731/Competition_Voluntary_initiative_2011.html
Краен срок: 31 октомври 2011 г.
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Фондация Лале и Национален алианс за работа с доброволци обявяват конкурс за найдобри доброволчески инициативи в България през 2011 г., - Европейската година на
доброволчеството. В конкурса са поканени да участват всички, които през н астоящата
година реализират доброволческа инициатива, насочена към подобряване на условията
на живот и възможностите на хората в България, без значение на място и време на
реализация на инициативата, цел и начин на организация, източници на финансиране,
брой и възраст на доброволците.
Инициативи могат да бъдат номинирани от организации и лица и ще бъдат оценени по
резултатите, значението за хората в общността; какви и колко хора са участвали;
значението на инициативата за развитието на екипа на организацията и доброволците;
финансовата ефективност.
Номинации се приемат до 31 октомври 2011 на info@tulipfoundation.net
или по обикновена поща на адреса на Фондация Лале: ул. Река Осъм 1, an. 2, София 1124.
Наградите ще бъдат връчени на публична церемония през декември 2011 г.

Дирекцията на Природен парк „Българка“ обявява
конкурс на тема: „Мечтите на една гора“
http://www.ppbulgarka.net/node/200
Краен срок: 25 март 2011 г.
Конкурсът ще се проведе в следните направления:
>> Литература /жанрове: есе, приказка, стихотворение/ - обем - до 2000 думи,
заглавието може да не съвпада с дадената тема, но съдържанието му трябва да е
свързано с нея. Текстовете трябва да са написани на български книжовен език, като
бъдат спазени правописните, граматическите и пункуационните правила.
>> Изобразително изкуство /рисунка, комикс, постер/ - размер на рисунките А3 -А4;
техника по избор: акварел, пастел, темперни бои, маслени бои и др.
>> Фотография/снимки, фотоколажи/ - снимки на природни забележителности,
защитени местности, пейзажи, растителни и животински видове.
>> Мултимедийни презентации /презентации на Power Point/ - изработка на
компютърни презентации по зададената тема, включващи снимки, звук и текст. Обем
до 20 слайда.
Общи условия за участие в конкурсите:
- Участниците в конкурса се класират в три възрастови групи: 1-4 клас; 5-8 клас; 9-12
клас.
- Съдържанието на творбата трябва да съответства на темата на конкурса.
- Към всяка творба трябва да има приложена информация за автора - трите имена, град,
училище, клас, име на класния ръководител, телефон и e-mail за връзка.
Творбите трябва да бъдат придадени не по-късно от 25 март 2011 година в:
- Офиса на ДПП „Българка“ - гр. Габрово, ул. „Минзухар“№1/сградата на ДГС Габрово/ или на e-mail dppbulgarka@abv.bg
- Община Трявна - Кольо Дабков - младши експерт „Култура и образование“
- Общинско туристическо бюро - в сградата на Община Габрово - Диана Божкова

Обучения за доброволци
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Краен срок: 9 март 2011 г.
Във връзка с отбелязването на Европейската година на доброволчеството - 2011
Областен Съвет на БЧК Шумен набира доброволци за участие в:
1. Тренинг - обучение „Комуникативни и презентационни умения“ от 04 до 08 май 2011
г. в Дания.
2. Тренинг - обучение „Лидерство, работа в екип и подготовка на проекти“ от 24 до 30
май 2011 г. в Брюксел.
Пътни разходи, застраховки и престой са за сметка на организаторите.
Очакваме желаещите които са над 18 години и владеят добре английски до 09 март
2011г да ни пишат на адрес:
shumen@redcross.bg

Обучения за НПО
http://trainings.bcnl.org/nav/39-обучения.html
Краен срок: 16 март 2011 г.
Българският център за нестопанско право и Програмен и аналитичен център за
европейско право откриват процедура за набиране на участници в три вида обучения:
Обучение 1: Правни изисквания и практически въпроси за дейността на сдруженията и
фондациите
Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението
и възстановяват пътните разходи.
Обучение 2: Стопанска дейност на юридически лица с нестопанска цел
Организаторите осигуряват по 1 нощувка на участник, обяд и кафе в деня на обучението
и възстановяват пътните разходи.
Обучение 3: Набирането на средства (Fundraising). От стратегическо планиране до
индивидуално развитие
Организаторите осигуряват по 2 нощувки на участник, обяд и кафе в дните на
обучението и възстановяват пътните разходи.
ВАЖНО!
За да кандидатствате за участие в обученията следва да попълните формуляр за
кандидатстване. Попълненият формуляр трябва да изпратите на ел. поща info@bcnl.org,
по факс (02) 9888166 или по поща/куриер на адрес София 1000, ул. „Добруджа" № 6, за
БЦНП.

Национален литературен конкурс “Петя Дубарова“ - 2011
г. за младежи и девойки от гимназиалната училищна
степен (ІX-XІІ клас)
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11723&sid=7
Краен срок: 31 март 2011 г.
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Националният литературен конкурс “Петя Дубарова“ за художествена литература
включва два раздела:
>> Поезия - до пет стихотворения (или цикъл стихотворения).
>> Проза - до три разказа.
Право на участие имат младежи и девойки от гимназиалната училищна степен (ІX-XІІ
клас).
Конкурсът е анонимен. Необходимо е всеки един от участниците да постави в отделен
плик, изписани, своето име, презиме, фамилия, адрес, година на раждане, училище, в
което учи, телефон за връзка и имейл адрес. Пликът с данните и координатите на
участващия трябва да бъде запечатан и сложен в по-големия плик с творбите.
Текстовете да се изпращат, напечатани в четири екземпляра, на адрес:
гр. Бургас - 8000
ул. “Гладстон“ 68
Дом-музей “Петя Дубарова“
За Националния литературен конкурс “Петя Дубарова“
Творбите за участие в конкурса да не са публикувани.
Телефон за справки: 056/ 81-41-10

Конкурс за есе на тема „Гръцкият език и европейската
мисъл”
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11716&sid=7
Краен срок: 7 март 2011 г.
„Гръцка фондация за култура” и Дирекция „Култура” на Столична община обявяват
конкурс за написване на есе на тема „Гръцкият език и европейската мисъл”.
Целта на проекта е да стимулира творческите идеи и търсения на младите хора,
популяризиране ролята на гръцкия език във формирането и развитието на културата и
образованието на Европа от древността до наши дни.
Участниците в конкурса трябва да представят есе до 3 страници (5400 знака) на
български или гръцки език на адрес:
София 1202, ул. „Г. Бенковски” № 51,
или на ел. адрес: info@hfc-sofia.com
Участниците трябва да посочат трите си имена, възраст, телефон и електронна поща.
Есетата ще бъдат оценявани въз основа на критериите съответствие с поставената тема
и оригиналност.

Национален конкурс за пътеписи на тема „Неизвестната
България”
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11715&sid=7
Краен срок: 5 септември 2011 г.
Фондация „Д-р Щерев”, София, Арт клуб „Херос”, Стара Загора и НЧ „Даскал Петър
Иванов”, гр. Стара Загора обявяват Национален конкурс за пътеписи на тема
„Неизвестната България”.
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Право на участие имат всички, навършили 18-годишна възраст. Няма ограничения за
горната възрастова граница и за броя на изпратените творби.
Пътеписът, разказът или преживяната история, придружени от минимум 5 и максимум
10 снимки, трябва да са авторски. В творбата освен личните впечатления и
преживявания на автора трябва да е включена информация за това къде се намира
описаното място, да бъдат описани природни или културно-исторически
забележителности, местни легенди, интересни личности, традиции, вярвания и обичаи.
Текстът да не надвишава обем 30 000 знака за произведение и да бъде написан на
шрифт Times New Roman, големина 12. Конкурсните творби се изпращат до 5 септември
2011 г. като прикачен файл на имейл konkurssz@abv.bg като документ (doc файл) написан на Microsoft Word с прикачени в него от 5 до 10 снимки. Снимките да бъдат в
JPEG формат и не по-големи от 600 МБ (за снимка).
Не се приемат творби на хартиен носител.
Всяко произведение да бъде придружено от следната информация: име на автора,
възраст, пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти.

Национална литературна награда „Милош Зяпков” 2011
за издадена през 2010 година книга
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11701&sid=7
Краен срок: 15 март 2011 г.
Община Ракитово за трети път ще проведе конкурс за Националната литературна
награда „Милош Зяпков”.
Съучредители на Наградата са Съюзът на българските писатели, Сдружението на
българските писатели и Сдружението на писателите в гр. Пазарджик.
Националната литературна награда „Милош Зяпков” се присъжда за поезия, хумор и
сатира, проза - късите форми (разкази, есета), тъй като той е творил в тези жанрове.
Тази година Наградата ще се присъди за издадена през 2010 година книга.
Предложения за присъждане на наградата могат да се правят от литературни
сдружения, дружества, съюзи и пр., издателски къщи, литературни вестници и
списания, както и от писатели, които не членуват в съюзи. Достатъчно е предлаганите
автори да са издали книга през 2010 г. и тя да е в посочените жанрове: поезия, хумор и
сатира, проза - късите форми (разкази, есета). Желателно е три екземпляра от
предложените за награда книги да се получат на адрес:
4640 гр. Ракитово
Секретар на Общината
За Националната литературна награда „Милош Зяпков”.
За допълнителна информация - тел. 03542 3210, budilnik_r@abv.bg

Втори национален конкурс за книги за деца, Гоце
Делчев 2011 за български поети и писатели, издали
книги през 2010 и 2011 г.
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11695&sid=7
Краен срок: 15 септември 2011 г.
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Община Гоце Делчев, Читалище „Просвета” и Литературен клуб „Акад. Людмил
Стоянов” организират Втори национален конкурс за книги за деца, Гоце Делчев 2011
под наслов: „Да върнем книгите в ръцете на децата”.
Авторите следва да изпратят по 3 екземпляра от книгите си до посочения краен срок на
адрес:
гр. Гоце Делчев - 2900, бул. ”Гоце Делчев” № 1
Читалище „Просвета” - Надежда Халилова - за конкурса.
В конкурса могат да участват творци от цялата страна.
Участниците в конкурса трябва да изпратят трите си имена, телефон или имейл за
връзка.

Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев за
автори до 35 години
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=11652&sid=7
Краен срок: 17 март 2011 г.
Община Пловдив - Дирекция „Култура“, Дружество на писателите - Пловдив, Поетична
академия „Добромир Тонев“, със съдействието на Мол „Галерия Пловдив“ и „Сиенит
Холдинг“ обявяват Конкурс за поезия в памет на поета Добромир Тонев (1955-2001).
Конкурсът е анонимен, темата е свободна. Възраст на участниците - до 35 години.
Всеки може да представи от едно до три стихотворения.
Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към датата на
обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
Препоръчително е представените творби, както и данните от малкото пликче, да бъдат
написани на компютър или поне на пишеща машина.
За допълнителна информация и справки: отдел „Любителско творчество” 032/ 627 175;
Поетична академия „Добромир Тонев“ - 0892 313 838, e-mail: nts2@abv.bg

Европейският колеж организира национален конкурс за
написване на есе
http://dnesplus.bg/RegionNews.aspx?n=520904
Краен срок: 22 март 2011 г.
Национален конкурс за написване на есе на тема: „Facebook - да бъдеш или да
споделяш”, организира Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив.
Инициативата е по повод 10-годишнината от създаването на висшето училище,
съобщиха от академичното ръководство. Планираме събития през цялата 2011 година,
като кулминацията на тържествата ще е през октомври, добавиха оттам.
Конкурсът за написване на есе е ориентиран към млади хора от цялата страна на
възраст от 18 до 23 години. Обемът на писмените работи не трябва да надвишава 3
стандартни печатни страници. Срокът за предаването им е 22 март - лично или на
адреса на висшето училище - Пловдив, ул. „Задруга” №18, Европейски колеж по
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икономика и управление. Творбите трябва да са в непрозрачен плик и на него да е
отбелязано: За „Национален конкурс за есе”.
Трите големи награди за победителите в националния конкурс за написване на есе са:
таблет, лаптоп и цифров фотоапарат. Ако сред тях са кандидат-студенти, те получават
право да се запишат в една от петте акредитирани специалности на Колежа по избор,
без да заплащат семестриални такси за първата учебна година.
Целта е да се стимулира креативността на младите хора, като се очертаят плюсовете и
минусите на социалните мрежи и как Facebook навлиза в личния ни и обществен живот.

Конкурс „България - история и духовност”
http://www.liblovech.org/index.php?l=50&id=662
Краен срок: 18 април 2011 г.
Конкурс „България - история и духовност обявява регионалната библиотека по повод
1330 годишнината на българската държава и 1125 годишнината от началото на
разпространението на славянската писменост в България. Конкурсът ще се проведе в
два раздела: Литературна творба (стихотворение, разказ, есе) и Рисунка.
Разкажете с думи и багри за велики събития или личности, за неповторими паметници,
крепости, манастири и др. Всяко конкурсно произведение трябва да бъде придружено
от информация за трите имена на участника, адрес, възраст, училище, телефон за
връзка. Участниците в конкурса да изпратят творбите си на e-mail: info@liblovech.org
или на адреса на библиотеката.
Творбите ще бъдат отличени с грамоти и предметни награди.

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

http://www.hulite.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5735
Краен срок: 13 март 2011 г.
Конкурсът на Сайт за нова българска ХУдожествена ЛИТЕратура "ХуЛите" и галерия
„АРТ МАРКОНИ” - гр. Варна, който се провежда за осма поредна година по случай Деня
на хумора 1 април. Темата на конкурса тази година е "Очи към себе си". Приемат се
произведения в две категории: "Поезия" и "Проза". Разкажете интересни хумористични
случки, които са се случили с вас, ситуации, в които сте попадали или просто
погледнете на себе си с чувство за хумор и самоирония.
Текстовете в проза да са до 1 стандартна страница. Под стандартна страница се разбира
страница в Word, шрифт 12 пункта, без промяна на междуредията и размера на
зададеното по подразбиране печатно поле. Ще се правят изключения за по-дълги
текстове, но няма да бъде правило - 2 страници вече са много. За поезията няма
ограничения.
Произведенията да не са публикувани никъде преди това.
Един автор може да участва с не повече от 3 произведения.
Произведенията за конкурса изпращайте като прикачени текстови файлове
(.doc, .rtf, .txt) само на адрес konkurs@hulite.net, като напишете трите си имена,
псевдонима, който използвате в ХуЛите (ако имате такъв) и града, в който живеете.
Конкурсът е отворен за участие за всички - регистрирани и не регистрирани.

Стипендия за икономическа магистратура в Барселона
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/stipendii/2011/02/16/1044784_stipendiia_za_
ikonomicheska_magistratura_v_barselona/
Краен срок: 15 юли 2011 г.
Програмата е насочена към бакалаври по икономика, млади учени или докторанти.
Кандидатите трябва да попълнят електронен формуляр и да приложат следните
документи: академична справка, мотивационно писмо, автобиография, сертификат за
владеене на английски език и две препоръки.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Фонд Photocrati 2011
http://www.photocrati.com/photocrati-fund/#applicationsubmissionguidelines
Краен срок: 1 април 2011 г.
Поканата е отворена за фотографи над 21-годишна възраст от всяка страна в света.
Фонд Photocrati предлага безвъзмездни средства (грант) 5000 щ.д. за професионални и
начинаещи фотографи, с които да ерализират важни хуманитарни и екологични
проекти. Целта е да се идентифицират надарени фотографи и да им се предоставят
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необходимите ресурси за реализация на проекти, които ще имат материални и
положително въздействие върху света.
Всички заявления трябва да бъдат представени на английски език, онлайн на следния
имейл адрес: fund@photocrati.com

Конкурс: Blogging относно политиката за развитие
http://comminit.com/en/node/328581/bbc
Краен срок: 15 март 2011 г.
Награди: победителите ще получат стипендия в подкрепа на написването им на 3
допълнителни публикации в блога.
Инициатива за комуникация (CI) и BBC World Service Trust (WST) очаква текстове за
първия си конкурс за ролята на медиите в демократичното развитие. Този конкурс се
стреми да получи убедителни критики и обсъждане на отношенията между медиите,
комуникациите и международната политика за развитие.
Целта на този конкурс е да подчертае значението на медиите и комуникациите към повсеобхватни политиката за развитие, и по-специално проблемите на управлението.

Конкурс за деца „МОЯТА ГАТАНКА”
http://www.eurochicago.com/2011/02/konkurs-moyata-gatanka/
Краен срок: 30 април 2011 г.
Детска ТВ „Аз мога, аз знам” и БУЦ „Знание”,Чикаго, със съдействието на Държавна
агенция на българите в чужбина, Национален дворец на децата, MultiGroup Logistics,
Чикаго, Творци без граници, Еurochicago и Вестниците „България сега” и България”
обявяват конкурс „МОЯТА ГАТАНКА”.
Измисли гатанка и я нарисувай!
Могат да участват всички деца до 16 г. възраст.
Изпращайте гатанките и рисунките на емейл: gatanki@mail.bg
Класирането ще се извърши в три възрастови групи: първа група: до 8 г.; втора група:
от 8 до 10 г.; трета група: от 10 до 16 г.
Трябва да бъде спазена класическата форма на гатанката - Що е то?
За повече информация:
Росица Младенова- координатор на конкурса
Телефон: ++359 0888 621 261

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ “В ПОЛИТЕ НА
ВИТОША”
http://www.sofiaculture.bg/index.php?show=konkursi#o90
Краен срок: 10 април 2011 г. (важи датата на пощенското клеймо)
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През 2011 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе петото издание на
Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18годишна възраст.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири
екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични
данни /трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка/.
Краен срок за изпращане на творбите - 10 април 2011 г. /важи датата на пощенското
клеймо/ на адрес: София 1000, пл. ”Славейков”, № 4, Столична община - Дирекция
“Култура”, За конкурса “В полите на Витоша”.
За допълнителна информация:
Дирекция „Култура” на Столична община-тел.: 02/ 987 06 39

КОНКУРС за стипендии в Кралство Испания в
изпълнение на двустранната програма за
сътрудничество в областта на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/left_menu/competition/lect
urers/11-03-11_spain.pdf
Краен срок: 11 март 2011 г.
Стипендиите са предназначени за преподаватели и изследователи за установяване на
сътрудничество между висши училища и за изследвания от взаимен интерес.

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

