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Година VII, брой 6, м. юни 2011 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 май 2011г. – 01 юни 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

1–3
4 - 19

ПЛОВДИВ – КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - 2019

Европарите за екология са "отключени"
Около 304 млн. лв. плащания по проекти от оперативната програма "Околна среда" е
планирало екоминистерството за тази година. Това обяви зам.-министърът на околната
среда Ивелина Василева в отчет пред парламента за
свършеното досега.
С новите траншове плащанията по най-изоставащата
оперативна програма, които до момента са едва около
8%, се очаква да стигнат 548 млн. лв. Това са 15.5% от
бюджета й от 1.8 млрд. евро. В последните месеци
държавата сама спря плащанията по "Околна среда"
заради различни нарушения в завършени проекти.
Ековедомството планира за тази година да сключи
договори за нови 865 млн. лв. основно за строителство
на депа за отпадъци и пречиствателни станции за
отпадни води. В това число са и бъдещите договори за създаване на планове за
управление на защитени зони. Така до края на 2011 г. с досегашните 1 млрд. лв. ще
бъдат договорени общо 48% от бюджета на "Околна среда", обещават от
екоминистерството.
До средата на 2012 г. ведомството на Нона Караджова планира да приключи с
договарянето на всички пари за водни проекти, които са и най-голямото перо в
програмата.
До края на септември ще бъде завършено първото регионално депо за отпадъци,
строено с пари по програмата - това на Ботевград. До края на годината ще започне
строежът и на видинското депо. В момента се оценяват три други проекта - за Перник и
Бургас и завода за боклук на София.
Настоящият проект за завода предвижда той да произвежда брикети от
биоразградимите отпадъци, които да изпраща за изгаряне в циментовите заводи. След
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като държавата прехвърли "Топлофикация" на Столичната община, Европейската
комисия настоя да бъде направен анализ дали брикетите може да се използват в
парното на София.
Проучването се прави с консултанти от Европейската инвестиционна банка и ще бъде
готово до края на август, обяви министър Караджова. По информация на общината
депото в Суходол ще има капацитет да поеме отпадъците до построяването на завода,
каза тя. В момента се подготвя конкурс за избор на фирми, които да сепарират всички
битови отпадъци на София, така че по-малка част от тях да отиват на сметището.
През лятото Караджова ще се отчете пред парламента кои от екологичните
ангажименти на България, записани в договора за присъединяване към Европейския
съюз, няма да бъдат изпълнени в срок. Отчетът беше поискан от бившия екоминистър и
настоящ депутат от ДПС Джевдет Чакъров. Две от задълженията по договора с ЕС - за
депата за отпадъци и за пречиствателните станции на големите градове, вече бяха
просрочени.
До средата на 2009 г. трябваше да бъдат изградени общо 55 депа (в това число
софийският завод), но с ботевградското модерните сметища ще станат едва 33. До края
на 2010 г. трябваше да бъдат завършени станциите за пречистване на водите на 124
града, но до момента едва 70 от тях разполагат с такива съоръжения и при това те се
нуждаят от модернизация.

Евродепутати поискаха увеличение на дългосрочния
бюджет на ЕС
Европейските депутати призоваха за най-малко 5процентно увеличение на следващия дългосрочен
бюджет на Европейския съюз за периода 2014-2020 г.
След продължително обсъждане комисията по
политическите
предизвикателства
към
Европарламента (ЕП) поиска повече собствени
приходи за Европейския съюз и така се
противопостави на исканото от някои държави
членки замразяване на евробюджета.
Замразяването на бюджета не е "обещаваща опция", подчертаха депутатите.
Ако правителствата отхвърлят увеличението, те трябва да посочат от кои политически
приоритети ще се откажат, заяви парламентарната комисия. Евродепутатите се
опасяват, че съкращаването на бюджета ще се отрази най-вече средствата за иновации,
инфраструктура, външна политика и разширяване.
Те предложиха разходите по политиката на сближаване и земеделските плащания да се
запазят поне на сегашното ниво.
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Членовете на ЕП разкритикуваха настоящата система за финансиране на ЕС, която
остава почти напълно зависима от приноса на държавите членки. Те припомниха, че
европейският бюджет би трябвало да се формира изцяло от собствени ресурси.
Евродепутатите призоваха също и да спре прилагането на механизмите за отстъпки,
изключения и корекции по отношение на отделни страни.

ЕС ще отпуска помощ за развитие срещу демократични
реформи
Европейският съюз възнамерява да обвърже помощта
за развитие, предоставяна на трети страни, с напредъка
на демократичните реформи в тях. Промените в
европейската политика на съседство са в отговор на
критиките, според които субсидиите на Брюксел
подкрепят авторитарните режими, предаде "Ройтерс".
Трябва да настояваме по-силно за политически
реформи и човешки права, както и да възнаградим тези
партньори, които ги прилагат, заяви председателят на
Европейската комисия Жозе Мануел Барозу.
Измененията предвиждат да има пряка връзка между нивото на европейските помощи
с демократичния напредък в държавите бенефициенти. При своите оценки Брюксел ще
взима предвид качеството на избирателния процес, свободата на словото,
независимостта на съдебната система, борбата срещу корупцията, защитата на
инвестициите и степента на контрол на правителството върху военните сили в дадената
страна.
Ако предложенията бъдат одобрени от държавите членки и Европарламента,
развиващите се страни ще получават и финансови субсидии в подкрепа на
гражданското общество.
Налага се да гарантираме, че парите ще бъдат похарчени съзнателно, каза върховният
представител на ЕС по сигурността и външната политика Катрин Аштън, цитирана от
френския вестник "Фигаро". Това ясно означава, че правителство, което отказва да
изпълни реформите, може получи по-малко средства или изобщо да не получи такива,
поясни тя.
Ако спечелим облога, ще имаме за
процъфтяващи пазари, допълни Аштън.

съседи

функциониращи

демокрации

и

Изданието обаче допуска, че някои от европейските държави ще се противопоставят на
проекта. Германия и Великобритания са съгласни помощите да са обвързани с
определени условия. Южна Европа от своя страна традиционно проявява сдържаност,
когато трябва да подчини съседските си отношения и търговията си с арабския свят на
политически условия. Париж и Мадрид вероятно също ще бъдат против заради
риболова в региона, коментира още "Фигаро".
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"Летопис на Българската православна църква"

Това мащабно по обем и по замисъл издание се посвещава на 1140-годишнината от
основаването на БПЦ, 150-годишнината от Българския Великден, 140-годишнината от
учредяването на Българската екзархия и в памет на всички блаженопочинали и
приснопаметни архиереи, духовници и миряни, допринесли с трудовете си за
изграждането, развитието и утвърждаването на БПЦ. То проследява историята на БПЦ
от нейното учредяване до наши дни, развитието на християнството по българските
земи и ролята на Православната църква за страната ни, но ни предоставя и пълен
справочник с биографични данни и фотографии на всички български архиереи от
борбите за самостойна Българска църква от края на ХІХ век до днес.
Книгата е луксозна, с много цветни илюстрации: храмове, манастири, видни църковни
личности, църковна утвар, ордени, митри, енголпия, нагръдни кръстове и др., повечето
от които се публикуват за първи път. Текстът е на български и на английски език.
Книгата "Летопис на Българската православна църква" - том първи, може да бъде
закупена в:
София, ул. "Аксаков" 10 - книжарница "Български книжици", Синодалното издателство
на БПЦ - ул. "Оборище" 4 и в Пловдив, ул. "Съборна" 12а

BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”
Краен срок: 1 август 2011 г., 15.00 часа местно време
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp
Агенция за социално подпомагане обявява процедура за подбор на проекти
BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ". Процедурата се реализира по
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Приоритетна ос 5 - „Социално включване и насърчаване на социалната икономика",
Основна област на интервенция 5.1: „Подкрепа на социалната икономика" и има за цел
да подкрепи процеса на развитие на социалната икономика и създаване на социален
капитал чрез подкрепа на общините за осигуряване на заетост и активност на лица от
рискови групи. Общият предвиден размер по тази покана за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е 30 000 000.00 лева. Дейностите ще се извършват на
територията
на
цялата
страна
в
периода
2011
2013
г.
Ще
получат
подкрепа
проекти
за
следните
типове
предприятия:
социални
предприятия
обществени
перални,
социални
предприятия
за
обществено
хранене,
социални
предприятия
за
озеленяване
и
благоустройство,
- социални предприятия за извършване на технически дейности в подкрепа на
общинската
администрация,
социални
предприятия
за
традиционни
занаяти.
Ще бъдат финансирани проекти на територията на цялата страна в периода 2011-2013 г.
Максималната продължителност на един проект е 18 месеца.

BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в
предприятията”
Краен срок: 3 ноември 2011 г., 17.00 часа
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=476
Агенцията по заетостта стартира набирането на проектни предложения по
Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на
заетите", Основни области на интервенция на интервенция 2.1 „Подобряване
адаптивността на заетите лица" и 2.2 "Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда",
посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.15 "Социални
иновации в предприятията", чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи
определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване в рамките на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ СА:
- Да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси
в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост.
Чрез настоящата операция ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за
лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален
опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на
останалите служители в предприятията;
- Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в
страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за
нарастване на производителността на труда;
- Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в
предприятията в страната посредством развитие, подобряване и/или обновяване на
настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на
нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на
предприятията;
- Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия
живот, следвайки стратегиите на ЕС и целите за създаване на икономика, основана на
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знанието;
- Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива
заетост.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ:
- Разработване на планове за обучение и кариерно развитие на заетите лица в
предприятията бенефициенти;
- Обучение на заети лица над 55-годишна възраст в предприятията бенефициенти за
обучители;
- Осигуряване на социални придобивки за работниците - места за отдих и почивка,
места за хранене, кът за деца и др.;
- Провеждане на обучение на работното място на заетите лица в предприятията от
обучените за обучители;
- Въвеждане на гъвкави форми на заетост (плаващо работно време, ротация на
работното място) за заети лица от следните категории:
- Лица над 55-годишна възраст;
- Лица до 29-годишна възраст;
- Родители, осиновители и попечители на деца до 3-годишна възраст;
- Самотни родители;
- Родители, осиновители и попечители на деца с увреждания;
- Осигуряване на материални стимули под формата на допълнителни възнаграждения
за лицата, за които е въведено гъвкаво работно време.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура
за целия програмен период е в размер на 37 880 544 лв.

Втори национален конкурс за стихотворения "Моето
синьо лято" 2011 за ученици от начално до средно
образование от цялата страна
Краен срок: 15 септември 2011 г.
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=12529&sid=7
Фондация "Астика" - Бургас обявява Втори национален конкурс за стихотворения на
тема "Моето синьо лято".
В конкурса могат да участват всички ученици от начално до средно образование от
цялата страна.
Участниците ще бъдат разделени в две възрастови категории:
- Първа категория от 7 до 14 години.
- Втора категория от 15 до 19 години.
Участниците в конкурса могат да изпратят до три непубликувани стихотворения, всяко
с дължина не повече от една страница. Стихотворенията трябва да са с тематика за
ваканцията (морето и Странджа планина). Участниците в конкурса трябва да изпратят
трите си имена, възраст, адрес, телефон, имейл за връзка, училище и клас.
Творбите изпращайте на следните адреси: 8000 гр. Бургас п.к. 290 (за конкурса „Моето
синьо лято) имейл: astika2003@abv.bg
За допълнителна информация: Л. Вълков, GSM 0878 75 70 72
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"Каунь 2011" - международен литературен хумористичен
конкурс за автори, пишещи на български и сръбски език,
без ограничения за възраст, пол, цвят, ръст,
възможности
Краен срок: 10 август 2011 г.
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=12521&sid=7
Община Хасково и “Ъкъдемия Каунь” обявяват V международен хумористичен
литературен конкурс "Каунь 2011". Могат да участват автори, пишещи на български и
сръбски език. Осигурени са награди за проза - 500 лв., и за поезия - 500 лв.
Творбите да са на свободна тематика, като важен е смехът в тях. Политиката е
неприемлива, а сатирата - неконкурентна. Няма ограничения за възраст, пол, цвят, ръст,
възможности. Умоляват се автори без чувство за хумор да не се напъват...
Творбите се приемат само в електронен вариант на адрес haskovskikaun@abv.bg до 24
часа на 10 август 2011 година. С творбите авторите да оставят адрес за обратна връзка.
Всеки автор има право да изпрати до 3 творби.

Покана за представяне на предложения EAC/57/10 Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013
г.
Краен срок:
За проектите, представяни пред националната агенция, годишно има пет
крайни срока за кандидатстване: 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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:BG:PDF
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
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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
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.
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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.

Конкурс за проектни предложения - EACEA/20/10 Медиа 2007 - Развитие, разпространение, промоция и
обучение - Подкрепа за телевизионното
разпространение на европейски аудио-визуални творби
Краен срок: 20 юни 2011 г.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:248:0003:0005:BG:PDF
Настоящият конкурс е насочен към европейски компании, чиято дейност способства за
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.
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BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск”
Краен срок: 30 юни 2011 г., 16:00 ч. местно време; 30 септември 2011 г., 16:00
ч. местно време
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=438
Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за
предоставяне на нов вид резидентни и съпастващи услуги в общността, които да
заменят институционалната грижа. Схемата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Конкретни цели:
- Да се подобри социалната инфраструктура в градските ареали, предоставяща услуги в
общността на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата
с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
- Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с
увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;
- Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура, предоставяща услуги в общността
за деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните
резидентни грижи.
Дейностите, които ще получат подкрепа:
- Изграждане на ЦНСТ и прилежащото им дворно пространство;
- Изграждане, ремонт, реконструкция, обновяване на сграден фонд за Защитено
жилище (пристрояване, надстрояване, реконструиране и преструктуриране на
пространства), включително прилежащото им дворно място (при условие, че сградата
разполага с такова);
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в горепосочените сгради/помещения,
включващи топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки
към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване;
- Внедряване на инсталации/съоръжения за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници за задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на
интервенция, които не генерират приходи (печалби) от търговска дейност за
бенефициента в процеса на експлоатация на съоръженията;
- Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените
сгради/помещения, свързано с предоставянето на съответните резидентни и социални
услуги;
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради.
Общият размер на схемата е 83 580 505,72 лв. лева. Размерът на съфинансирането от
Европейския фонд за регионално развитие е в размер на 85 % или 71 043 429,86 лв.
Изисквания за кандидатстване.rar
Пакет документи за кандидатстване.rar
Договор.zip
Заповед за одобрение на пакета документи.pdf
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Покана за представяне на предложения - EACEA/15/11 - В
рамките на програмата за учене през целия живот Подкрепа за европейското сътрудничество в областта на
образованието и обучението
Краен срок: 30 юни 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:093:0017:0021:BG:PDF
Общите цели на поканата за представяне на предложения са да се предостави подкрепа
за създаването и изпълнението на последователни и изчерпателни стратегии и
политики за учене през целия живот на национално, регионално и местно ниво,
обхващащи и свързващи всички видове (формално, неформално и самостоятелно) и
нива на учене (предучилищно обучение, основно, средно, висше, учене за възрастни,
първоначално и продължаващо професионално образование и обучение), включително
връзки към други съответни сектори на политиката (напр. трудова заетост и социално
приобщаване.
Част А - Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене
през целия живот и за европейското сътрудничество в областта на образованието и
обучението. Максималната сума на безвъзмездното финансиране за проект е 120 000
евро.
Част Б - Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение
на национални и регионални стратегии за учене през целия живот. Максималната сума
на безвъзмездното финансиране за проект е 300 000 евро за част Б.
Молбите могат да бъдат подадени от организации (включително всички организации
партньори), учредени в следните страни:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- трите страни от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
- страните кандидатки: Турция, Хърватия, Швейцария.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75 % от
общата сума на допустимите разходи.

Европейски център за развитие на професионалното
обучение (Cedefop): Открита покана за представяне на
предложения - GP/RPA/ReferNet-FPA/001/11 - ReferNet Европейска мрежа на Cedefop за професионално
образование и обучение (ПОО)
Краен срок: 8 юли 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:136:0021:0022:BG:PDF
С оглед установяване на Европейска мрежа за ПОО - ReferNet, настоящата покана има
за цел избиране на един кандидат от всяка допустима страна (държави-членки на ЕС,
Исландия и Норвегия), с които Cedefop ще сключи четиригодишно рамково
споразумение за партньорство; и сключване с всеки спечелил кандидат на конкретно
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споразумение за безвъзмездна помощ за работен план, който да се реализира през 2012
г.

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

BG161PO003-1.1.05 Разработване на иновации от
стартиращи предприятия
Краен срок: 12 юли, 13 септември,15 ноември 2011 г.
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=434
Основната цел на процедурата е да насърчи развитието на стартиращите предприятия с
висок иновативен потенциал, като им предостави подкрепа в етапа на разработване на
иновативни продукти, процеси и услуги с потенциал за последващо внедряване в
икономиката. Подкрепата по настоящата процедура е изцяло насочена към стартиращи
иновативни предприятия, създадени не по-рано от 3 години преди датата на подаване
на проектното предложение по процедурата, които притежават необходимия капацитет
за изпълнението на успешни проекти, ориентирани към разработване на иновации с
оглед увеличаване дела на създаваните иновативни продукти от българските
предприятия.
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:
- Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на
разработвания иновативен продукт, процес или услуга, в случай че такива не са
налични към момента на кандидатстване.
- Създаване на програми и методики за изследвания, измервания и изпитвания, както и
извършване на изследвания, измервания и изпитвания, свързани с разработването на
иновативния продукт, процес или услуга;
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- 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.
Пакет документи и насоки за кандидатстване
Оперативно ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ

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

PPaaggee 1144

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ю
юннии

за подпомагане на опазването на природата и на биологичното разнообразие.
Индикативните финансови средства за 2011 г. за България са 8 865 830 евро.

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

Покана за представяне на предложения - EAC/18/11:
Подготвително действие в областта на спорта
Краен срок: 29 юли 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:131:0016:0017:BG:PDF
В рамките на настоящата покана за представяне на предложения ще бъдат подкрепени
транснационални проекти, изготвени от публични органи или организации с
нестопанска цел, с цел установяване и изпробване на подходящи мрежи и добри
практики
в
областта
на
спорта
в
следните
сфери:
а) предотвратяване и борба с насилието и нетолерантността в спорта;
б) насърчаване на новаторски подходи за укрепване на организацията на спорта в
Европа.
Допустимите кандидати са:
- публични органи,
- организации с нестопанска цел.
Кандидатите трябва:
- да притежават правен статут,
- да бъдат със седалище, регистрирано в една от държавите-членки на ЕС.

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

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

BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в общини, извън градските агломерационни
ареали”
Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч. местно време
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2749
Настоящата схема цели:
Подобряване възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на
населението в малки общини, извън градските агломерационни ареали.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Конкретните бенефициенти по настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са
разположени общински болници, определени в анекс 1 „Болници с възможност за
финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие" към Изменението на Концепцията за
преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с
Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
- Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи на
сградите/помещенията на общински лечебни заведения, с възможност да предлагат
услуги за долекуване и/или обособяване на медицински центрове в съответствие с
одобрените Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за
преструктуриране на системата за болнична помощ на Република България за периода
2010-2017 г.
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до изброените по-горе сгради.
Общият размер на схемата влиза на 40 713 672,98 лв.
Заповед
Формуляр за кандидатстване
Договор
Изисквания за кандидатстване
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Конкурс за медийни проекти "Повече плурализъм по
време на криза"
Краен срок: 15 септември 2011 г.
http://osi.bg/?cy=10&lang=1&program=1&action=2&news_id=407
През 2011 година Институт "Отворено общество" - София ще финансира на конкурсен
принцип проектни предложения, които да допринасят за повече плурализъм на
мненията в медиите по време на криза.
Финансовата подкрепа се предоставя от Извънреден фонд към фондации "Отворено
общество".
Проектните предложения трябва да предвиждат разработването на публикации и
предавания, които представляват разследваща журналистика; да отразяват или
предлагат реформаторски политики от голямо обществено значение (напр. в здравната,
социалната, образователната и икономическата област, културните политики,
интеграцията на малцинствата и др.); да съдържат наблюдение и анализ на
въздействието от прилагането на анти-кризисни мерки и политики върху различните
социални групи с фокус върху най-уязвимите сред тях; да стимулират обществения
дебат по критични проблеми за българското общество и техните възможни решения със
специален акцент върху представянето на непредставени (малцинствени) гледни точки.

Стипендии на Фондация Werner Siemens, Швейцария
Краен срок: 30 юни 2011 г.
http://www.biozentrum.unibas.ch/phd/fellowship_wsf.html
Възможността за стипендия е отворена за всички млади учени в областта на науките за
живота с магистърска степен или неин еквивалент.

Стипендии „Мария Кюри” на фондация Gerda Henkel
Краен срок: 30 юни 2011 г.
https://www.gerda-henkel-stiftung.de/m4human.php?language=en&nav_id=831
Могат да кандидатстват опитни или старши изследователи в хуманитарните науки,
включително ислямски изследвания. Стипендията представлява научно финансиране
за 24 месеца. От началото на 2011 г. Фондация „Герда Хенкел” предлага Стипендии
„Мария Кюри” като част от Програма M4HUMAN (мобилност за опитни изследователи
в историческите хуманитарни науки, включително исторически ислямски науки),
насочена към подпомагане на изключителни учени. Една от целите на тази програма е
задълбочаване на връзките между изследователите на международно ниво,
включително изследователи в областите религиозни, културни и политически науки по
специална програма "Ислямът, модерната национална държава и транснационалните
движения".
Подкрепят се проекти най-вече в следните области: История; Праистория и ранна
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история; Археология; История на изкуството; Исторически ислямски изследвания;
История на правото.

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

Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция
Краен срок: 6 септември 2011 г.
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=
379
Финансирането цели да подпомогне професионалната интеграция на изследователите,
като им предостави за определен период от време работна позиция в страна, различна
от тази, в която са работили през последните години.
Допустими кандидати:
Към датата на подаване на предложения кандидатите трябва да са придобили
докторска степен и да имат поне 4 години опит в изследователска дейност.
Необходимо е участниците да кандидатстват по линия на организацията, в която ще се
проведе проектът. Тази организация следва да се намира в държава - членка на
Европейския съюз (ЕС), или в асоциирана към ЕС държава. Към датата на подаване на
молбата кандидатите не трябва да са били повече от 12 месеца за последните 3 години в
страната, в която ще се осъществи проектът.
Допустими дейности:
Дейността предоставя финансова подкрепа за съвместни проекти между изследователя
и приемащата организация за период от 24 до 48 месеца. Изследователят ще може сам
да избере научната сфера, в която да работи.
Субсидията покрива разходите по научното изследване, включително заплата, пътни
разходи и други.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Стипендии на Фондация "Фридрих Науман" за свобода
Краен срок: 15 ноември всяка година
http://www.freiheit.org/Auslaendische-Studienfoerderung/184c2274i125/index.html
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Минималните изисквания за приемане са:
- прием от германски университет за следдипломна квалификация или програма за
докторска степен;
- познание на немски език както устно, така и в писмена форма.

ПЛОВДИВ – КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - 2019

