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 10, м. октомври 2011 г.

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

1. Новини
1–3
2. Обяви за конкурси и проектни предложения
4 - 26

ПЛОВДИВ - КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - 2019

Брюксел поиска страните от ЕС да запазят хранителните
помощи
Европейската комисия настоя държавите членки да
запазят схемата за разпределяне на храна за найнуждаещите се европейски граждани, предаде агенция
"Франс прес". Причината е, че през последните месеци
европейските правителства не могат да се разберат за
програмата в помощ на най-бедните в Европейския съюз.
Еврокомисарят по заетостта, социалните въпроси и
социалното приобщаване Ласло Андор заяви, че по-късно
днес ще представи нови предложния на срещате на
социалните министри. Целта е да се избегне съкращаването на помощите с 80%.
Брюксел смята да преодолее задънената улица, като постави разпределянето на
помощите под отговорността не само на Общата селскостопанска политика (ОСП), но и
на политиката по сближаване. Така Еврокомисията ще се опита да заобиколи съдебно
решение, според което хранителни помощи по програмата трябва да бъдат съкратени
до излишните запаси от земеделски продукти, ако има такива.
Искането за намаляване на субсидиите беше подадено от Германия, подкрепена от
Швеция. Според двете държави членки програмата не е в съответствие с ОСП. Франция
обаче остро критикува този ход и обявените от Брюксел съкращения от 500 млн. евро
на 113 млн. евро, с което блокира вземането на решение по време на съвета по селско
стопанство миналия месец.
"Схемата за хранителни помощи за най-нуждаещите се в ЕС трябва да продължи да
гарантира целите на ОСП. В същото време тя трябва да помогне за засилването на
социалното сближаване на съюза", подчерта Андор преди Съвета по социални въпроси.
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Унгария заплаши да не подкрепи членството на Сърбия
в ЕС
Унгария заплаши, че ще оттегли подкрепата си за
присъединяването на Сърбия към Европейския съюз,
предаде агенция "Франс прес".
Повод за нарасналото напрежение стана приетият от
Белград закон за връщане на имотите, конфискувани
от комунистическите власти след Втората световна
война.
Според
Будапеща
той
дискриминира
унгарското малцинство в страната.
Законът изключва повече от 350 000 етнически унгарци от компенсациите с аргумента,
че членове на окупационните сили или техни наследници не могат да получат обратно
отнетата им собственост.
Присъединяването на Сърбия към общността не е реалистично, ако има закони,
включващи колективно лишаване от права, заяви вицепремиерът Жолт Шемен.
Будапеща ще бъде принудена да преосмисли подкрепата си за кандидатурата на Сърбия
в ЕС, ако сръбският парламент не успее да промени някои неприемливи части от закона
за реституцията, така че компенсациите да бъдат достъпни и за унгарското малцинство,
заяви той.
Вицепремиерът подчерта, че Унгария отхвърля понятието за колективна вина, което
напълно противоречи на европейските стандарти, основните човешки права и
интересите на унгарското общество. Той изрази надежда, че Белград ще внесе
необходимите поправки в текста.

ЕК отмени процедурата срещу бавната смяна на
оператора на домашен телефон у нас
Европейската комисия прекрати процедурата за
забавено изпълнение на ангажименти, свързани с
преносимостта на фиксираните телефонни номера у нас,
съобщиха от пресцентъра на Министерството на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията. Това е четвъртата процедура в областта
на съобщенията и информационните технологии, която
комисията отменя в резултат на активни действия от
страна
на
Министерството
на
транспорта,
информационните технологии и съобщенията и останалите заинтересовани страни.
Забавянето на предоставянето на услугата - смяна на доставчика на фиксирана
телефона услуга, се дължеше на факта, че част от линиите се поддържаха от по-стари
аналогови централи, обясняват от министерството. За да бъде отстранено нарушението,
българската страна измени правилата за преносимост на географските номера и въведе
набиране на градски номер с префикс "0", селищен код и индивидуален номер.
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Например потребителите в София набират 02 преди номера на търсения от тях абонат в
същия град.
На 27 май е изпратена последната допълнителна информация до Европейската
комисия, с която българските власти уверяват, че са предприели всички необходими
действия за осигуряване на възможност за осъществяване на преносимост на
географски номера за всички абонати в страната. На 29 септември на основание на
предоставената информация, Европейската комисия е решила, че България е
изпълнила задълженията си за осигуряване на преносимост на фиксирани номера,
произтичащи от директивата за универсалната услуга, посочват от министерството.

Новите етикети на храните стават задължителни от
2014 г.
Съветът на ЕС е одобрил въвеждането на повече
информация върху етикетите на храните, като новите
правила трябва задължително да влязат от 2014 г.
Това съобщиха от министерството на земеделието.
През юли имаше дебат и решение по темата в
Европарламента, когато голяма част от депутатите
определиха промените като "компромисни", тъй като
не засягат производството на алкохол, както и други
теми, разисквани през последните години. Според
изискванията на всички етикети трябва да бъдат
изписвани задължително количествата захар, сол и мазнини, които се влагат в храните.
Новите правила изискват още да се посочва съдържанието на алергени и за
неопакованите храни. Производителите ще трябва да посочват и заместителите, които
са използвали вместо основна съставка в даден продукт. Така например, ако вместо
мляко в сиренето или кашкавала има друг вид съставка (растителни мазнини или
друго), това трябва да бъде посочвано до търговската марка върху продукта.
В месните продукти пък ще бъде описвано на етикета съдържанието на вода, когато то е
повече от 10%. Това изискване е насочено предимно към продуктите от птиче месо.
Етикетите трябва да са надписани четливо, определен е и минимален размер на
шрифта - височината на буквите да не е по-малка от 1.2 милиметра за етикети с
повърхност над 80 кв.см и поне 0.9 милиметра за по-малки, е записано още в
еврорегламента.
Пред журналисти земеделският министър Мирослав Найденов коментира, че България
е настоявала за по-ранна дата за въвеждането на новите правила. "Изписването на сол,
захар и мазнини е изключително важно за потребителите и за здравословното хранене",
обясни министърът, допълвайки, че "България в това отношение е напреднала и го
изпълнява в сравнение с други страни членки", защото производителите обявяват
съдържанието на тези съставки.
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Новите правила за информацията на етикетите на ниво ЕС идват след близо три години
дебати. На обсъждането в Европарламента през юли повечето депутати от всички
партии одобриха изцяло новите идеи, но нарекоха регламента "компромисен" заради
отпадането на други обсъждани правила през последните месеци.
Основният спор беше за въвеждането на изисквания за обявяване на енергийната
стойност и върху етикетите на алкохолните напитки, което обаче не беше прието.
Подкрепящите идеята се аргументираха с доклади от диетолози и специалисти по
здравословно хранене.
Другият спорен момент беше за обявяването на съдържанието на трансмазнини, както
и обявяването на използването на месо от клонирани животни в продукти, за което
настояваха европейските социалисти. Очаква се окончателните текстове в новия
регламент да бъдат обявени публично след няколко седмици.

Ученически конкурс за рисунка “Орлите са красиви!”
http://saveraptors.org/competition.php
Краен срок: 15 октомври 2011 г.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) обявява началото на ученически
конкурс за рисунка заедно със старта на новата учебна година. Темата, по която ще
рисуват децата са дневните грабливи птици, затова и състезанието протича под мотото
“Орлите са красиви!”.
Участие могат да вземат ученици с художествен талант от цялата страна. Рисунките ще
бъдат приемани до 15 октомври 2011, а на 1 ноември ще бъдат обявени победителите.
Целта на конкурса е да предизвика интерес у младите хора към света на птиците, да ги
подтикне да потърсят информация за тях, да бъдат любопитни за начина им на живот,
местообитанията и навиците им. В по-дългосрочен план задачата, която си е поставило
БДЗП е да събуди любов към природата сред подрастващите и да изгради активна
гражданска позиция по проблемите на опазване на околната среда на следващите
поколения.
Жури ще избере шест от рисунките, които ще бъдат включени в календар за 2012 г.,
издаден от БДЗП. Наградите за авторите им са бинокъл Olympus 8x40 DPSI,
определител на широко разпространените птици в България и календар с отличените
рисунки.

Конкурси за рисунка, фотография и стихотворение на
тема „Биологично земеделие - храни се здравословно,
живей по-добре” за деца от Община Поморие
Краен срок: 10 октомври 2011 г.
Сдружение „Европа и Ние” организира конкурси за рисунка, фотография и
стихотворение на тема: „Биологично земеделие - храни се здравословно, живей подобре”. Конкурсът е за деца от 6 до 14 г., живущи в или учащи се на територията на
Община Поморие.
1. Конкурс за рисунка:
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- Формат на рисунките - 35/50 см.
- Материали - картон, темпера, пастел, акварел, флумастер, графика.
- На обратната страна на всяка рисунка е задължително да са написани четливо:
имената на участника, възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.
2. Конкурс за фотография:
- Формат на творбите: 9/13 см.
- На обратната страна на всяка фотография е задължително да са написани четливо:
имената на участника, възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.
- Ако фотографиите са дигитални, желателно е да се изпратят и по електронна поща на
адрес:
europeandwe@yahoo.com
3. Конкурс за стихотворение:
- Обем на творбата - до 1 стандартна страница.
- Творбата трябва да съдържа пълна информация за участника: имената на участника,
възрастта, адрес и/или име на училището, в което учи.
- Желателно е творбите да се изпратят и по електронна поща на адрес
europeandwe@yahoo.com
Ще се присъдят награди за победителите във всеки конкурс. Наградените творби и
други, подбрани от журито, ще бъдат показани на изложба по време на българотурското селскостопанско изложение в Поморие от 14.10.2011 г. до 16.10.2011 г. и на
другите публични мероприятия по проект 2007CB16IPO008-2009-1-91 “Подобряване
качеството на живот в трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто
земеделие”.
Предложената от журито „най-добра рисунка” от настоящия конкурс и от паралелния
конкурс в Община Пънархисар ще стане „лого” на проекта и на кампанията.
Адрес за получаване на материалите:
Сдружение „Европа и Ние”
ул. „Добри Чинтулов” № 26
8201 Поморие
Конкурсът се провежда в рамките на проект "Подобряване качеството на живот в
трансграничния регион чрез промоция на екологично чисто земеделие", изпълняван от
Сдружение „Европа и Ние”, Поморие, съвместно със Селскостопанска камара на
Пънархисар, Турция, и финансиран с помощта на ЕС чрез трансграничната програма
по ИПП България - Турция.

Конкурс за нов дизайн на училищната емблема (лого) на
ПМГ „Акад. Н. Обрешков” - Разград
http://www.pmgrz.com/
Краен срок: 23 декември 2011 г.
В конкурса могат да участват всички, без ограничение за възраст, местоживеене,
училище или месторабота.
Техника: БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ.
Идеите да се изпращат в електронен вид на e-mail: konkurs_pmgrz@abv.bg
Обявяване на победителя: 10 - 13 януари 2012 г.

Национална литературна награда "Кураж"
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Краен срок: 1 октомври 2011 г.
Съюзът на инвалидите в България "Кураж" обяви втория конкурс за Национална
литературна награда "КУРАЖ" с мото стиховете на Дамян Дамянов „От мъката аз песни
ще направя,// от сълзите - на римите смеха!"
В конкурса могат да участват съвременни автори с поетичен сборник, издаден през
2010 или 2011 година, с който авторът не е участвал в други конкурси. Наградата е 1000
лева.
Провежда се и конкурс за СПЕЦИАЛНА НАГРАДА "КУРАЖ" за млад автор - до 35
години. Условието е същото - поетичен сборник, издаден през 2010 или 2011 година, с
който авторът не е участвал в други конкурси. Наградата е 600 лв.
Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят три екземпляра от сборника си
най-късно до 1 октомври 2011 година на адреса на редакцията:
София 1000, ул. "Христо Белчев" 8,
Съюз на инвалидите в България - За Национална литературна награда "Кураж"

МЕДИЯ 2007 - Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - Покана за представяне на
предложения - EACEA/21/11 - Подкрепа за развитието на
продуцентски проекти - Игрално, документално и
анимационно кино - Единични проекти, Пакетно
финансиране и Пакетно финансиране 2 етап
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:279:0030:0032:BG:PDF
Краен срок: 25 ноември 2011 г., 13 април 2012 г.
Дейностите по развитието на следните аудио-визуални творби (единични проекти или
серии) са допустими:
- проекти в областта на драмата, предназначени за търговска експлоатация, с
продължителност не по-малко от 50 минути,
- документални филми, предназначени за търговска експлоатация, с продължителност
не по-малко от 25 минути (продължителност на епизод, когато става въпрос за серии),
— проекти за анимационни филми, предназначени за търговска експлоатация, с
продължителност не по-малко от 24 минути.

МЕДИЯ 2007 - Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - Покана за представяне на
предложения - EACEA/22/11 - Подкрепа за развитието на
онлайн и офлайн интерактивни творби
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:279:0030:0032:BG:PDF
Краен срок: 25 ноември 2011 г.,13 април 2012 г.
Допустими са дейностите по развитието на следните интерактивни творби:
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Разработка на концепция (до етап на първото годно за експлоатация приложение) за
цифрово интерактивно съдържание като допълнение към аудиовизуален проект (драма,
творчески документален филм или анимационен филм), специално разработена за
поне една от следните платформи:
- интернет,
- персонален компютър,
- конзола,
- джобен компютър,
- интерактивна телевизия.

Покана за представяне на предложения по работна
програма „Хора“ на Седмата рамкова програма на ЕО за
научни изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности за 2012 г. „Нощ на
изследователите”
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people?callIdentifier=FP7-PEOPLE2012-NIGHT
Краен срок: 10 януари 2012 г.
Тази схема на финансиране дава възможност за два различни вида действия, които ще
бъдат финансирани:
- "Координационни (или работа в мрежа) действия", насочени към координиране на
изследователски дейности и политики.
- "Действия за подкрепа", чиято цел е принос към изпълнението на Рамковите
програми и подготовката на бъдещите научни изследвания и политика на
технологично развитие на ЕС или развитието на взаимодействието с други политики,
или стимулирането, насърчаването и улесняването на участието на МСП, организации
на гражданското общество и техните мрежи, малки изследователски екипи и
новоразработени или отдалечени изследователски центрове в дейностите по
тематичните области на програма "Сътрудничество". Действия за подкрпепа
обикновено се фокусират върху една специфична дейност и често - едно конкретно
събитие.
Бюджет: 4 000 000 евро

Стипендии Baden-Wurttemberg, Германия
http://www.bw-stipendium.de/en/scholarships/for-university-students/generalinformation.html
Краен срок: 31 март 2012 г.
Могат да кандидатстват студенти и дипломирани висшисти от всички университетипартньори на провинция Кооперативния държавен университет Баден-Вюртемберг
Стипендията е в размер на 100 - 400 евро месечно.

Европейски стипендии на Групата на осемте (Go8),
Австралия
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http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-europeanfellowships
Краен срок: 21 октомври 2011 г.
Групата на осемте (Go8) водещи австралийски университета ежегодно предлага осем
стипендии за европейски начинаещи изследователи. Това е предвидено, че
стипендианти ще продължи да си сътрудничи с австралийски партньори в научните
изследвания, когато те се връщат в родните си institutions. Могат да кандидатстват
учени от България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша,
Румъния, Словакия и Хърватска, ако:
- са завършили докторска степен по-малко от пет години преди заявлението за
стипендия;
- са на възраст под 40 години към момента на кандидатстването;
Стипендиантите получават до 20 000 австр. долара за пътни и дневни разходи, за да
работят в университет - член на Go8 за период до шест месеца.

Стипендиантска програма за журналисти, пишещи по
въпросите на имиграцията
http://equality.frenchamerican.org/page/fellowships
Краен срок: 16 ноември 2011 г.
С подкрепата на Фондация "Форд" Френско-американската фондация стартира
Стипендиантска програма за журналисти, пишещи по въпросите на имиграцията.
Програмата има за цел да предостави на медийни професионалисти финансови
средства за създаване на обективен и предизвикателен материал по един от найгорещите и противоречиви съвременни проблеми. Програмата е насочена към медийни
професионалисти:
- От всички видове медии (печат, уеб, излъчен документален филм, и др.);
- С минимум три години опит в професионалната журналистика и с изключителни
постижения в областта;
- От всички националности (имайте предвид, че материалът, подготвен в рамките на
Програмата, трябва да бъде публикуван в САЩ или в Европа);
- С умения за работа в английски или френски език (Окончателният материал трябва
да бъде публикуван на английски или френски език);
- С предварителен ангажимент от медия за публикация на материала.
Стипендията е в размер на 10 000 щ.д. и материалът трябва да бъде изготвен за не
повече от 4-6 месеца.

Конкурс Travel Video
http://www.internationalstudent.com/contest/
Краен срок: 31 октомври 2011 г.
Могат да участват всички заинтересовани, навършили 18 години.
Максималната дължина на видеото е 5 минути. Няма минимална дължина.
Голямата награда е 4 000 щ.д.
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Оригинален iPhone филмов фестивал

http://www.originaliphonefilmfest.com/index.html
Краен срок: 31 октомври 2011 г.
Ако имате iPhone, Touch IPod или iPad2, значи имате филмово студио в джоба си!
Оригиналният iPhone филмов фестивал е създаден, за да популяризира креативността,
таланта и въображението на iPhone режисьорите.
Снимайте своята 3-минутна история в една от четирите категории - игрален,
документален, бранд филм и музикален клип.

Награда Buckminster Fuller Challenge 2012
http://challenge.bfi.org/
Краен срок: 24 октомври 2011 г.
Наградата в размер на 100 000 щ.д. цели да подкрепи развитието и прилагането на
стратегия, която има значителен потенциал за решаване на най-належащите проблеми
на човечеството. Печелившите решения са специфични за определения район, но
глобално приложими и представят действително всеобхватен, изпреварващ,
интегриран подход за решаване на сложните проблеми на света.
Физически лица и / или екипи могат да представят не повече от една кандидатура.

Грантове на National Geographic за млади изследователи
http://www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/young-explorers/
Краен срок: през цялата година
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.
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Центърът за култура и дебат „Червената къща” набира стажанти и доброволци
Срок: текущ
Възможността е подходяща за ученици от горните класове, студенти и заинтересовани
от различните хуманитарни дисциплини и артистични области, както и от технически
специалности. За всички, които имат интерес от човека, културата и дебата. Най-важни
за нас са желанието и мотивацията да работите в екип и да натрупате нов опит и
практика.

AIESEC предлага студентски стажове в чужбина
http://www.dnevnik.bg/evropa/obrazovanie/novini/2010/12/10/1009447_aiesec_predlaga_
studentski_stajove_v_chujbina/
Краен срок: Целогодишно
Секцията на AIESEC в Пловдив организира 4 вида стажове:
- технически, свързан с уеб-дизайн, софтуер, мрежи, бази данни и инженерство;
- образователен, свързан с промоция, развитие на учебни планове, преподаване и
консултиране в сектор образование;
- икономически, свързан с администрация, финанси, счетоводство, маркетинг,
управление на проекти, човешки ресурси и международни отношения;
- социален, свързан предимно с неправителствени организации, който цели развитие
на обществото или е със социална насоченост.
Стажовете са насочени към бивши и настоящи студенти до 30 години. Участниците
трябва да владеят английски език на добро или много добро ниво.
Кандидатите трябва да изпратят имейл на адрес aiesec_plovdiv@hotmail.com, като
посочат за какъв стаж кандидатстват и кога желаят за заминат.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Фотоконкурс „Аз съм предприемач”
http://www.sevenfund.org/entrepreneur-image-2011/
Краен срок: 30 септември, 15 декември 2011 г.
SEVEN Fund обяви " Фотоконкурс „Аз съм предприемач”. Чрез фотографията разкажете
завладяващи истории на предприемачи. В конкурса може да участва всеки. Всяко
тримесечие, "Аз съм предприемач" обявява нова тема, за да вдъхнови фотографите и с
цел документиране на различните аспекти на опита на предприемача. Темата за януари
- март 2011 г. е „Технологията и предприемачът”.
Награда: На всеки три месеца ще бъде избиран един финалист, който ще получи
награда от 250 щ.д., носителят на голямата награда ще получи 1 000 щ.д.

Национален конкурс „Морето не е за една ваканция”,
Конкурс за фотография
http://www.odk-burgas.com/index.php
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Краен срок: 21 октомври 2011 г.
Конкурсът е част от програмата на Община Бургас и ОДК-Бургас за отбелязване на
Международния ден на Черно море-31 октомври.
Конкурсът има за цел да привлече вниманието на децата и учениците към проблема
със замърсяването на крайбрежната зона, причинено от човешката дейност и да
провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната
ивица и в морето.
Снимките трябва да са свързани със:
- замърсяване на крайбрежната зона и морето, причинено от човешката дейност;
- примери за активно екологично поведение;
- морски пейзажи.
В конкурса могат да участват любители-фотографи в двете възрастови категории:
- 5-8 клас;
- 9-12 клас.
За участие се приемат черно-бели и цветни фотографии с размер, позволяващ
отпечатването им в размер минимум 30/40 см с резолюция 1 728 dpi. до 3 504 dpi.
Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация: трите имена на
автора, възраст, адрес, училище, клас, телефон за връзка.
Всеки участник може да изпрати максимум три творби. Серия до 3 снимки се счита за
една творба.
Творбите се изпращат само на електронен адрес:
odk_bourgas@abv.bg
Изпратените фотографии не се връщат и остават във фонда на ОДК-Бургас.
За допълнителна информация:
Любомирова и Стоянова
Тел.: 056/ 84-45-49

Конкурс за плакат за безопасност на пътя в Европа
http://www.youngartists4roadsafety.eu/briefing.php
Краен срок: 21 октомври 2011 г.
Европейската комисия кани всички млади художници, родени след 1985 г., да
изработят уникален плакат за пътна безопасност. Плакатът следва да насърчи на
действията на ЕС за безопасността на движението по пътищата във всички европейски
страни.
Победителят ще получи 2 000 евро и ще бъде поканен в Брюксел зацеремонията по
награждаването в Европейския младежки форум за пътна безопасност на 24 ноември
2011.
Двама подгласници ще спечелят по 1 000 евро.

МОСВ и Фондация „Димитър Бербатов” обявяват
конкурс за есе, рисунка и снимка за деца и юноши на
тема: „Обичам природата - и аз участвам”
http://www2.moew.government.bg/recent_doc/dialog/campaign/i_love_nature/2011/konk
urs.doc
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Краен срок: 24 октомври 2011 г.
Конкурсът е за есе, рисунка и снимка е разделен в две възрастови групи - за деца до 14
години и юноши до 18 години.
Всеки участник може да изпрати до три свои работи, които да показват отношение и
грижа към природата.
Всички произведения трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците,
най-късно до 24 октомври 2011 година, в регионалните структури на министерството регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и
дирекциите на националните паркове. Те ще номинират по десет произведения за
общонационално оценяване.
От най-добрите рисунки и фотоси ще бъде организирана и показана изложба през
месец декември, когато ще бъде връчена и наградата на Министерство на околната
среда и водите за най-зелен град. Десет от най-добрите есета ще бъдат публикувани на
сайтовете на Министерство на околната среда и водите и Фондация „Димитър
Бербатов”.
Предвидени са награди - 10 велосипеда, 10 цифрови фотоапарата и десет бинокъла.

Фотоконкурс „Танцувай с нас”.Движение през
различните култури”
http://connect.state.gov/page/photo-contest
Краен срок: 25 октомври 2011 г.
Уловете с фотоапарата си уникално движение, което прославя вашата култура.
Хора от цял свят на възраст между 14 и по-възрастните са поканени да споделят
личното си виждане за танца в тяхната култура чрез представяне на снимка и кратко
описание.
Всеки участник може да представи до две снимки.

Конкурс „Нашето общо Черно море - 2011“
http://www.bsad.bsnn.org/konkurs.htm
Краен срок: 25 октомври 2011 г.
Акцент на конкурса - гражданската активност и ангажираност с опазването на Черно
море и черноморското крайбрежие
Поредното девето издание на конкурса традиционно насочва участниците към темата
за опазването на Черно море от замърсяване и прилагането на националната и
европейска политика в областта на опазването на околната среда, както и към
регионалните дейности, насочени към подобряване на екологичното му състояние и
съхраняването на морските и крайбрежни ресурси. Конкурсът утвърждава
Международния ден на Черно море 31 октомври като дата от екологичния календар за
активизиране на общественото участие в решаването на проблеми, свързани с околната
среда и устойчивото развитие на Черно море и региона.
Специфичен акцент на конкурса през 2011 г. са гражданската активност и
ангажираност с опазването на Черно море и черноморското крайбрежие,
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доброволчеството, опазването на биологичното разнообрание на Черно море и
черноморското крайбрежие и изграждането на националната мрежа Натура 2000.
Както и в предишните издания на конкурса ще бъдат отличени медийни творци в три
категории: електронни медии, печатни медии и фотография. В конкурса могат да бъдат
представени за участие материали, публикувани или излъчени от 1 ноември 2010 г. до
25 октомври 2011 г., крайната дата за представяне на материали.
Организатори:
Черноморска мрежа на неправителствените организации в сътрудничество с медийни
и НПО партньори

СТИПЕНДИИ за докторантура и изследователска
дейност в рамките на Университетската агенция на
Франкофонията
http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/lecturers/11-1028_romania.html
Краен срок: 28 октомври 2011 г.
Университетската агенция на Франкофонията обявява покана за кандидатстване за
стипендиите „Еуджен Йонеску” за докторантура и изследователска дейност в румънски
университети за учебната 2011 - 2012 година.
Стипендиите са предназначени за кандидати от държавите членки на Международната
организация на Франкофонията, сред които е и Република България. Кандидатите
следва да установят контакт с един от 22-та румънски университета, за да получат
потвърждение за приемане.
Продължителността на стипендиите е от 3 до 6 месеца в зависимост от обема на
изследователския проект и започват от 1 февруари 2012 г.

Студентски конкурс "Проектирай зелената кухня на
Bosch!"
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=13097&sid=7
Краен срок: 30 октомври 2011 г.
"Проектирай зелената кухня на Bosch!" е името на конкурса, който стартира по
инициатива на местното представителство на водещия немски концерн. Студенти по
архитектура и интериорен дизайн от цялата страна разполагат с 2 месеца, за да
проектират кухненско помещение по предварително зададена скица, като използват
иновативните немски уреди на марката "Bosch".
Атрактивни награди очакват победителите в трите категории - Най-ергономична и
екологична кухня; Най-оригинален и модерен дизайн и Награда на публиката.

Бизнес награди на Forbes България 2011
http://forbesbulgaria.bg/
Краен срок: 31 октомври 2011 г., 17:00 ч.
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Категориите на Бизнес наградите на Forbes България 2011 са:
- Отношение към клиентите (клиентска политика)
- Отношение към клиента (индивидуално отношение към клиентите)
- Развитие на бизнеса
- Развитие на човешките ресурси
- Качество на продуктите
- Качество на услугите
- Служител на годината
- Награда за обществена дейност
- Най-добър стартиращ бизнес (бизнеси, които са съществували между шест месеца и
три години)
Може да се кандидатства в повече от една категория.

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

EACEA/29/11 - МЕДИА 2007: Аудиовизуални фестивали
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:274:0011:0012:BG:PDF
Краен срок: 31 октомври 2011 г., 30 април 2012 г.
Поканата е насочена към европейски организации, регистрирани в или управлявани от
граждани на страни членки на Европейския съюз или Исландия, Лихтенщайн,
Норвегия, Швейцария и Хърватия.
Кандидатите трябва да са организатори на фестивали, които показват минимум 70%
европейски филми от поне 10 страни членки на програма МЕДИА, от общата
фестивална програма.
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Покана за представяне на предложения EAC/57/10 Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.2013 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:333:0012:0016:BG:PDF
Краен срок: За проектите, представяни пред националната агенция: 1
ноември
За 2011 г. годишните приоритети са следните:
- Европейска година на доброволчеството
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, посветени на популяризирането на
смисъла и значимостта на доброволчеството като вид активна ангажираност и като
средство за усъвършенстване или подобряване на способностите за лично, социално и
професионално развитие.
- Безработица сред младите хора
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, с които се окуражава достъпът на
безработните млади хора до програмата „Младежта в действие“. Приоритет ще бъде
отдаден за проекти, занимаващи се с въпросите на безработицата сред младите хора
и/или насочени към стимулирането на мобилността и активното участие в обществения
живот на безработните млади хора.
- Приобщаващ растеж
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, които се занимават с въпросите на
бедността и маргинализацията и които насърчават осведомеността сред младите хора
за това как да бъдат разрешавани тези въпроси и ангажираността им с тях за
изграждането на общество, в което всеки има своето място. В този контекст ще се
обърне особено внимание най-вече на приобщаването на младите мигранти, на млади
хора с увреждания и - където е подходящо, на млади хора от ромски произход.
- Предизвикателства пред света, свързани с околната среда и измененията на климата
Този приоритет има за цел да насърчи проекти, насочени към повишаване на
осведомеността и мобилизацията на младите хора по отношение на световните
предизвикателства, свързани с околната среда и измененията на климата, като средство
за насърчаване на развитието на по-екологично мислене и поведение сред младите
хора и младите работещи, както и сериозно отношение от тяхна страна към поустойчиво развитие.
- Изобретателност и предприемачество
Този приоритет има за цел да насърчи проекти - най-вече младежки инициативи насочени към стимулирането на творческите способности на младите хора,
въображението и оригиналността им, готовността им да поемат рискове и
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.).
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Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за
изброените по-долу действия и поддействия:
Действие 1 - Младежта за Европа
Поддействие 1.1 - Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)
Поддействие 1.2 - Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18
месеца)
Действие 2 - Европейска доброволческа служба
Действие 3 - Младежта по света
Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с
продължителност до 15 месеца)
Действие 4 - Системи за подкрепа на младежта
Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и
младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Действие 5 - Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта
Поддействие 5.1 - Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта
(с продължителност от 3 до 9 месеца)
Заявления се подават от:
- организации с идеална цел или неправителствени организации,
- местни, регионални публични органи,
- неформални групи от млади хора,
- органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта,
- международни организации с идеална цел,
- организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта,
културата или спорта.
Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата
или съседните партньорски страни в Западните Балкани.
В програмата могат да участват следните страни:
а) държавите-членки на ЕС;
б) държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с
разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);
в) страните кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с
общите принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите
споразумения, сключени с тези страни за тяхното участие в програмите на Общността
(Турция и Хърватия);
г) Швейцария;
д) трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта.

Стипендии Oak за човешки права
http://web.colby.edu/oak/apply/apply-for-the-oak-fellowship/
Краен срок: 1 ноември 2011 г.
Могат да кандидатстват професионалисти в областта на правата на човека.
Стипендия: 32 000 щ.д. стипендия, плюс медицинска застраховка, транспорт, жилище
и комунални услуги.

Фотоконкурс "Моментна снимка на демокрацията"
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http://www.wymdonline.org/contest/2011%20Photo%20Contest/Contest%20Announcemen
t.html
Краен срок: 1 ноември 2011 г.
The World Youth Movement for Democracy, младежката мрежа на Световното движение
за демокрация, стартирането на Глобален фотоконкурс "Младежта в действие:
Моментна снимка на демокрацията".
Категории за участие са:
- Изграждане на движение,
- Демокрация в действие, и
- Младежта носи промяна
За всяка категория ще бъдат избрани пет полуфиналисти (общо петнадесет).
Участниците следва да бъдат не по-млади от 18 и не по-възрастни от 35 години преди 1
ноември 2011 г.
Приветстват се участниците от цял свят.
Подайте вашата снимка до 1 ноември 2011 г., онлайн.

Програма за научен обмен между Швейцария и новите
страни членки на ЕС (Sciex-NMS), в рамките на
Тематичен фонд "Стипендии"
http://eufunds.bg/bg/pubs/1456
Краен срок: 1 ноември 2011 г.
Програмата за научен обмен (Sciex-NMS) има за цел намаляване на икономическите и
социални неравенства в рамките на разширения ЕС чрез засилване на научния
капацитет на изследователи от новите страни- членки на ЕС и подпомагане на
устойчиви изследователски партньорства между новите страни - членки и Швейцария.
Тя се отнася за докторанти, членове на научноизследователски екипи в допустимите
български институти за финансова помощ по Sciex Doctoral Candidate Fellowship и
научни работници с докторска степен от допустимите български институти по Sciex
post-doc Fellowship.

Демократична програма за стипендианти на ReaganFascell
http://fellowships.ned.org/applications/id.30/default.asp
Краен срок: 1 ноември 2011 г.
Могат да кандидатстват практици, работещи за насърчаване на демокрацията и / или
човешките права, учени.
Стипендията покрива разходи за живот, плюс здравно осигуряване и възстановяване
на разходите за пътуване до и от Вашингтон.

Покана за проекти по програма "Младежта в действие"
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http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2011/07/27/1129983_pokana_za_p
roekti_po_programa_mladejta_v_deistvie/?ref=mail_eufund
Краен срок: 3 ноември 2011 г.
Основната цел на поканата е да насърчи партньорствата с региони, общини, участници
и органи от гражданското общество, които осъществяват дейности в сферата на
корпоративната социална отговорност. По този начин ще се засили сътрудничеството
между Европейската комисия чрез Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура и различните участници, работещи в сферата на младежта.
Поканата е насочена към:
- публични органи на регионално или местно ниво,
- органи с нестопанска цел, осъществяващи дейност в сферата на младежта на
европейско равнище,
- дружества, предприятия или органи със стопанска цел с дейност в сферата на
корпоративната социална отговорност в полза на младежта.
Ще се финансират следните дейности:
- транснационален младежки обмен,
- национални или транснационални младежки инициативи,
- европейска доброволческа служба,
- обучение и работа в мрежа.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

BG051PO001-2.1.15 “Социални иновации в
предприятията”
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=476
Краен срок: 3 ноември 2011 г., 17.00 часа
Агенцията по заетостта стартира набирането на проектни предложения по
Приоритетно направление 2 "Повишаване производителността и адаптивността на
заетите", Основни области на интервенция на интервенция 2.1 „Подобряване
адаптивността на заетите лица" и 2.2 "Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда",
посредством схемата за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.15 "Социални
иновации в предприятията", чрез открита процедура за подбор на проекти, покриващи
определени изисквания за качество без определен срок за кандидатстване в рамките на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".
ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ СА:
- Да спомогне за прилагане на иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси
в предприятията, стимулиращи въвеждането на различни гъвкави форми на заетост.
Чрез настоящата операция ще се реализират мерки, гарантиращи устойчива заетост за
лицата над 55 години, като едновременно с това ще се използва техния професионален
опит за провеждане на обучения на работното място и повишаване на капацитета на
останалите служители в предприятията;
- Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в
страната относно важността от подобряването на капацитета на наетия персонал за
нарастване на производителността на труда;
- Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в
предприятията в страната посредством развитие, подобряване и/или обновяване на
настоящите им професионални компетентности, както и посредством придобиване на
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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.

Награда на ЕС за журналистика - Заедно срещу
дискриминацията! 2011
http://journalistaward.stop-discrimination.info/
Краен срок: 10 ноември 2011 г.
За да бъдат допустими, журналистическите материали трябва да са публикувани в
печатни или онлайн медии в ЕС между 18 септември 2010 г. и 10 ноември 2011 г.
Всички материали трябва да се подават онлайн чрез сайта на конкурса.

Конкурс за най-оригинална кратка иманярска история
http://www.metaldetecting.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=104%3Ako
nkurs-za-naj-originalna-kratka-imanyarskaistoriya&catid=49%3Ainteresno&Itemid=69&lang=en
Краен срок: 15 ноември 2011 г. включително
Условие за участие: без ограничение във възрастта.
Критерии за оценка: оригиналност и още нещо…
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Награди: Грамоти, три предметни награди на стойност 100 лв., 70 лв. и 50 лв. ; три
парични награди на стойност 200 лв., 120 лв. и 80 лв.
1. НАГРАДА НА ЖУРИТО - жури от уважавани творци и ценители на литературата ще
определи носителите на наградите
2. НАГРАДА НА ЧИТАТЕЛИТЕ - след приключване на приемането на творбите на 15
ноември 2011г., от 16 ноември до 26 ноември 2011 г. , вие, уважаеми читатели, ще
определите носителя на наградата на читателите. Творбите ще бъдат публикувани на
сайта на Българска национална федерация по металдетектинг www.metaldetecting.bg.
Всеки може да изпрати своя вот за наградата на читателите на адрес destivcheva@abv.bg
- със следните данни: име на участника и творбата, класирана от вас; вашето име и
телефон за връзка - за наградата на читателите.
Начин на изпращане на материалите: на адрес destivcheva@abv.bg, придружени с
посочени имена, адрес и телефон на участника.

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

Покана за представяне на предложения - EACEA/28/11 Действие 4.1 - Подкрепа за организации, осъществяващи
дейност на европейско равнище в сферата на младежта
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:270:0003:0005:BG:PDF
Краен срок: 15 ноември 2011 г.
Целта е да се подпомогнат организации, които чрез своите постоянни, обичайни и
редовно осъществявани дейности допринасят за целите на програмата "Младежта в
действие". Тези дейности трябва да допринасят за насърчаване на участието на младите
хора като граждани в обществения живот и обществото, както и в разработването и
осъществяването на действия за европейско сътрудничество в широкообхватната сфера
на младежта.
Целта на поканата за представяне на предложения е подбор на организации за
сключване на споразумения за безвъзмездни средства за оперативни разходи за
бюджетната година 2012.

Тече записването за ученическия преводачески конкурс
Juvenes Translatores 2011
http://ec.europa.eu/translatores/index_bg.htm
Краен срок: 24 ноември 2011 г.

PPaaggee 2211

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ооккттоом
мввррии

Средните училища могат да записват своите ученици за участие в конкурса на ЕС за
млади преводачи, наречен "Juvenes Translatores" (което на латински означава "млади
преводачи"). Записването продължава до 20 октомври, а формулярът за участие е
достъпен онлайн на всички официални езици на ЕС. Конкурсът, който се организира за
пета поредна година, ще се проведе на 24 ноември по едно и също време във всички
избрани училища. В него могат да вземат участие над 750 училища и учениците, които
са родени през 1994 г.

Конкурс „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив
за 2011 г.”
http://www.plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=741%3A2011&catid=88%3A2010-05-29-14-44-23&Itemid=315&lang=bg
Краен срок: 25 ноември 2011 г.
Община Пловдив, дирекция „Спорт и младежка политика ” за трета поредна година
обявиха конкурс за „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив”. Конкурсът има за
цел да стимулира креативността и предприемчивостта на младите хора на територията
на гр. Пловдив. В конкурса може да участва всеки български гражданин с постоянна
адресна регистрация на територията на Община Пловдив, на възраст между 18 и 33
навършени години, считано към 25 ноември 2011 г. (т.е. трябва към момента на
подаване на бизнес плана - 25 ноември 2011 г. участникът да е навършил 18 години и да
не е навършил 34 години). Кандидатите трябва да подготвят бизнес план и
автобиография в съответствие с изискванията, посочени в формуляра за участие.
Победителят ще получи чек на стойност 7 000 лв., класиралият се на втора позиция - 4
000 и двамата на трето място, ще вземат по 2 000 лв.

Еко арт награди "Иновации, основани на екологията"
http://ecoartsawards.com/index.php
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Това е ежегоден конкурс за насърчаване на повече иновации.
Категории:
1. Създаване на песен
2. Литература
3. Фотография
4. Изобразително изкуство
5. Наново използвани материали в изкуство и дизайн
6. Кратки клипове

Литературен конкурс "Будителят Петър Димков"
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=13166&sid=7
Краен срок: 1 декември 2011 г.
Националният граждански инициативен комитет (НГИК) „Петър Димков” обявява
Литературен конкурс за есе, разказ, стихотворение и приказка.
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Обем: до три печатни страници.
Възрастови групи: първа - до 14 години, втора - от 15 до 19 години, трета - от 20 до 35
години и четвърта - над 35 години.
Творбите трябва да се изпращат с точни и пълни данни за участника: трите имена, клас,
курс и училище, колеж, ВУЗ, военно поделение, месторабота, домашен адрес, телефон и
имейл.
Примерни подтеми за конкурса: Писмо до Дядо Петър; Приказка за Дядо Петър;
Петър Димков-Лечителя; В хармония с природата; Философия на билката; Усмивката
лекува; Изкуството хранене; Добрата дума е силно лекарство; Мечтайте - мечтата е лек;
Песента прогонва болестта; Радостта е двигател на живота; Ден, през който не сте се
смели, е загубен...

Програма за трансгранично сътрудничество между
България и Турция, съфинансирана от Инструмента за
предприсъединителна помощ (CCI 2007CB16IPO008)
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=8&status=1&id=507
Краен срок: 8 декември 2011 г.
Стартира набирането на проектни предложения по Програмата за трансгранично
сътрудничество между България и Турция, съфинансирана от Инструмента за
предприсъединителна помощ. Предвиденият бюджет за настоящата Покана за
предложения от двете партниращи страни възлиза на 8 941 025 евро.
Проектните предложения трябва да попадат в една от двете приоритетни оси:
1. Устойчиво социално и икономическо развитие
2. Подобряване на качеството на живот
Крайната цел на програмата е да се повиши капацитета на местните и регионални
власти, неправителствените организации и бизнес асоциации, образователни и
културни институции и др. 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 Бургас, Хасково и Ямбол за
Турция (административно ниво еквивалент на NUTS III) - провинции Одрин и
Къркларели.

Стипендии за магистри на UNIL, Швейцария
http://www.unil.ch/ri/page72609.html
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Могат да кандидатстват студенти от цял свят със степен "бакалавър". Стипендиите са в
размер на 1600 шв. франка месечно.

BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в
малки и средни предприятия”
http://www.eufunds.bg/bg/pubs/1460
Краен срок: 20 декември 2011 г.
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Основна цел на настоящата процедура е да допринесе за повишаване на
конкурентоспособността на българските малки и средни предприятия от различни
сектори, приоритетни за развитието на националната икономика, чрез насърчаване на
инвестициите в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на достъп до
професионални съвети и консултации, свързани с новите технологии, процеси,
продукти и услуги.
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите ще се
изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева.
Проектните предложения се подават в регионалните сектори на Междинното звено на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и
средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца, Плевен, Пловдив,
Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Подкрепа на ромското включване чрез изкуство и
култура
http://www.soros.org/initiatives/arts/focus/roma/grants
Краен срок: 31 декември 2012 г.
Програма „Изкуство и култура” на Отворено общество обяви покана за представяне на
предложения за проекти, за подкрепа на социалното включване на ромите в Албания,
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария,
Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия,
Словения и Украйна.
Могат да кандидатстватпредставители на една или повече от следните страни: Албания,
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Чешката република, Естония, Унгария,
Косово, Латвия, Литва, Македония, Черна гора, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия,
Словения и Украйна.
Ще бъдат подкрепени проекти, които целят насърчаване на културното приобщаване
на ромите в Централна и Източна Европа, които отговарят на следните видове
дейности:
1. Културни проекти в общността
2. Културни събития
3. Професионално развитие и изграждане на капацитет
Грантовете обикновено варират между 1000 и 25 000 щ.д.

Грантове за млади изследователи на NG
http://www.nationalgeographic.com/field/grants-programs/young-explorers/
Краен срок: текущ до края на годината
Финансовата подкрепа варира между 2000 щ.д. и 5 000 щ.д.
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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

BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради”
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=497
Краен срок: 31 януари 2012 г., 16:00 ч.
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.

BG161PO001/1.2-02/2011 "Подкрепа за осигуряване на
съвременни социални жилища за настаняване на
уязвими, малцинствени и социално слаби групи от
населението и други групи в неравностойно положение"
http://eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=506
Краен срок: 1 март 2012 г.
Конкретни бенефициенти - Община Бургас, Община Видин, Община Девня и Община
Дупница.
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Дейностите, които ще получат подкрепа в рамките на проекта са:
- Изграждане на нов сграден фонд, предназначен за социални жилища върху терени
100% общинска собственост, в който да бъдат настанени представители на целевата
група;
- Ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващ сграден фонд, 100% общинска
собственост, предназначен за социални жилища;
- Доставка на подходящо оборудване и обзавеждане за горепосочените
сгради/помещения, свързано с осигуряване на основни битови условия;
- Подобряване достъпа за хора с увреждания до гореспоменатите сгради/помещения.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 15 659 106,46 лева.

BG051PO001-7.0.02 "Без граници - Компонент 2"
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=498
Краен срок: 3 юни 2013 г., 16.00 ч.
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.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 10
000 000 лв.
По поканата могат да кандидатстват:
- Министерство на труда и социалната политика,
- Министерство на образованието, младежта и науката,
- Министерство на здравеопазването,
- Държавна агенция за закрила на детето,
- Агенция за социално подпомагане,
- Агенция по заетостта,
- Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда",
- Агенция за хората с увреждания,
- Национален институт за помирение и арбитраж,
- Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства,
- Звена на гореизброените институции, съгласно чл. 5, ал. 2 и §1, т.8 от Допълнителните
разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007г.

Стаж в Европейската агенция за мрежова и
информационна сигурност, Гърция
http://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-1
Краен срок: 30 юни 2012 г.
Могат да кандидатстват гражданите на държавите-членки на Европейския съюз и на
страните кандидатки, които са завършили първия цикъл на висше образование.
Стипендия: 700 евро
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IHS Film & Fiction Стипендии (до 10 000 щ.д. за една
академична година)
http://www.theihs.org/
Краен срок: ежегодно до 15 януари
Стипендии до 10 000 щ.д. дава Institute for Humane Studies за подкрепа на студенти,
които
- работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на
филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
- са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението им в
съвременното общество;
- демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в
избраната професия.
www.theihs.org/subcategory.php/15.html

