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 8, м. август 2011 г.

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

ЕС ще отпусне още 27.8 млн. евро за жертвите на сушата
и глада
Еврокомисията ще отпусне незабавно още 27.8
млн. евро за жертвите на сушата и глада в района
на Африканския рог, съобщи европейският
комисар по международно сътрудничество,
хуманитарна помощ и реакция при кризи
Кристалина Георгиева по време на посещението
си
в Кения, предаде пресслужбата на
институцията.
"Тази безпрецедентна криза в Африканския рог
изисква
безпрецедентна
реакция",
заяви
Кристалина Георгиева. "Ето защо в допълнение
на оповестеното днес решение за ново финансиране в размер на 27.8 млн. евро,
започнах да работя по мобилизирането на още 60 млн. евро за облекчаването на
страданието на този огромен брой хора. С това предоставената от нас помощ ще
достигне почти 158 млн. евро".
"Европейците отговориха щедро на настоящата криза, но положението се влошава все
повече, особено в Сомалия. В Дадааб над 400 000 души живеят в бежански лагери,
предназначени за 90 000 човека. Всеки ден повече от 3000 сомалийци бягат зад
граница, за да търсят храна и сигурност в Етиопия и Кения", каза еврокомисарят.
Новият пакет от мерки ще осигури прехрана на най-уязвимите домакинства. Помощ ще
бъде предоставена и за защита на здравето на животните и запазване на добитъка в
Кения, Етиопия, Сомалия и Джибути. Тази година Европейският съюз вече отпусна 70
млн. евро на региона.
Кристалина Георгиева посети бежанския лагер в Дадааб. Там тя се срещна със
семейства, избягали от Сомалия заради глада, продължаващите конфликти и найголямата суша от 60 години насам.
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Международният червен кръст обяви, че ще отпусне 400 тона храна на засегнатите от
сушата райони в Сомалия. Днес в Рим на среща на Организацията по прехрана и
земеделие към ООН ще бъдат обсъдени дългосрочни решения на кризата, като помощ
за животновъдите и въвеждане на устойчиви на суша култури.

Лидерите на еврозоната се споразумяха за още 158 млрд.
евро за Гърция
Лидерите на еврозоната се споразумяха да увеличат
помощта за Гърция и да смекчат условията, при
които МВФ и ЕЦБ ще осигурят финансирането на
втория спасителния план.
Общата стойност на новата подкрепа е 158 млрд. евро,
съобщи италианският премиер Силвио Берлускони,
цитиран от Франс прес. По думите му 109 млрд. евро
от тази сума ще дойдат от ЕС и Международния
валутен фонд, а останалите 49 млрд - от частните
кредитори на Гърция.
Предвижда се още срокът до падежа на заемите, отпускани от Европейския фонд за
финансова стабилност, да бъде удължен от 7.5 на 15 години. Лихвите ще бъдат
намалени от 4.5 и 5.8 на сто в момента до около 3.5% .
Френският президент Никола Саркози и германският канцлер Ангела Меркел
постигнаха споразумение по спасителния пакет. На срещата е присъствал и президента
на Европейската централна банка (ЕЦБ) Жан-Клод Трише. Фокусът е бил насочен към
спиране вероятността кризата да засегне други по-големи страни от еврозоната, като
Испания и Италия.

Брюксел предприе действия за достъпа до правосъдие
при трансгранични спорове
Европейската комисия поиска държавите - членки на
Европейския съюз, да предприемат мерки за по-добър
достъп до правосъдие при трансгранични спорове,
предаде пресслужбата на институцията.
Директивата на ЕС за медиацията е в сила от май 2011
г. Тя се прилага, когато двете страни по трансграничен
спор доброволно се съгласят да го решат с помощта на
безпристрастен медиатор. Всички страни от ЕС трябва
да приложат мерки за транспониране на правилата.
Въпреки това Чехия, Испания, Франция, Кипър,
Люксембург, Холандия, Финландия, Словакия и Великобритания все още не са обявили
всички необходими национални мерки.
Достъпът до правосъдие е основен в европейското пространство, заяви еврокомисарят
по правосъдието, основните права и гражданството Вивиан Рединг.
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"Медиацията е важна алтернатива на решаването на трансгранични спорове в съда и
може да помогне на страните да постигнат уреждане на спора по взаимно съгласие.
Това спестява време и пари, а и по този начин се избягва допълнителният стрес от
ходенето в съда на тези, които са обременени от емоционални семейни спорове.
Призовавам останалите девет държави членки бързо да приключат с транспонирането,
така че гражданите и представителите на бизнеса напълно да се ползват от своите
права", допълни Рединг.

Сърбия: Надяваме се да бъдем кандидат за членство в ЕС
до края на годината
Сърбия се надява скоро да получи статут на
държава - кандидат за членство в Европейския
съюз, след като залови миналата седмица
последния обвинен от Международния трибунал в
Хага, Горан Хаджич.
Миналата
седмица
еврокомисарят
по
разширяването Щефан Фюле заяви, че с
изпълняването
на
задълженията
си
към
Международния трибунал в Хага Сърбия се е
приближила до получаването на статут на
кандидат за членство в ЕС, но Белград трябва да
извърши и важни политически реформи и да подобри отношенията си с Косово.
Предвижда се Европейската комисия да публикува през октомври доклада си за
напредъка на страните, подали молба за присъединяване към ЕС. Той ще определи
дали Сърбия ще стане държава - кандидат за членство.

Отново нараства подкрепата на хърватите за
еврочленство
Подкрепата
на
хърватските
граждани
за
членството на страната в Европейския съюз расте.
Това посочи проучване на Ипсос Пулс.
На референдума за присъединяването на Хърватия
в ЕС 52% от гражданите биха гласували
положително, 38% биха били против, а 10% все
още не са изяснили позицията си. Това сочат
данните от социологическо проучване, проведено
през юли сред 943 хървати за нуждите на
хърватското министерство на външните работи.
Най-вероятно 82% от гражданите ще излязат да упражнят правото си на глас на
референдума, става ясно още от данните на изследването. Хърватското членство в ЕС се
подкрепя най-много от гражданите в района на Загреб, Северна Хърватия, Далмация, а
най-малко от тези, които живеят в Лика, Баня и Славония.
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Правителството на балканската държава трябва да подложи на референдум въпроса за
членство в ЕС и по тази причина редовно се следи общественото мнение по темата. В
началото на април подкрепата на хърватите за присъединяването към ЕС спадна
значително, като в рамките на дни одобрението от 60% стигна до 35%. Настроението на
хората в Хърватия рязко се промени, след като бяха обявени присъдите срещу
генералите Анте Готовина и Младен Маркач.
Преговорите за еврочленството на Хърватия приключиха официално на 30 юни.
Очаква се договорът за присъединяване между Брюксел и Загреб да бъде подписан до
края на тази година, а държавата да стане част от ЕС на 1 юли 2013 г.

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

BG051PO001-1.1.08 - "Обучение и адаптация"
Краен срок: до 16:30 часа на 20.09.2011 г.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=-1&status=1&id=499
Цел на настоящата процедура: Целта на процедурата е да се даде възможност на лицата,
изтърпяващи наказание, лишаване от свобода, да повишат възможностите си за
активно поведение на пазара на труда и да подпомогне процеса на реинтеграцията им
чрез включване в курсове за професионална квалификация и адаптирането им към
външната
среда,
след
изтърпяване
на
съответното
наказание.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е в размер
на 5 500 000 лв.
Конкретен бенефициент: Агенция по заетостта
Място на изпълнение: на територията на затворите в Белене, Бобов дол, Бургас, Варна,
Враца, Ловеч, Пазарджик, Плевен, Пловдив, София, Стара Загора, и Сливен и
Бойчиновци.

Сдружение Вело-Русе обявява конкурс за лого на
сдружението
Краен срок: 25 август 2011 г.
http://ruse.velobg.org/contest-logo
Сдружение Вело-Русе, регистрирано по ЗЮЛНЦ, Булстат: 176090911815, обявява
конкурс за лого на сдружението. Логото трябва да позволява прилагането му във WEB
страницата на сдружението, на бланки на сдружението и на рекламни материали.
Логото трябва ясно да е обвързано с названието на сдружението и да в съзвучие с
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целите на сдружението, а именно: да защитава интересите на всички жители на област
Русе, които ползват велосипеда като транспортно средство, за спортни цели и
развлечение; да популяризира велосипедния транспорт в големите населени места като
неизбежен, жизнено необходим, екологичен, здравословен и финансово изгоден; да
превърне Русе във велосипедната столица на Долен Дунав. Логото може да е на хартиен
носител с размери 10х10 см или да е в растерен формат (png/jpg/gif) минимум
1000х1000 px или да е във векторен формат(cdr). Класираното на първо място
предложение ще бъде откупено за 100 лв. и ще бъде обявено по време на Европейската
седмица на мобилността от 16.09. до 22.09.2011 г. в град Русе. Срокът за представяне на
предложенията е 25.08.2011г. Предложенията могат да се изпращат по електронен път
на адрес ruse@velobg.org
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 02.09.2011 г.
За повече информация използвайте тел. 0879 048533 или е-майл: ruse@velobg.org
Младежки конкурс за есе на тема: „Ела, какъвто и да си!”
Краен срок: 31 август 2011 г.
http://www.mdps.bg/content/view/409/1/
„Ела, и пак ела. Какъвто и да си, Неверник и да си или на огън да се кланяш, Езичник и
да си... И сто пъти дори да си се вричал От сто обета да си се отричал... Тази врата не e
врата без надежда. Ела такъв, какъвто си....” Джеляледдин Руми - Мевляна
Конкурсът има за цел да насърчи креативността и гражданската позиция на младите
хора, като им даде възможност да споделят и да съпреживеят своето разбиране за
незагубващата своята актуалност тема за толерантността. Очакването на
организаторите е философско - естетическият и либерално - демократичният тласък на
мисълта, който предизвикват думите на великия философ и поет Джеляледдин Руми,
да се превърне в нов прочит на неговото творчество през призмата на съвременните
демократични ценности. Темата на есето е провокирана от събитията, които се случват
в страната и е насочена към преодоляване на дефицитите в гражданското общество,
към акумулиране на толерантност и приобщаване на повече млади хора към
ценностите на демокрацията. Конкурсът се организира от Младежко ДПС.
Участници в конкурса могат да бъдат всички български граждани между 16 и 35 години,
независимо от страната по местоживеене. Есетата могат да бъдат написани на един от
следните езици: български, турски, английски. Критерии за оценка:
- авторски текст, изразен в есеистична форма;
- съдържание, подчинено на основната идея в цитата;
- оригиналност в изразните средства;
- спазени книжовни норми на езика, на който е написано есето;
- спазени срокове и условия за участие;
- посочени данни за участника - трите имена, възраст, адрес и телефон за обратна
връзка.
Обем: до четири стандартни страници.
Награди:
- Първа награда - 500 лева
- Втора награда - 300 лева
- Трета награда - 200 лева
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Класираните на първите десет места ще имат възможността да посетят гр. Коня,
Република Турция - мястото, където е живял и творил Джеляледдин Руми.
Краен срок за изпращане на творбите: 31 август 2011 г. на е-мейл: secretary@mdps.bg
Имената на наградените автори ще бъдат обявени през втората половина на месец
септември на сайта на Младежко ДПС. При съгласие от страна авторите най-добрите
творби ще бъдат публикувани на горепосочения сайт.

Международен курс по радиомениджмънт 2012 г., : 28
май - 8 юни 2012 г., Холандия
Краен срок: 15 септември 2011 г.
http://www.rntc.nl/node/145
Курсът е предназначен за мениджъри в държавни, частни или търговски радиостанции.
Курсът ще се фокусира върху знания, умения и нагласи, необходими от мениджърите
на организационно и ведомствено равнище в радиожурналистиката и програмиране.
Внимание ще бъде отделено и на редакционното и финансово управление, както и на
ролята, която иновациите и обратната връзка могат да играят в подобряване на
качеството на журналистическите програма и продукция, както и в мотивиране и
развитие на персонала. Участниците ще се запознаят с инструменти за анализ на пошироката организационна и медийна среда, и как това се отразява на политиката за
управление и вземане на решения на ниво отдел. Участниците ще бъдат в състояние да
формулират приноса, който имат мениджърите за организационно развитие, както и за
ефективно набирането на персонал и подобрена производителност н, например чрез
систематична оценка на персонала и обучение.

Награди „Мир и спорт” 2011, Монако, Франция
Краен срок: 9 септември 2011 г.
http://www.peace-sport.org/awards-2011/peace-and-sport-awards-2011.html
Награди ще бъдат връчени в седем категории проекти:
- Най-добър проект за мир от Международната спортна федерация
- Спортно събитие за мир на годината
- Неправителствена организация за мир на годината
- Най-добра инициатива на корпоративна социална отговорност (КСО) на годината
- Снимка „Мир и спорт” на годината
- Специалната награда на журито
- Ново през 2011: Шампион за мир на годината
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"Всеки може да спаси живот!" Видео конкурс за Zooppa
Краен срок: 13 септември 2011 г.
http://zooppa.com/contests/matchingdonors-wants-a-piece-of-you
ъ Награди: 1-во място - 5000 долара плюс 2 билета за церемонията по награждаването
на Холивуд Гала, 2-ро място - 2000 щ.д.; 3-то място 1 000 щ.д. Всеки може да спаси
живот! е конкурс за видео, чиято цел е да се повиши осведомеността за това какво е да
бъдеш жив донор на органи на MatchingDonors.com. Направете 30-секунден видеоклип,
който насърчава, отличава или учи как да бъдем жив донор на органи на
MatchingDonors.com.

Международни награди за отлични постижения в
осъществяване на документален филм на IAWRT
Краен срок: 15 септември 2011 г.
http://www.iawrt.org/awards
Могат да участват жени продуценти / директори / писатели. Документалните филми
трябва бъдат създадени от жени, темата трябва да е посветена на жени.
Всички творби трябва да са излъчени по телевизия / радио канал или показани на
фестивали в периода между октомври 2009 и септември 2011. Всички телевизионни
документални филми трябва да бъдат представени с английски субтитри, английски
глас, или да са придружени от писмен превод на английски език. Радио документите
трябва да бъдат представени на английски или с ръкопис, превод на английски език.
Награди: 1000 щ.д. за всяка медиа.
Категории:
- За радио - с държина 15 - 60 мин.
- За телевизия - с продължителност до 90 минути.

Награда за млад изследовател (YIA) на Conquer Cancer
Foundation на ASCO
Краен срок: 28 септември 2011 г.
http://www.conquercancerfoundation.org/foundation/Cancer+Professionals/Funding+Oppo
rtunities/Complete+Listing+of+Funding+Opportunities/Young+Investigator+Award
Предимства: Общата сума на наградата е 50 000 щ.д. за една година, платима на 1 юли
и 1 януари на две равни вноски. Наградата за млад изследовател е предназначена да
подкрепи предложения за изследвания с клинични фокус. В предложенията за
наградата за млад изследовател са допустими предклинични ин витро и / или
животински проучвания, доколкото резултатите от тези проучвания ще доведат до
ориентирани към пациента клинични изследвания.
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Награда за права на жените и на децата на Ginetta Sagan
2011
Краен срок: 1 октомври 2011 г.
http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/images/sagan/gsfcallfornominations2011.pdf
Награди: 10 000 щ.д. Целта на Фонда Ginetta Сейгън към "Амнести Интернешънъл"
САЩ е да се отличат и подпомогнат жените, които работят за защита на свободата и
живота на жените и децата в райони, където са широко разпространени нарушения на
човешките права. Наградата за 2011 г. ще се даде на жена, която работи в името на
човешките права на жените и децата.
Качества на наградената:
- Основател и / или изпълнителният директор на организация.
- Застрашена като резултат от дейността си.
- Доказано ефективна при работа по въпросите за правата на човека.
- Е довела до значителна промяна в своята страна, регион, или област с работата си.
- Не е лидер на политическа партия или правителствен служител / работник.

Конкурс за награда "Млад европеец на годината"
Краен срок: 15 октомври 2011 г.
http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.11.860.Nomination.html
Германската фондация Heinz-Schwarzkopf-Foundation Young Europe всяка година
връчва награда за "Млад европеец на годината". Конкурсът е организиран съвместно с
Европейския младежки парламент. Целта му е да отличи младежите, които са
допринесли за интеграцията и по-доброто общуване на европейско равнище.
Конкурсът е насочен към всички млади хора на възраст между 18 и 26 години, които са
допринесли за интеграцията и общуването на европейско равнище.

Програма за малки грантове на Фондация Лале
Краен срок: текущ
http://www.tulipfoundation.net/id-85/Small-Grants-Programme.html
Програмата за малки грантове е отворена за неправителствени организации и е
основно насочена към местни организации, работещи в малките населени места. Целта
на програмата е да насърчи участието на хората от местната общност в инициативи и
дейности, свързани с:
- решаване на конкретни социални проблеми;
- подобряване на условията на живот;
- улесняване на достъпа до информация и обслужване;
- предоставяне на подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;
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- повишаване на социалната ангажираност на младежите за разрешаване на
специфичните им проблеми (общуване, развитие, достъп до качествено образование,
възможности на пазара на труда и др.);
- преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи за
взаимопомощ, самопомощ и солидарност между поколенията;
- организиране на традиционни за общността събития, културни дейности, традиции,
занаяти и обичаи, които са съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на
жизнената среда или разрешаването на проблеми на местната общност;
- въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа чрез
предоставяне на социални услуги в общността.
Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева.
Формуляр за кандидатстване
Упътване

Грантове на National Geographic за млади изследователи
Краен срок: през цялата година
http://www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/young-explorers/
Отворена за лица на възраст 18-25 години.
Грант: между 2000 щ.д. и 5.000 щ.д.
Грантовете на National Geographic за млади изследователи предлагат възможност за
лица на възраст от 18 до 25 за проучване, консервация и изследване, свързани с проекти,
съобразени със съществуващите програми на National Geographic.
1-ва стъпка:
- Предварително заявление онлайн форма (ако бъде одобрено, ще Ви бъде изпратен
имейл с линк и парола за достъп до онлайн формуляра за кандидатстване
- Качване на електронно копие на вашата автобиография (CV) при попълване на
формуляра
- Подайте вашето заявление най-малко осем месеца преди началтната дата на Вашето
изследване.
Стъпка 2:
- Подаване на онлайн формуляр
Субсидията:
Финансовата
подкрепа
варира
между
2000
щ.д.
и
5
000
щ.д.
Грантът на Националното географско дружество не може да бъде ползван за непреки
разходи, режийни и други разходи, които не са пряко свързани с проекта.

Пети национален фестивал на старата градска песен
“Пей сърце” - Кюстендил, 3 и 4 септември 2011 г.
Краен срок: 25 август 2011 г.
http://www.bratstvokn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51%3A200908-10-18-53-43&catid=45%3A2009-08-10-18-06-55&Itemid=54&lang=bg
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Фестивалът е с конкурсен характер и се провежда в рамките на два дни. Фестивалът се
провежда в 3 раздела:
І. Индивидуални изпълнители - свободна програма до 8 мин.
II.
Групи
/до
10
човека/
свободна
програма
до
12
мин.
III.
Групи
/над
10
човека/
свободна
програма
до
12
мин.
Заявките
си
изпращайте
на
адрес:
п.к.
2500
гр.Кюстендил
ул. Отец Паисий №11 читалище “Братство” или на е-mail: chitalishte@bratstvokn.org

Конкурс за създаване на нови творби за духов оркестър Монтана 2011
Краен срок: 30 август 2011 г.
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=12077&sid=7
Конкурсът има за цел да стимулира развитието и да популяризира изявите на
българската духова музика; да даде възможност за създаване на нови творби - хора на
фолклорна основа и маршове, за духов оркестър и изпълнението на наградените творби
на
Празниците
на
духовите
оркестри
“Дико
Илиев”
Монтана.
Конкурсът
се
провежда
на
всеки
две
години
в
град
Монтана.
В него могат да участват композитори, без възрастови ограничения.
Творбите, изпращани от участниците в конкурса трябва да бъдат специално създадени
за
конкурса,
да
не
са
публикувани
и
публично
представяни.
Изпращаните от авторите творби трябва да бъдат съобразени с възможностите за
изпълнение от среден и голям духов оркестър. Конкурсът е анонимен. Всеки
композитор може да участва в него с не повече от една творба - едно хоро или един
марш, представени като партитура. Желателно, но не задължително е към партитурата
да
бъде
приложен
демозапис
на
компактдиск
в
аудио
формат.
Участниците в конкурса да изпратят по пощата творбите си на адрес:
гр. Монтана, Община Монтана, ул. “Извора“ 1, дирекция “Хуманитарни дейности”, за
Конкурса за създаване на нови творби за духов оркестър - Монтана 2011, раздел “Хоро”/
раздел “Марш”, в срок не по-късно от 30.08.2011 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Млада драма 2011 - Конкурс за пиеса на млад автор
Краен срок: 30 август 2011 г.
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=12586&sid=7
Фондация "Младежки театър" обяви Конкурс за пиеса на млад автор.
Текстовете не трябва да са публикувани и участвали в други конкурси.
Необходимо е пиесите да отговарят на следните параметри:
- тема „Завръщане”
- няма ограничения в жанра!
- до 15 стандартни страници (молим да записвате вашите файлове в *.doc формат)
Изпращайте вашите текстове на ел. поща: pr@mlt.bg
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Втори конкурс за написване на нови творби за духов
оркестър
Краен срок: 30 август 2011 г.
http://mc.government.bg/contestsc.php?p=163&s=164&c=705&CTypeID=1
Конкурсът има за цел да стимулира развитието и да популяризира изявите на
българската духова музика; да даде възможност за създаване на нови творби - хора на
фолклорна основа и маршове, за духов оркестър и изпълнението на наградените творби
на Празниците на духовите оркестри “Дико Илиев” - Монтана. Конкурсът е анонимен.
Всеки композитор може да участва в него с не повече от една творба - едно хоро или
един марш, представени като партитура. Желателно, но не задължително е към
партитурата да бъде приложен демо запис на компактдиск в аудио формат.
В конкурса могат да участват композитори, без възрастови ограничения.
Творбите, изпращани от участниците в конкурса, трябва да бъдат специално създадени
за
конкурса,
да
не
са
публикувани
и
публично
представяни.
Изпращаните от авторите творби трябва да бъдат съобразени с възможностите за
изпълнение
от
среден
и
голям
духов
оркестър.
Върху партитурата и на компактдиска с демо записа на изпращаната творба не трябва
да фигурират имената на творбата и автора. Партитурата и компактдискът с демо
записа трябва да бъдат придружени с отделно запечатан плик, съдържащ подписаната
от автора апликационна форма, публикувана в интернет-страницата на конкурса, с
данни за името на творбата, името на автора, адрес за кореспонденция, както и
съгласие за приемане условията на този правилник.

Конкурс "BE BIO"
Краен срок: 31 август 2011 г.
http://www.cys.bg/2011/recses/bioCompetition.html
Каква е ролята на екологията в нашия всекидневен живот? Живеем ли екологично?
Какво да направим, за да живеем в екологична чиста среда? Ако искате да отговорите
на тези въпроси, Вие със сигурност може да участвате в конкурса BE BIO. Разкажете ни
за проблемите, които срещате във Вашия всекидневен живот свързани с опазването на
околната среда. Споделете ни Вашите идеи за ролята на всеки един от нас в създаването
на един екологично чист дом. За да участвате в конкурса е достатъчно да изпратите
вашето мнение под формата на есе или проект, или просто изразете мнение на адрес
turesnight@abv.bg в срок до 31.08.2011 г. За участвате в конкурса трябва да сте на
възраст до 30 години. Най-интересните мнения и най-добрите идеи ще бъдат
наградени в Нощта на учените, на 23.09.2011 г. от 18:00 часа в Технически университетСофия!

Конкурс "YES" (Young and energetic scientists)
Краен срок: 31 август 2011 г.
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http://www.cys.bg/2011/recses/yesCompetition.html
Конкурсът "Young and Energetic scientists" (YES) има за цел да открие, мотивира и
промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще
реализират връзката между наука, образование, бизнес, амбиция и успех.
Ако сте YOUNG. Вие сте на възраст между 18 и 35 години и следва да попълните
регистрационната форма на сайта на RECSES. Ако сте ENERGETIC. Вие сте млади,
иновативни и амбициозни хора, които биха желали да бъдат научени как да
презентират своите идеи и/или научни постижения с цел тяхното внедряване и
прилагане в индустрията. Ако сте SCIENTISTS. Вие сте млади учени: бакалаври,
магистри, докторанти-амбициозни, перспективни хора, които искат и се стремят
техните идеи да бъдат реализирани в полза на икономиката и обществото като
консуматор на прогреса.
КАКВО ТЪРСИМ. Може да ни изпратите вашите смели виждания, амбициозни
технологични решения, идеи, които вече са развити под формата на вашата дипломна
работа, дисертация, научен труд или развита по ваша преценка форма. С радост бихме
разгледали и оценили и вашите значими, нетрадиционни и развити концепции, които
съдържат потенциал за развитие и реализиране.
С КАКВО ДА УЧАСТВАТЕ В КОНКУРСА. Представете ни вашата дипломна работа,
дисертация или пък наберете куража и да развиете всички интересни идеи - няма
нужда да пазите всичко в главата Ви. Темата ви може да бъде в една или няколко от
изследователски области: автоматика, електроника и електротехника, компютърни
системи и мрежи, телекомуникационни технологии, програмиране и софтуер, механика
и машинни технологии, роботика, биотехнологии и медицински изследвания, аграрни
технологии, приложна физика, електорнно управление, строителство и архитектура,
хранително-вкусова промишленост, контрол на качеството, екология и енергетика.

Конкурс за есе „През очите на вярата”
Краен срок: 31 август 2011 г.
http://www.globalorthodoxy.com/globalorthodoxy/260-2010-01-26-20-58-02/61157-------2011.html
Енорийският сайт „Православна младеж” обявява началото на тазгодишния конкурс за
есе „През очите на вярата”. Тема на тазгодишното издание е „Най-много пази сърцето
си, защото от него са изворите на живота” (Притчи Соломонови 4:23).
Условие за участие: Възрастова граница към момента на участие - до 26 години
включително.
Не се изисква от кандидатите да спазват определен вид на есето, но е желателно да
бъдат
спазени
основните
изисквания
към
този
литературен
жанр.
Обем на есето: до пет компютърни страници с размер на шрифта 12 pt и вид на шрифта
Verdana.
Есетата изпращайте заедно с необходимите изисквания за кандидатстване на
редакционния имейл: redakcia@pravmladeji.org до 31.08.2011 включително.
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Европейски фотоконкурс 2011: фокус върху
предотвратяването на риска

Краен срок: 31 август 2011 г.
http://osha.europa.eu/en/about/competitions/european-photo-competition-2011
Конкурсът приканва всеки да улови своя собствен образ на безопасността и здравето
при работа, със специален фокус върху предотвратяването на риска. Международно
жури приветства въображението и творческо мислене, особено фотографии, които
насочват вниманието към положителните аспекти на превенция на риска при работа.
Тази година за първи път ще има специална Младежка награда за участниците на
възраст под 21 години!

Българско училище за политика набира кандидати за
Националната програма за 2012 година
Краен срок: 31 август 2011 г.
http://www.schoolofpolitics.org/about_us/annual_reports
До 31 август гражданските организации могат да дадат своите предложения за
участници в Националната програма за 2012 година. Основната цел на програмата е да
обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги
подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство,
основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и
открит диалог.
Кандидатстването
става
онлайн
чрез
страницата
на
училището.
Кандидатите да се включат в програмата ще бъдат поканени на интервю през
септември и октомври.
Първият курс на Националната програма 2012 ще започне на 30 ноември.

Конкурс за наградата за журналистика „Лоренцо
Натали“ 2011
Краен срок: 31 август 2011 г.
http://lorenzonataliprize.eu/
С наградата се отдава признание на изтъкнати журналисти, някои от които поемат
големи рискове, за да изобличат несправедливостта и опишат страданието. Създадена
през 1992 г. от Европейската комисия, наградата „Лоренцо Натали“ се присъжда в
памет на Лоренцо Натали, бивш европейски комисар, положил усилия за насърчаване
на програмите на Европейския съюз за развитие и помощ. Наградата се връчва в
партньорство с „Репортери без граница“ и за нея могат да кандидатстват журналисти от
печатни, онлайн, радио- и телевизионни медии, установени в Европа, Африка, Близкия
изток и Арабския свят, Латинска Америка и Карибите, както и Азия и Тихоокеанския
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регион.
За да отговарят на условията за кандидатстване, журналистическите творби трябва да
бъдат публикувани или излъчени в периода между 1 юли 2010 г. и 31 август 2011 г.
Победителите в категорията за печатни/онлайн издания ще получат парични награди
от 5 000 евро (1-ва награда), 2 500 евро (2-ра награда) и 1 000 евро (3-та награда). Всеки
от победителите в категориите за радио и телевизия ще получи 5 000 EUR. Носителят
на Голямата награда ще получи допълнителни 5 000 евро. Победителите ще бъдат
обявени на церемония по награждаване през декември 2011 г.

BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на
докторанти, постдокторанти, специализанти и млади
учени”
Краен срок: 13 септември 2011 г., 16.30 ч.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=496
МОМН набира проекти по операция „Подкрепа за развитието на докторанти,
постдокторанти, специализанти и млади учени". В рамките на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г. Министерството на образованието,
младежта и науката стартира операция BG051PO001-3.3.06 „Подкрепа за развитието на
докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени", която ще се реализира на
територията на цялата страна и в страните от ЕС и ще се финансира от Европейския
социален фонд и националния бюджет. Програмата е на обща стойност 8 000 000 лв.
За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни
организации, включително и в партньорство с работодатели. Дейностите по
изпълнението на един проект трябва да приключат до 31 октомври 2014 г., а
безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 800 000 лв.

МЕДИА 2007 - Разработване, разпространение,
популяризиране и обучение - Покана за представяне на
предложения - EACEA/19/11 - Подпомагане на
цифровизацията на европейските киносалони
Краен срок: 15 септември 2011 г. (дата на пощенското клеймо)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:191:0015:0018:BG:PDF
Настоящата покана е насочена към европейските независими оператори на киносалони,
чиято
основна
дейност
е
прожектирането
на
филми.
Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- държавите от ЕИП, Швейцария или Хърватия.
Кандидатстващите организации трябва:
- да бъдат премиерни киносалони (показващи европейски премиерни филми в рамките
на максимум дванадесет месеца след националната им премиера),
- да са били отворени за широката публика най-малко 3 години,
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- да притежават система за продажба на билети и за регистрация,
- да имат най-малко един екран и 70 места,
- да са представили 520 прожекции годишно за постоянно действащите киносалони (т.е.
киносалони, работещи най-малко в продължение на 6 месеца годишно), 300
прожекции годишно за кинотеатрите с една зала (30 прожекции месечно) и най-малко
30 прожекции месечно за летните киносалони/киносалоните на открито (киносалони,
работещи в продължение на по-малко от 6 месеца годишно),
- да са имали най-малко 20 000 зрители през последните 12 месеца или 20 000
посетители, закупили билети при нормална цена.

Покана за представяне на предложения - EACEA/16/11 - В
рамките на програмата „Учене през целия живот“ - за
насърчаване на интегрирането на ромите във и чрез
образованието
Краен срок: 16 септември 2011 г. (за дата на изпращане се счита датата на
пощенското клеймо)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:193:0018:0019:BG:PDF
Получателите могат да бъдат неправителствени организации (НПО), работещи в
областта на интеграцията на ромите, други публични органи и организации на
заинтересовани лица, национални министерства, отговорни за образованието и
обучението, училища, други органи за обучение, функциониращи в държавите-членки.
Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,
- страните кандидатки за членство в ЕС: Хърватия, Турция.
Допустими дейности и продължителност
- Обучение на учители и медиатори в общността;
- Проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет;
- Проекти за сътрудничество (напр. за взаимно обучение и провеждане на открити
уроци за обмяна на опит, разширяване, увеличаване или широко използване на найдобри педагогически практики, практики в помощните училища и практики за
наставничество);
- Действия в сферата на повишаването на осведомеността и разпространението, които
могат да включват също така и характеристики, свързани с равни възможности и
образование за гражданите;
- Работа в мрежа.
Максималната продължителност на проекта е 12 месеца. Дейностите трябва да
започнат задължително между 1 януари 2012 г. и 31 март 2012 г.
Общият бюджет, определен за настоящата покана, възлиза на 584 000 евро при
максимална сума на безвъзмездните средства в размер на 150 000 евро за всеки отделен
проект.
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Покана за предложения по Програма „Учене през целия
живот“
Краен срок: 16 септември 2011 г. (за дата на изпращане се счита датата на
пощенското клеймо)
http://www.europe.bg/htmls/page.php?id=36485&category=72
Целите на поканата за представяне на предложения са:
- да се предостави подкрепа на проектите за транснационално сътрудничество при
разработването и прилагането на съгласувани и съвместни образователни и други
политически мерки. Целта им е повишаване на участието и успеваемостта на учениците
от ромски произход в общообразователния курс и в професионалното образование и
обучение (ПОО);
- да се предостави подкрепа на мрежовите дейности за повишаване на осведомеността
за най-успешния опит, сближаването на образователните мерки и другите политически
мерки за социалното интегриране на децата и учениците от ромски произход.
Получателите могат да бъдат неправителствени организации (НПО), работещи в
областта на интеграцията на ромите, други публични органи и организации на
заинтересовани лица, национални министерства, отговорни за образованието и
обучението, училища, други органи за обучение, функциониращи в държавите-членки.
Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз;
- държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария;
- страните кандидатки за членство в ЕС: Хърватия, Турция.
Допустими дейности:
- Обучение на учители и медиатори в общността;
- Проекти за сътрудничество за изграждане на капацитет;
- Проекти за сътрудничество (напр. за взаимно обучение и провеждане на открити
уроци за обмяна на опит, разширяване, увеличаване или широко използване на найдобри педагогически практики, практики в помощните училища и практики за
наставничество);
- Действия в сферата на повишаването на осведомеността и разпространението, които
могат да включват също така и характеристики, свързани с равни възможности и
образование за гражданите;
- Работа в мрежа.
Максималната продължителност на проекта е 12 месеца. Дейностите трябва да
започнат задължително между 1 януари 2012 г. и 31 март 2012 г.
Общият бюджет, определен за тази покана, възлиза на 584 000 евро. Максималната
сума на безвъзмездните средства за всеки отделен проект е в размер на 150 000 евро.
Източник: Портал Европа

MEDIA Mundus - Покана за представяне на предложения
за 2012 г.
Краен срок: 23 септември 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:176:0005:0007:BG:PDF
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Допустими действия:
- Действие 1 - Подкрепа за обучение: това действие има за цел повишаване на
уменията на европейски професионалисти и на професионалисти от трети
държави.
- Действие 2 - Подкрепа за достъп до пазара: с това действие се подкрепят
проекти за насърчаване на достъпа до международните пазари на аудиовизуални творби. Тези проекти се отнасят до етапите на разработване и/или
преди реализиране на творбите (например международни пазари за съвместни
продукции) и до дейностите надолу по веригата (мероприятия за улесняване на
продажбите
на
творбите
на
международно
равнище).
- Действие 3 - Подкрепа за разпространение и популяризиране: това действие
има за цел насърчаване на дистрибуцията, популяризирането, представянето
пред публика и разпространението на европейски творби на пазарите на трети
държави и на аудио-визуални творби от трети държави в Европа при оптимални
условия.
- Действие 4 - Взаимосвързани дейности: това действие има за цел да подкрепя
проекти с взаимосвързан характер, т.е. имащи отношение към няколко от
приоритетите на настоящата програма, например обучения с последващи
мероприятия за намиране на партньори и инвеститори и срещи, свързани със
съвместни продукции.

BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно
признати стандарти и въвеждане на системи за
управление в предприятията”
Краен срок: 28 септември 2011 г.
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=494
Основна цел на настоящата процедура е да допринесе за насърчаване на
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на
подкрепа за въвеждане на системи за управление, включително системи за
управление на ресурсите, работата с клиенти, производствените ресурси, постигане
на съответствие на продукти с европейски и международни стандарти, както и
въвеждане на добри производствени практики като фактори за подобряване на
управлението, оптимизиране на производствения процес, постигане на ефективна
организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока
добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните
елементи/допустими дейности:
а) Консултантски услуги - предоставяне на професионални съвети и консултации за
предварителен анализ, подготовка, изграждане и внедряване на стандартизирани
системи за управление; предоставяне на професионални съвети и консултации за
предварителен анализ и/или разработване и внедряване на софтуерни системи за
управление на: 1) ресурсите в предприятията (ERP системи); 2) работата с клиенти
(CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид системи за
управление на предприятията; и/или консултантски услуги, пряко свързани с
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постигане на съответствие на продукти с европейски/международни стандарти;
и/или консултантски услуги, свързани с въвеждане на добри производствени
практики.
б) Инвестиционна подкрепа - за стимулиране на инвестициите в ново оборудване и
нови технологии, които допринасят за постигане на съответствие с изискванията на
стандартизираната/е система/и за управление и/или за постигане на съответствие
на продукти с изискванията на европейски/международни стандарти, и/или за
въвеждане и/или постигане на съответствие с изискванията на добри
производствени практики, както и за насърчаване на инвестициите в софтуерни
системи за управление на: 1) ресурсите на предприятията (ERP системи); 2) работата
с клиенти (CRM системи); 3) производствените ресурси (MOM системи); 4) друг вид
системи за управление на предприятията.
в) Услуги за сертифициране на системи за управление от акредитирани лица по
сертификация на системи за управление и/или за удостоверяване на съответствието
на продукти с европейски/международни стандарти и/или за удостоверяване
въвеждането на добри производствени практики.
Други допустими дейности, пряко свързани с изпълнението на проектите по
процедурата:
а) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по процедурата до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000 лева;
б) Визуализация на проекта - до 1 % от общите допустими разходи по проекта, но не
повече от 5 000 лева.

Покана за представяне на предложения - „Подкрепа за
информационните мерки в областта на Общата
селскостопанска политика“ - Прилагане на
информационни мерки по бюджетен ред 05 08 06 за
2012 г.
Краен срок: 30 септември 2011 г.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:212:0022:0035:BG:PDF
В контекста на настоящата покана за представяне на предложения Комисията желае
да даде предимство на действията, за които се смята, че ще имат значително
отражение, които са иновативни и творчески и са насочени не само към хората от
селските райони, но и към цялото общество.
Тези мерки трябва да подчертават ролята и ползата от ОСП като обща политика на
ЕС, която отговаря на нуждите и очакванията на обществото и чиито цели са:
- да посрещне по-добре предизвикателствата за продоволствената сигурност,
изменението на климата, устойчивото използване на природните ресурси и
балансираното териториално развитие,
- да помогне на селскостопанския сектор да се справи с последиците от
икономическата криза и нарасналата нестабилност на селскостопанските цени,
- да допринесе за развитието на посочения в стратегията „Европа
2020“ интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
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С настоящата покана за представяне на предложения Комисията желае да подкрепи
два типа интегрирани мерки за обществена комуникация:
- на национално равнище, като обединява различни партньори около съвместен
широкомащабен проект,
- на европейско равнище, в максимален брой държави-членки, за да засили
въздействието от нея.
Информационните мерки следва да имат за цел:
- да повишат осведомеността относно ОСП и нейната история и развитие, както и
перспективите за развитието ? в рамките на предложенията за реформа в
засегнатата държава- членка/на европейско равнище,
- да възбудят интереса на широката общественост, особено в градските райони, към
ролята на селското стопанство и развитието на селските райони в нашето общество
като се изтъкне значението на многостранните функции, изпълнявани от
селскостопанските производители.
Информационните мерки следва да бъдат под формата на мащабни
информационни кампании, включващи една или повече дейности като тези,
посочени по-долу:
- изготвяне и разпространение на мултимедийни и/или аудио- визуални материали
с иновативен и оригинален характер (радио- и/или телевизионни програми от типа
риалити програми, предавания-дебати, клипове и др …),
- обществени информационни кампании на места с голям трафик (метростанции,
гара и т.н.),
- мероприятия от типа „ферма в града“ и т.н.,
- медийни мероприятия,
- конференции, семинари и специализирани работни групи насочени към ясно
определена целева група.
Целевите групи в рамките на настоящата покана за представяне на предложения са
широката общественост (основно младежи, живеещи в градските райони), медиите,
гражданското общество и заинтересованите лица в селските райони.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася за информационни
мерки, които ще бъдат осъществени (т.е. изготвяне, прилагане, контрол и оценка) в
рамките на периода 1 март 2012 г.-28 февруари 2013 г., но чиито изпълнение трябва
задължително да се извърши през 2012 г.
Общ прогнозен бюджет - 3 250 000 евро.
Безвъзмездното финансиране, което може да бъде поискано от Комисията, е между
100 000 евро и 500 000 евро (включително фиксираната сума за разходите за
персонал) за действията, посочени в точка 2.2. Финансирането от Комисията за
подбраните кандидатури не надвишава 50 % от общите допустими разходи, като не
се включват разходите за персонал. Последните са предмет на допълнително
фиксирано финансиране от максимум 10 000 евро за мерките, за които общите
допустими разходи (без фиксираната сума за разходите за персонал), не надхвърлят
400 000 евро, и максимум 25 000 евро за мерките, за които общите допустими
разходи (без фиксираната сума за разходите за персонал), са между 400 000 евро и
950 евро евро.
За информационни мерки от изключителен интерес и ако кандидатът го посочи в
заявлението, процентът на финансиране от Комисията може да достигне 75 %.

PPaaggee 2200

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

BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ - КОМПОНЕНТ 1”
Краен срок: 30 септември 2011 г., 16.00 ч. местно време
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=495
Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Договарящ
орган по приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество",
обявява процедура за подбор на проекти BG051PO001-7.0.01 „БЕЗ ГРАНИЦИ КОМПОНЕНТ 1". Целта на процедурата е: Да изгради платформа, която да позволи
на всички заинтересовани организации и институции да ползват опита на EQUAL,
както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата
помощ на ЕСФ в следните области: заетост, образование и обучение, социално
включване, добро управление на проекти и програми.

ОТКРИТА ПОКАНА: Европейско сътрудничество в
областта на научно-техническите изследвания (COST)
Краен срок: 30 септември 2011 г., 17.00 ч. брюкселско време
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:203:0017:0018:BG:PDF
COST е организирано в девет широки области (Биомедицина и молекулярни
бионауки; Химия, молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление
на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях;
Хора, общество, култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии;
Материали, физични и нанонауки; Транспорт и градско развитие).
Авторите на предложения се приканват да посочат областта, към която спада
тяхното предложение. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни
предложения, които не се вписват само в една-единствена област и които ще бъдат
предмет на отделна оценка. Предложенията следва да включват изследователи от
поне пет държави, участващи в европейското сътрудничество в областта на научнотехническите изследвания. Финансовата подкрепа, която може да се очаква, е от
порядъка на 100 000 евро годишно, обикновено за период от 4 години, при условие
че има наличен бюджет.
Предложенията ще се оценяват на два етапа. Предварителните предложения
(максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по електронен път чрез стандартния
образец на интернет страницата www.cost.eu/opencall, следва да съдържат кратко
изложение
на
предложението
и
очаквания
от
него
ефект.
Авторите на избраните предварителни предложения ще бъдат поканени да
представят пълни предложения.

BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради”
Краен срок: 31 януари 2012 г., 16:00 ч.
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http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=497
Настоящата схема цели:
- да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни
жилищни сгради в 36 градски центрове;
- да се изпълнят мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
в 36 градски центрове.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Проектът ще се изпълнява на
територията на Република България, в рамките на 36 градски центрове съгласно
ОПРР.
Конкретен бенефициент по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ е дирекция „Жилищна политика" в Министерство на
регионалното развитие и благоустройството, която е отговорна за прилагането на
жилищната политика в РБългария.
Дейностите, които ще получат подкрепа в рамките на проекта са:
- Извършване на обследвания за енергийна ефективност;
- Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни
сгради (топлинна изолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки
към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.).
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 109 139,11 лева.

