ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година VII, брой 7, м. юли 2011 г.

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

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения

1–4
4 - 21

ПЛОВДИВ - КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - 2019

Еврокомисията разбива митове за бюджета на ЕС
Няколко дни преди да даде официално начало
на дебатите за дългосрочния проектобюджет за
периода 2014 – 2020 г., Европейската комисия
публикува редица факти за това как се
разпределят финансите в Европа с цел да се
пребори с някои стереотипи за бюджета на ЕС,
предаде EurActiv. В инициативата си, наречена
"Бюджетът – обяснен", Брюксел се опитва да
разбие митове като тези, че ЕС "струва твърде
много", че еврофинансирането се решава по
недемократичен начин, че голяма част от
средствата
отиват
за
финансиране
на
бюрократичния апарат и да представи реалните факти. От около седмица
еврокомисари, техните говорители и други представители на евроинституциите
публикуват туитове с различните митове, за да популяризират кампанията. Целта е да
се опровергаят сериозни неточности в обясненията за работата на евроинституциите. За
почти всеки мит Еврокомисията дава линкове към "Уикипедия" или към изданията,
които са дали погрешната информация. Медиите, които са разпространили неточности,
са най-вече евроскептични британски издания. На мита "ЕС финансира глупави
проекти като фитнеси за кучета или концерти на Елтън Джон" Брюксел отговаря, че
това е погрешно заключение. "В двата случая съответните власти трябваше да върнат
всеки цент, който са похарчили неправомерно. Нито един от случаите не е струвал и
евро
на
данъкоплатците."
Еврокомисията обяснява и защо бюджетът на ЕС не е "огромен", като сравнява този за
2011 г. - близо 140 млрд. евро, с общия размер на бюджетите на държавите членки –
6300 млрд. евро. Според EurActiv инициативата на Европейската комисия е знак за
напрежение в евроинституцията за предстоящите битки за дългосрочния бюджет. По
информация на изданието председателят на Еврокомисията Жозе Мануел Барозу е дал
инструкции на всички еврокомисари да дават примери колко по-голяма е стойността на
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парите, похарчени на европейско ниво, отколкото на регионално. Не всички комисари
обаче са проявили интерес към инициативата.

България трябва да върне 24.5 млн. евро от помощите за
земеделска площ
Европейската комисия поиска от България да
възстанови 24.543 млн. евро от получените
земеделски помощи, съобщи пресслужбата на
институцията.
Предложената
корекция
е
за
финансовата 2009 година и засяга субсидиите за
площ.
Мярката се налага заради недостатъчните проверки
на място, както и заради недостатъците на системата
за идентификация на земеделските парцели и
географската информационна система. Друга причина
е предоставянето на неточна информация и
недостатъчни указания на земеделските производители. Съгласно т.нар. процедура по
уравняване на сметките Еврокомисията настоя държавите членки да върнат общо 530
млн. евро от отпуснатите средства за селското стопанство, които са изразходвали
неправомерно. Тази сума се връща в бюджета на Европейския съюз поради неспазване
на правилата или поради несъответстващи процедури за контрол на селскостопанските
разходи. На Германия пък ще бъдат възстановени средства в размер на половин
милион евро. Освен България европейски помощи ще връщат Дания, Гърция, Испания,
Франция, Италия, Холандия, Португалия, Румъния и Великобритания. Най-много пари
ще трябва да върне Гърция: 137 млн. евро заради нередности с насажденията от
маслинови дървета в периода 2004-2006 г. и 122 млн. евро заради недостатъчните
проверки на място между 2007 и 2009 г. Румъния среща същите критики, каквито и
България, но ще трябва да възстанови близо 75 млн. евро. Според Еврокомисията
Испания е използвала неправомерно над 100 млн. евро.

Е-кандидатстването по европрограмите щяло да работи
от средата на годината
Електронното кандидатстване и отчитане на
проектите по оперативните програми ще е факт от
средата на годината. Това каза министърът по
еврофондовете Томислав Дончев. Според него това
ще бъде една от основните мерки за опростяване на
процедурите по кандидатстване. Дончев говори по
време
на
дискусия
за
подобряването
на
конкурентоспособността на икономиката чрез
парите от ЕС, организира от фондация "Ханс
Зайдел" и Института за икономическа политика. В
момента проектите по оперативните програми се
подават лично и на хартия, като все пак информацията се предоставя и на електронен
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носител. По същия начин - на хартия и лично, се отчита и изпълнението. Дончев не
уточни дали електронното подаване на документите, което трябва да улесни и ускори
работата по проектите, ще важи за всички програми. "Става въпрос за доразработване
на модул към системата за управление и наблюдение на структурните инструменти на
ЕС (ИСУН), като, доколкото знам, първо е-кандидатстването ще бъде въведено пилотно
по една програма", каза Жулиета Хубенова, съветник на министъра на икономиката
Трайчо Трайков по програмата "Конкурентоспособност", управлявана от ведомството.
Тя добави, че все още не е наясно дали програмата, която е основната за проекти на
бизнеса, ще бъде включена в експеримента. "Искаме да се въведе не само електронно
подаване на документи, но и целият документооборот да става по този начин. В
момента получаваме на хартия информацията кой експерт от коя териториална
дирекция е проверил проекта и какви препоръки е дал", каза Хубенова. Тя добави, че
това утежнява и контрола за това дали администрацията спазва сроковете за проверка,
което пък бави усвояването на средствата. "Електронната обработка на документите
трябва да се въведе възможно най-бързо", каза председателят на съвета на директорите
на "Елана финансов холдинг" Камен Колчев, който е и член на управителния съвет на
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ). Според него
обаче е нужна и промяна на манталитета на администрацията, която да не гледа на
бизнеса като на потенциален престъпник. "Ясно е, е няма да успеем да използваме
всички средства от европейските фондове, но е важно какво правим за следващия
програмен период", каза още той. "За следващия програмен период (2014 - 2020 г.) се
предвижда създаването на единна агенция за развитие, която да обединява всички
управляващи органи по оперативните програми. В същото време в шестте региона за
планиране ще бъдат разположени междинните звена, които ще разпределят средствата
за съответния район. Така ще се подобри координацията и няма да се стига до
конкуренция между малки и големи общини", обясни зам.-министърът на
регионалното развитие Лиляна Павлова. Идеята беше представена преди време и от
министър Дончев.

България поиска от ЕК прехвърляне на 304 млн. евро
между мерки в програмата за селските райони
България е изпратила официално искане до ЕК да
бъдат прехвърлени 304 млн. евро от мерки с нисък
интерес към такива, чиито бюджети вече са
изчерпани. Това съобщиха от министерството на
земеделието и храните. Според искането на страната
141,7 млн. евро трябва да бъдат насочени към
мярката
за
модернизиране
на
земеделски
стопанства, 122, 7 млн. евро- към тази за изграждане
на инфраструктура в селските райони, а други 40
млн. евро- за проекти за млади фермери. Средствата
ще бъдат взети от други седем мерки, които към
момента или не са стартирали или няма интерес, казаха от земеделското министерство.
Според плана 12,5 млн. евро трябва да дойдат от схемата за подобряване на
икономическата стойност на горите. Предвижда се 88 млн. евро да бъдат взети от
мярката за полупазарни стопанства, а 32, 5 млн. евро- от агроекологичните плащания.
Бюджет от 73,8 млн. евро от средствата за техническа помощ също трябва да бъдат
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преразпределени. Останалите средства ще бъдат прехвърлени от двете нестартирали
въобще мерки- сътрудничество за създаване на нови продукти и технологии в
селскостопанския и хранителен сектор, както и възстановяване на селскостопанския
потенциал, разрушен от природни бедствия. Техният общ бюджет е 36 млн. евро. Други
61,4 млн. евро ще дойдат от приключилата вече подготвителна мярка за придобиване
на умения и постигане на обществена активност при подготовката на местни стратегии,
сочи планът на земеделското министерство. Процедурата за одобрение на
прехвърлянето на средства трае 4 месеца като срокът може да бъде удължен в случай,
че ЕК има въпроси по искането. Това ще бъде седмата промяна на програмата, по която
до 1 април са усвоени малко под 20% от средствата или 1, 3 млрд. лв.
Посетете сайтовете,посветени на нашия град:
www.virtual.plovdiv.bg
www.eventsplovdiv.info
www.plovdiv-tour.info

Втора покана за набиране на проектни предложения по
Програмата за трансгранично сътрудничество между
България и Македония
Краен срок: 14 септември 2011 г., 16.00 ч. местно време
http://www.ipa-cbc-007.eu/page.php?c=29
Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
1. Икономическо развитие и социално сближаване
2. Подобряване качеството на живот
Крайната цел на програмата е да повиши капацитета на местните и регионални власти
в разработването и изпълнението на съвместни проекти в допустимия граничен регион,
който е определен от Програмата както следва: за България (административно ниво
NUTS III) - области Благоевград и Кюстендил и за Бивша югославска република
Македония (административно ниво еквивалент на NUTS III) - Североизточния,
Източния и Югоизточния статистически регион.
Предвиденият бюджет за настоящата Покана за предложения възлиза на 5 869 638
евро.

Покана за представяне на предложения - EAC/01/11 Европейска мрежа за политика в областта на
образованието на децата и младежите, произхождащи от
мигрантски семейства
Краен срок: ..
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:183:0019:0019:BG:PDF
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Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Комисията не по-късно от 14 октомври
2011 г. Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за:
- министерства на образованието,
- други публични органи,
- изследователски центрове и университети,
- фондации,
- асоциации.
Приемат се заявления от юридически лица, установени в една от следните държави:
- държави-членки на ЕС,
- държави от ЕАСТ - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,
- държавите кандидатки: Турция, Хърватия.

Европейската инвестиционна банка предлага три нови
възможности за финансово подпомагане посредством
Програмата на ЕИБ за финансиране на
университетските изследвания (EIBURS) в рамките на
Инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетските
изследвания
Краен срок: 16 септември 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:185:0007:0009:BG:PDF
През академичната 2011-2012 г. програмата EIBURS избра следните три нови насоки за
научни изследвания:
- Режими за защита на интелектуалната собственост в Европа и тяхното въздействие
върху трансфера на технологии/финансирането в областта на интелектуалната
собственост
- Анализ на инвестиционните потребности в инфраструктурните сектори
- Увеличаване на кредитния риск при микрокредитирането: причини, тревожни
сигнали, текущо състояние и бъдещи перспективи

Покана за представяне на предложения в рамките на
многогодишната работна програма за 2011 г. за
безвъзмездни помощи в областта на Трансевропейската
транспортна мрежа (TEN-T) за периода 2007-2013 г.
Краен срок: 23 септември 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:187:0013:0013:BG:PDF
С настоящото Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия
отправя покана за представяне на предложения в рамките на многогодишната работна
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програма в областта на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) за периода
2007-2013 г. с цел отпускане на безвъзмездни помощи за:
- Област № 14: Приоритетен проект TEN-T № 21 Морски магистрали. Максималната
обща сума на разположение за подбраните предложения за 2011 г. e 70 милиона евро.
- Област № 15: Проекти в областта на Речните информационни услуги (RIS).
Максималната обща сума на разположение за подбраните предложения за 2011 г. e 10
милиона евро.
- Област № 16: Проекти в областта на Европейската система за управление на
железопътното движение (ERTMS). Максималната обща сума на разположение за
подбраните предложения за 2011 г. e 100 милиона евро.

Покана за проектни предложения по програма
"Прогрес" в областта на заетостта и социалната
политика
Краен срок: 29 юли 2011 г.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=306&furtherCalls=yes
Поканата
има
за
цел
обмен
на
добри
практики
в
две
области:
1. Развиване на уменията по инициативата "Дневен ред за нови умения и работни
места". Основната цел на инициативата е да насърчи хората да учат и да
усъвършенстват уменията си, за да се постигне по-високо ниво на заетост в ЕС. Ще
бъдат финансирани: развиване на системи за по-лесно намиране на работни места и
търсене на служители с определени квалификации; развиване на услугите за намиране
на работа, които да улеснят хората в избора им на учебно заведение или работно място;
сътрудничество с партньори от ЕС и с националните власти в тези дейности;
стратегическо развитие на човешките ресурси най-вече в средните и малки
предприятия; подкрепа за инициативи за образование и професионално обучение.
2. Прилагане на инициативата "Младежта в движение". Основната цел на
инициативата е да се окаже помощ на младите хора в прехода им от сферата на
образованието към работния пазар. Ще се финансират: организиране на семинари,
кръгли маси, учебни посещения за обмен на добри практики; провеждане на
информационни кампании, развитие на интернет мрежите, обучения, с които да се
подпомогне включването на завършилите образованието си хора в работния пазар.
Поканата е насочена към кандидати, регистрирани в държави партньори по програма
"Прогрес". Това са държавите членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн,
Хърватия, Македония и Турция. Те могат да посочат като партньори и държави,
различни от изброените.
Кандидатите трябва да са държавни органи, агенции на централно, регионално или
местно ниво, неправителствени организации, висши учебни заведения или
изследователски институти с дейност в сферата на заетостта, качеството на работата и
социалното включване.
Всяко предложение може да се отнася само до една от двете области.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Бюджет: 2 000 000 евро
Максималният размер на финансовата помощ не може да надвишава 80% от общите
допустими разходи.
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Покана за обучение - Институт за обучение по женски
човешки права (WHRTI), 2011-2013
Краен срок: 31 юли 2011 г.
http://www.bgrf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=301%3Acall-forapplications-for-the-womens-human-rights-training-institute-whrti-20112013&catid=64%3Aimportant&lang=en
Институтът е единствена по рода си инициатива на Фондация „Български център за
джендър изследвания” (BGRF), „Мрежа на жените Изток-Запад” (NEWW) и „Център за
репродуктивни
права”
(CRR).
Обучението ще се проведе в България в периода 2011-2013 г. и ще бъде разделено на
четири сесии. То е предназначено за млади адвокати от Централна и Източна Европа и
Новите независими държави (CEE/NIS). Задължително е участниците да са завършили
право и да владеят добре английски език.
Попълненият формуляр за участие в WHRTI и съпътстващите го документи трябва да
се изпратят на Фондация „Български център за джендър изследвания” до 31 юли на email адрес: office@bgrf.org
или на адрес:
София 1000
П.К. 938
България

Промяна на света на бизнеса
Краен срок: 10 август 2011 г.
http://challengefuture.org/stormit/3
В партньорство със World Business School Council for Sustainable Business (WBSCSB)
challengefuture ви предизвиква да мислите мащабно, да се погрижите за устойчивостта
и да промените светът на бизнеса. Могат да участват всички членове на challengefuture
(регистрирайте се тук) на възраст между 18 и 30 години. Победителят (ите) ще трябва
да представят доказателство за възрастта си, за да могат да получат наградите си.
Ако желаете да участвате, подгответе до 10-слайда PowerPoint презентация за бъдещия
си работодател - като му предлагате най-добрата представа за новия свят на бизнеса за
устойчиво развитие и защо това има значение.

Viral Video Award 2011
Краен срок: 11 септември 2011 г.
http://www.viralvideoaward.com/award-2011-engl/
Всички материали трябва да се стремят да предадат рекламно, идейно, политическо
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или оригинално послание.
В конкурса могат да участват всички желаещи.

Конкурс на RICOH „Сияние”
Краен срок: 31 август 2011 г.
http://www.ricoh.com/r_dc/photostyle/appreciation/contest/index.html
RICOH кани да представите свои материали по темата " Сияние ". Изпратете вашите
снимки, които обхващат широк спектър от теми, с нови перспективи.
В конкурса могат да участват всички: както професионални фотограф, така и любители,
без оглед на възраст, пол или гражданство.

Конкурс Hands Off My Design
Краен срок: 15 октомври 2011 г.
http://oami.europa.eu/t4t/rw/pages/index.en.do#Представете плакати и видеоклипове (които могат да бъдат използвани като
инструменти за guerrilla/viral маркетинг), насочени към илюстриране на опасностите и
отрицателните ефекти от създаването на фалшификати и нелегални копия.
Конкурсът се организира от Службата за хармонизация във вътрешния пазар на труда
(OHIM) и Европейската обсерватория за фалшифицирането и пиратството и е одобрен
от Международната асоциация на университетите и колежите на по изкуства, дизайн и
медии.

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
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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;
- 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;
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- 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

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.
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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 следните:
- публични органи,
- организации с нестопанска цел.

Danube Art Master 2011 Международен конкурс за
ученици „Бъди активен, защити реките!”
Краен срок: 31 юли 2011 г. (важи пощенското клеймо)
http://www.energyonline.bg/2011/06/danube-art-master-2011%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B
4%D0%B5%D0%BD-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B7%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/
Предизвикателството Danube Art Master 2011 е за всички на възраст между 12 - 16
години. Те трябва да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река
Дунав и нейните притоци. Конкурсът се провежда под егидата на Международната
комисия за опазване на река Дунав (ICPDR) и Института по глобално партньорство по
водите за Централна и Източна Европа (GWP CEE). Целта на състезанието е младите
творци да направят посещение на брега на река Дунав или на някои от нейните
притоци, намиращи се в непосредствена близост, да потърсят вдъхновение в
заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и
формулират своето виждане за басейна на реката. Авторите на творбите ще следва да
представят предложенията си, какви конкретни действия и стъпки може да предприеме
всеки един жител от басейна на р. Дунав за опазване на реките, речните екосистеми и
свързаното с тях биоразнообразие.
Измежду участниците ще бъде избран национален победител. Наградата за
националния победител ще бъде пътуване до Будапеща за участие в церемонията по
награждаване на победителите от всички дунавски страни.
Задължително условие за участие в състезанието е да сте завладени от креативност и
вдъхновение. До края на юли направете разходка до брега на Дунав или по поречието
на нейните притоци в близост до населеното място, в който живеете. Идеята е да се
вдъхновите от всичко онова, което ви заобикаля и използвайки материали, събрани по
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брега на реката, да изработите уникална триизмерна (3D) творба. Това могат да бъдат
например скулптури, мозайки или колажи, направени от различни материали, като
например клони, камъни, кал, шума, дори отпадъци, изоставени около реката. Картини
върху хартия, стени, паваж, върху пясък или друга повърхност няма да бъдат допуснати
до участие. Темата на конкурса е „Бъди активен, защити реките!”. Участниците следва
да помислят върху това какво означават река Дунав и неговите обитатели за тях и да
илюстрират своите чувства в 3D творение.
Форма на участие: Направете цветна снимка на своята творба, с филмова или цифрова
камера. Принтирайте снимката и ни я изпратете на пощенския ни адрес: 1421 София, ул.
„Цанко Церковски” 67 В, за Информационен и учебен център по екология, или на email адреса на сдружението: ceie@ceie.org. Изискването за минимален формат на
принтираните снимки е 15х20 см върху гланцова или матирана хартия. Минималният
размер на дигиталните снимки е 1 MB, а формата им - JPEG.

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
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.

BG051PO001-1.1.07 „Вземи живота си в свои ръце”
Краен срок: 16:30 ч. на 5 август 2011 г. в ДБТ в областните градове по
планирано място на изпълнение на проекта
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=480
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
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1. Идентифициране от НПО на обезкуражените лица сред маргинализираните
общности (особено в районите с компактно ромско население);
2. Мотивационно обучение за обезкуражените лица за регистрация в Дирекции „Бюро
по труда” и включване в програми за обучение и осигуряване на заетост;
3. Разработване и адаптиране на специални обучителни курсове и програми;
4. Предоставяне на обучение:
>> за придобиване или повишаване на професионалната квалификация съгласно
Списъка на професиите до не по-висока от втора степен на професионална
квалификация;
>> за придобиване на ключови компетенции.
5. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на
успешно приключилите курса на обучение;
6. Предоставяне на посреднически услуги за намиране на работа на лицата, преминали
мотивационно обучение.
Минимален размер на предоставяната безвъзмездна помощ на проект: 50 000 лева.
Максимален размерна предоставяната безвъзмездна помощ на проект: 200 000 лева.
Допустими кандидати по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са:
- Образователни институции;
- Обучаващи институции/организации;
- Работодатели;
- Центрове за професионално ориентиране;
- Неправителствени организации.
Когато неправителствена организация не е Кандидат, такава задължително следва да
бъде включена като Партньор.

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
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с Протокол № 31 от заседанието на Министерския съвет на 1 септември 2010 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Доставка на подходящо оборудване и строително-ремонтни работи за
сградите/помещенията на общински лечебни заведения в съответствие с одобрените
Национална здравна стратегия 2008-2013 г. и Концепцията за преструктуриране на
системата за болнична помощ на Република България за периода 2010-2017 г.
2. Подобряване достъпа за хора с увреждания до и в изброените по-горе сгради.
Общият
размер
на
схемата
влиза
на
98
652
367,96
лв.
Заповед
Формуляр за кандидатстване
Договор
Изисквания за кандидатстване

BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/
обновяване и оборудване на общински лечебни
заведения в общини, извън градските агломерационни
ареали”
Краен срок: 12 август 2011 г, 16:00 ч. местно време
http://www.mrrb.government.bg/index.php?lang=bg&do=auction&id=2749
Настоящата схема цели:
Подобряване възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на
населението в малки общини, извън градските агломерационни ареали.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Конкретните бенефициенти по настоящата схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са общините, на чиято територия са
разположени общински болници, определени в анекс 1 „Болници с възможност за
финансиране от ЕК по ОП „Регионално развитие" към Изменението на Концепцията за
преструктуриране на системата на болнична помощ одобрено от Министерски съвет с
Протокол № 43 от заседанието на Министерския съвет на 1 декември 2010 г.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
- 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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BG051PO001-5.1.03 „Шанс за всички"

Краен срок: 15 август 2011 г., 16.00 ч.
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/ClientServlet?cmd=add_content&lng=1&sectid
=19&s1=41&s2=117&s3=320&ss=906&selid=906
5.1.Подкрепа на социалната икономика - осномната цел е да се насърчи развитието на
социалната икономика и да се инвестира в социалния капитал. Ще се предостави
подкрепа на съществуващи предприятия и кооперации на хора с увреждания и
соицални предприятия. Ще бъдат подкрепени и нови форми на социални предприятия
вкл. защитени работилници.
Компонент 1: Схема съгласно Регламент (ЕО) №800/2008 на Комисията от 6 август
2008 г. относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар
в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Общ регламент за групово
освобождаване). Максимален размер на безвъзмездната помощ: 250 хил. лв. Собствен
принос на кандидата: различен за различните дейности и за различни по размер
предприятия
Компонент 2: Схема съгласно Регламент (ЕО) №1998/2006 на Комисията от 15
декември 2006 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за минималната
помощ. Максимален размер на безвъзмездната помощ: 250 хил. лв. Съфинансиране от
страна на кандидата не се изисква.

Покана за представяне на предложения - EACEA/17/11 Програма „Младежта в действие“ - Системи за подкрепа
на младежта - Поддействие 4.3 - Повишаване на
учебната мобилност на лица, занимаващи се с въпросите
на младежта, и подкрепа на работата с младежта по
отношение на безработни млади хора
Краен срок: 1 септември 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:165:0007:0011:BG:PDF
Ще бъдат предпочетени проектите, които най-добре отразяват постоянните приоритети
на програмата „Младежта в действие“:
- участие на млади хора,
- културно разнообразие,
- европейско гражданство,
- включване на млади хора с по-малко възможности.
Също ще бъдат предпочетени проектите, които отразяват следните годишни
приоритети:
- младежка безработица:
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които подпомагат достъпа на
безработни
млади
хора
до
програмата
„Младежта
в
действие“.
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Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел. Такива
организации могат да бъдат:
- неправителствени организации (НПО),
- организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО), в които
членуват организации от поне осем (8) страни по програмата „Младежта в действие“,
- публични органи на регионално или местно равнище.
Проектите трябва да се основават на солидно партньорство между две (2) организации
партньори от две (2) различни страни по програмата, от които поне една (1) от държавачленка на ЕС, изпълняващи съответно функциите на изпращаща и приемаща
организация по отношение на лицето или лицата, занимаващи се с въпросите на
младежта, които участват в проекта.
Проектът трябва да включва дейности с нестопанска цел, които са свързани с областта
на младежта и неформалното образование.
Проектите трябва да започнат между 1 януари 2012 г. и 1 юни 2012 г.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Минималната
продължителност на дейностите е 2 месеца, а максималната - 6 месеца.
Предвиденият общ бюджет за съфинансиране на проекти по настоящата покана е около
1 000 000 евро.
Максималният
размер
на
безвъзмездните
средства
е
25
000
евро.
Проектите ще подпомагат индивидуална мобилност на до две (2) лица, занимаващи се с
въпросите на младежта.

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 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
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Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите
на бедността и маргинализацията и които насърчават осведомеността сред
младите хора за това как да бъдат разрешавани тези въпроси и ангажираността
им с тях за изграждането на общество, в което всеки има своето място. В този
контекст ще се обърне особено внимание най-вече на приобщаването на младите
мигранти, на млади хора с увреждания и - където е подходящо, на млади хора от
ромски произход.
- Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на
осведомеността и мобилизацията на младите хора по отношение на световните
предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата, като
средство за насърчаване на развитието на по-екологично мислене и поведение
сред младите хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна
страна към по-устойчиво развитие.
- Изобретателност и предприемачество
Този приоритет има за цел да насърчи проекти - най-вече младежки инициативи
-насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора,
въображението и оригиналността им, готовността им да поемат рискове и
находчивостта им за постигането на икономическите, политическите,
социалните цели и целите, свързани с околната среда.
- Година на младежта „ЕС-Китай“ (само за действие 2 и поддействие 3.2)
Освен предвиденото до момента, в рамките на действията, по които ще се работи
в сътрудничество с други партниращи държави в световен мащаб, се обръща
особено внимание на проекти, насочени към насърчаването на диалога,
сътрудничеството и обмяната между Европейския съюз и Китай в областта на
въпросите, свързани с младите хора, като начин да се допринесе за Годината на
младежта „ЕС и Китай“ (2011 г.).
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за
изброените по-долу действия и поддействия:
Действие 1 - Младежта за Европа
Поддействие 1.1 - Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)
Поддействие 1.2 - Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18
месеца)
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,
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- 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.

Покана за представяне на предложения - EACEA/18/11 Програма „Жан Моне“ - Ключова дейност 1 Информационни и изследователски дейности за
„Обучение по въпросите на ЕС в училище“
Краен срок: 15 септември 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:174:0008:0010:BG:PDF
Основната цел е да се представят на учениците факти за Европейския съюз и неговите
институции,
както
и
за
начина
му
на
функциониране.
Специфичната цел на настоящата покана за представяне на предложения е
подпомагане на едностранни проекти по линия на „Информационни и изследователски
дейности“ от програмата „Жан Моне“ с оглед:
- повишаване на общото познание за Европейския съюз, неговите политики и
институции, за да се намали нарастващата дистанция между населението и
европейските институции,
- разработване на съдържание за учители по въпроси на ЕС, на ниво начални и средни
училища и в рамките на професионалното образование и обучение.
За участие в настоящата покана за представяне на предложения се допускат:
- висши образователни институции,
- институции и/или асоциации:
- на преподаватели и изследователи, специализирани в сферата на европейската
интеграция,
- учители и педагози,
- осигуряващи непрекъснатост на образованието и обучението на учители,
- на висши образователни институции и/или училища
По настоящата покана допустимите дейности трябва да съдържат една или няколко от
следните цели:
- разработване и предоставяне на подходящо педагогическо съдържание и
нов/адаптиран дидактически материал за преподаване на европейска интеграция на
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ниво основни и средни училища и в професионалното образование и обучение,
- извършване на обучение на учители и продължаващо обучение за учители чрез
предоставяне на подходящи познания и умения за преподаване на европейска
интеграция на ниво начални и средни училища, както и в професионалното
образование и обучение.
- организиране на специализирани семинари или работни срещи по европейска
интеграция за ученици на ниво начални и средни училища и в институциите за
професионално образование и обучение. Тези проекти трябва да бъдат подадени от
висша образователна институция, която има доказан опит в преподаване и изследвания
по въпроси, свързани с Европейска интеграция. В проектите трябва да се изброяват
училищата, изразили съгласие да участват в дейностите.
Дейностите по проектите трябва да започнат между 1 декември 2011 г. и 31 януари 2012
г. Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Общият бюджет, определен за съфинансиране на проекти, е 2 000 000 евро.
Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 60 000 евро.
Финансовото участие на Агенцията не може да превишава 75 % от общите разходи по
проекта.

Покана за представяне на предложения - EAC/13/11 Европейска мрежа за политика в областта на ключовите
умения в училищното образование
Краен срок: 30 септември 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:180:0025:0026:BG:PDF
Поканата за представяне на предложения е отворена за участие от страна на
министерствата на образованието и други публични субекти, като тези, които отговарят
за учебните програми, обучението на учителите, оценяването, изследователските
центрове и университетите, фондациите и сдруженията с юридическа правосубектност
и регистриран офис в една от държавите, които участват в Програмата за обучение през
целия живот.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на тази мрежа, възлиза на 500 000
евро за 2012 г. Финансовата помощ от страна на Комисията не може да надхвърля 75 %
от общия размер на допустимите разходи.
Максималната продължителност на проектите е 36 месеца.

BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за
деинституционализация на социални институции,
предлагащи услуги за деца в риск”
Краен срок: 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
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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

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",
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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
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.

