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Година VII, брой 11, м. ноември 2011 г.

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

1. Новини
1–3
2. Обяви за проектни предложения(стипендий,
конкурси, обучения )
4 - 36

ПЛОВДИВ - КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - 2019

Австрия подкрепя Сърбия за ЕС, но иска прогрес с
Косово

Михаел Шпинделегер
Австрийският вицеканцлер и министър по
европейските и международните въпроси
Михаел Шпинделегер заяви днес в Белград,
че през последните няколко години Сърбия
е постигнала голям напредък в реформите,
необходими за членство в Европейския
съюз. Австрия ще продължи да подкрепя
сръбската европейска интеграция, предаде
ТАНЮГ,
цитирана
от
БТА.
"Дойдох тук да мотивирам Белград да
остане твърдо на правилния път и съм
убеден, че решението на Съвета на ЕС през
декември ще бъде положително", каза
Шпинделегер. Той обаче подчерта, че този
напредък остава в тясна връзка с въпроса за
Косово и ЕС иска да види прогрес в диалога
между Белград и Прищина по конкретни
проблеми.
Преди две седмици Европейската комисия
препоръча в доклада си за напредъка
Сърбия да получи статут на държава
кандидат за членство, което е първата

стъпка в присъединителните преговори. За
да стане препоръката действителност, тя
трябва да бъде подкрепена от държавите
членки.
"Това е много по-лесно да се каже,
отколкото да се направи, но по пътя към ЕС
се върви крачка по крачка", каза
Шпинделегер след среща със сръбския
вицепремиер за евроинтеграция Божидар
Джелич. Австрийският дипломат подчерта,
че Косово е реалност, с която всички трябва
да се съобразяват, и страните трябва да се
концентрират
върху
решаването
на
проблемите, а не върху създаването на нови.
Джелич от своя страна подчерта, че Сърбия
е привърженик на диалога и се стреми към
"исторически компромис между сърби и
албанци". "Трайни решения са само тези, до
които се стига чрез диалог", каза сръбският
министър и припомни, че държавата му е
дала няколко предложения за решаване на
проблемите в Северно Косово и сега "на ход
е Брюксел".
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Европарламентът гласува за бюджет 2012, който да
стимулира растежа
бюджет за 2012 г. може да бъде одобрен
през декемврийската сесия в Брюксел.

Европейският
парламент
поиска
бюджетът за 2012 г. да е насочен към
стимулиране на растежа, заетостта и
иновациите в Европейския съюз, като в
същото време подпомага развитието и
демокрацията в съседните страни. Това
гласи позицията на евродепутатите след
гласуването днес на проектобюджета за
следващата
година,
предаде
пресслужбата
на
институцията.
Като цяло членовете на Европарламента
искат да възстановят размера на
проектобюджета, както беше предложен
от Европейската комисия и който
Съветът на ЕС намали през юли.
Позицията
на
евродепутатите
предполага увеличение на плащанията с
5.2% в сравнение с тазгодишния бюджет,
което би направило бюджета за
следващата година в размер от 133.1
милиарда
евро.
През
ноември
започва
21-дневен
"помирителен" период, през който
Европарламентът и Съветът трябва да
постигнат съгласие по бюджета, като са
предвидени срещи на 8 и 18 ноември.
Ако евродепутатите и държавите членки
успеят да се споразумеят, окончателният

Категориите, в които има най-големи
увеличения
на
плащанията,
са
изследвания и развитие (8.8%) и
Кохезионния и структурните фондове
(10.35%). Това се дължи на факта, че
тези
политики
са съставени
от
дългосрочни инвестиционни проекти,
които сега, в петата година от текущата
многогодишна финансова рамка, се
реализират в пълна степен. Поради това
средствата, договорени за тях по-рано,
сега трябва да бъдат реално платени.
Друга
категория,
в
която
има
значително увеличение, е "Свобода,
сигурност и правосъдие" (6.84%), което
се дължи на нарастващите нужди за
управление
на
бежанските
и
миграционните потоци, както и за
засилване на морското наблюдение в
Средиземноморието.
В категориите
"Конкурентоспособност за растеж и
заетост" и "ЕС като глобален играч",
депутатите искат малко повече разходи
от първоначално предложените от
Брюксел.
Някои депутати разкритикуваха Съвета
за несъответствията в позицията му по
проектобюджета на Еврокомисията. Те
смятат, че бюджетите за новите
европейски органи за финансов надзор
и за граничната служба Frontex са
недостатъчни за тяхното правилно
функциониране, като се има предвид, че
работа им се приема за основен
приоритет
от
държавите
членки.
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Брюксел: Все още има пречки пред мобилността на
студентите
чуждестранни студенти през 2009 г. са
приели Франция, Италия, Германия,
Испания
и
Швеция.

Чуждестранните студенти, които идват
да учат в Европейския съюз, все още се
натъкват на трудности. Това показа
доклад на Европейската комисия за
прилагането на правилата на ЕС за
студенти,
ученици,
стажанти
и
доброволци от трети държави, предаде
пресслужбата
на
институцията.
През 2009 г. над 200 000 граждани на
трети държави са влезли в ЕС с цел
образование,
ученически
обмен,
неплатен стаж или доброволческа
дейност, сочи докладът. Най-голям е
броят на тези, които идват, за да
постъпят в университет или друга
образователна институция. Най-много

Проблемите са свързани предимно със
спазването на срокове за разглеждане на
молбите и обявяване на причините за
отхвърлянето им. Необходима е подобра хармонизация на системите на
отделните
държави
членки
по
отношение на учащите от трети страни.
"Мобилността на студентите е в полза на
световното икономическо развитие, тъй
като насърчава обмена на знания и
идеи", подчерта еврокомисарят по
вътрешните
работи
Сесилия
Малмстрьом. Брюксел изрази готовност
в бъдеще да разгледа въпроса за достъп
до трудова заетост на студентите, които
са граждани на трети държави, след
края на тяхното обучение.

Покани за проекти по програма "Култура"
Краен срок: различни за отделните направления
http://www.europe.bg/upload/docs/c_24720110825bg00040009.pdf
Настоящата покана включва следните направления на програма "Култура":
1. Подкрепа на проекти за културно сътрудничество.
Основната цел на това направление е да се подпомага сътрудничеството между театри,
музеи, професионални сдружения, научноизследователски центрове, университети,
културни институти и обществени органи.
Направлението е разделено в три категории.
- Направление 1.1: Проекти за многогодишно сътрудничество (от три до пет години)
- Направление 1.2.1: Проекти за сътрудничество (до 24 месеца)
- Направление 1.3.5: Специални действия за сътрудничество с трети страни (до 24
месеца)
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Проектите за сътрудничество обхващат най-малко три културни субекта от най-малко
три участващи страни и предвиждат културно сътрудничество с най-малко една
организация от избраната трета страна и/или културни дейности, осъществени в
избраната трета страна.
2. Проекти за превод на литература (до 24 месеца) (направление 1.2.2)
3. Подкрепа за европейски културни фестивали (проекти с продължителност до 12
месеца) (направление 1.3.6)
4. Подкрепа на организации, действащи на европейско равнище в областта на
културата (направление 2) (безвъзмездни средства за оперативни разходи с
продължителност 12 месеца)
5. Проекти за сътрудничество между организации, участващи в анализа на културната
политика (до 24 месеца) (направление 3.2)
Допустими кандидати са публични или частни организации, чиято основна дейност е в
областта на културата. Те трябва да имат седалище в държава членка на ЕС или в
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, Бивша югославска република Македония,
Турция, Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина. Албания може да участва, при
условие че сключи меморандум за разбирателство относно участието. По програмата
могат да кандидатстват културни дейци, при условие че организациите упражняват
нестопански културни дейности.

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

BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства”
Краен срок: Текущ в срока на действие на схемата
Операцията е на обща стойност 6 000 000 лева. За тези средства могат да кандидатстват общини,
училища, детски градини, висши училища и организации с нестопанска цел, регистрирани
съгласно действащото законодателство в Република България.
Ще се финансират следните дейности:
1. Подобряване на вътрешната и външната среда в приемните детски градини и училища, които
ще бъдат пряко свързани с дейностите по проекта;
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2. Продължаване на процеса по извеждане на децата от сегрегираните ромски училища (вкл.
транспортирането им от ромските населени места/квартали/махали до училище);
3. Адаптиране на необхванати от училището ученици към учебния процес;
4. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и
учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна
среда;
5. Подготовка на децата в ранна детска възраст (3-6 години) за бъдещо пълноценно включване в
образователния процес, особено на деца от малцинствени етнически групи. Допълнителни
занимания с деца в детските градини, за които българският език не е майчин;
6. Обучение и подготовка на педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда;
7. Организиране и осъществяване на информационни кампании за етническа толерантност в
детските градини и училищата.

BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Краен срок: 5 декември 2011 г.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура за целия
програмен период е в размер на 100 000 000 лв.
Допустими дейности:
1. Подбор на училища за включване в настоящата операция;
2. Организиране и провеждане на дейности за развитие на уменията на учениците от подбраните
училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и
здравословния начин на живот, както и други ключови компетентности по смисъла на
Европейската референтна рамка;
3. Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите,
посредством създаване на кръжоци и клубове по интереси в областта на природоматематическите и
хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот както и други ключови
компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка;
4. Разработване и прилагане на програми за ученици с прояви на агресия или насилие; развитие на
личните и социални умения на тези ученици с цел ограничаване на подобни явления в подбраните
училища.

BG051PO001-2.3.02 “Безопасен труд”
Краен срок: 21 декември 2011 г.
Агенция по заетостта стартира открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен
срок за кандидатстване BG051PO001-2.3.02 "Безопасен труд". Схемата цели подобряване условията
на труд в предприятията при спазване на нормите и изискванията на законодателството по
безопасност и здраве при работа.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 70 000 000 лева.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо или на
отделни елементи от нея - ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (трябва да е включена във всяко едно
проектно предложение!);
2. Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични
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процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;
3. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с въвеждане
на ново работно оборудване и технологии;
4. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии.

Дарителска програма на Мото-Пфое за опазване на
природното и културно наследство
Краен срок: 18 ноември 2011 г.
Дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на околната среда е отворена за всякакъв вид
инициативи за опазване на околната среда и културното наследство - индивидуални или колективни
- които са действащи през 2011 г. Проекти, които са в процес на планиране, в идейна фаза, или са
приключили, не се взимат под внимание. В програмата могат да участват включително и проекти,
чиито автори са млади хора на възраст до 18 години, като в този случай се изисква проектът да се
осъществява под ръководството на пълнолетни лица.
Общият награден фонд на програмата е 20 000 лева. Той се разпределя между наградените проекти,
като Наградата за националния победител е минимум 10 000 лева.

Международен видео конкурс за водата
Краен срок: за регистрация - 30 ноември 2011 г.; за получаване на филмите - 31
декември 2011 г.
По повод на 6-ия Световен форум на водата, който ще се проведе в Марсилия (Франция) от 12 до 17
март 2012 г., Международният секретариат по водите стартира 3-то издание на Международните и
филмови събития, посветени на восата (IWFE).
Режисьори, продуценти, заинтересовани страни, студенти, младежи ... и всички граждани, които
желаят да изразят своето становище по отношение на водата, са поканени да участват в този
конкурс.
Международно жури ще раздаде 16 награди (27 600 щ.д. в награди) по време на специална
церемония на 6-тия Световен форум за водата.
Конкурсът има 5 категории за участие:
- “Soft Spot” (макс.10 минути) -за 11-16-годишни;
- VideEau (макс.1 минута) - за 17-3-годишни;
- Лични истории - документални филми (до 26 минути), направени от организации на гражданското
общество, местни заинтересовани страни и др;
- Научни или образователни филми (до 26 минути);
- Документални филми, направени от професионалисти за прожекция в кината или по телевизията.

Фотографски конкурс: Отражения на културното
наследство във всекидневния живот на София
Краен срок: 21 ноември 2011 г.
Фотографският конкурс, подкрепен от Столичната програма „Култура“ и реализиран в подкрепа на
кандидатурата на София за европейска столица на културата, има за цел да популяризира
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културното наследство на София чрез снимки, които отразяват неговото богатство и разнообразие.
Важно е да бъдат пресъздадени духа и атмосферата на София и отразени любимите маршрути,
гледки и преживявания на авторите.
Основните теми са четири:
- Древният град,
- Зеленият град,
- Шареният град,
- Модерният град.
Очакваме Вашите снимки на e-mail photo@sofia-city.info
Наградният фонд е 2000,00 лева. Най-добрите 20 фотографии ще бъдат представени на специална
изложба.

Годишна награда за журналистика на БТПП
Краен срок: 20 ноември 2011 г.
Обявена е годишната награда за журналистика на Българска търговско-промишлена палата за 2011
година. “С наградите се цели повишаване на авторитета на БТПП и нейните членове,
популяризиране на тяхната дейност, постижения и позиции по различни стопански въпроси,
осъществяването на по-добра комуникация между БТПП и цялата българска делова общност,
насърчаване на развитието й, популяризиране на мисията на БТПП”, пише в съобщението на БТПП.
Наградите се присъждат в два раздела: медии и журналист, по една за всяка категория, като има и
възможност за една извънредна награда за изключителен принос на медия или журналист.
Конкурсните материали се предлагат от кандидата в категориите:
1. печатни медии и интернет;
2. репортажи за радио и телевизия.
Материалите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да са публикувани в периода от 1 декември 2010 до 20 ноември 2011 г;
2. да съдържат статии или публикации, публикувани отделно или като част от поредица.
Конкурсните материали се изпращат по електронен път на pr@bcci.bg, по поща (куриерска служба)
или на място в сградата на БТПП на адреса на БТПП: София 1058, ул. Искър до 17.00 часа на 20
ноември 2011.

Програма за малки грантове на Фондация Лале
Краен срок: текущ
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;
- 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,
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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

Младежки отговор на ксенофобията и расизма в Европа
Краен срок: текущ
"Отворено общество” обяви открита покана за представяне на предложения за нови и иновативни
инициативи, които популяризират толерантност и включване или борба с расизма и ксенофобията в
Европа.
Ще бъдат подкрепени предложения, които се фокусират върху области като: политическа и
гражданска ангажираност на младите хора, интегриране на малцинствата и мнозинството,
използване на нови медийни инструменти за противопоставяне на ксенофобията и
дискриминацията, повишаване на информираността за значението и ползите от включването,
насърчаване на включването на малцинствените групи, като ромите, в икономическия, социалния,
политическия и социалния живот на общността.

Грантове на National Geographic за млади изследователи
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
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

Стаж в Greenpeace International, Амстердам
Краен срок: текущ
Могат да кандидатстват лица с висше образование по природни или социални науки (мин. ниво
бакалавър, за предпочитане - магистър). Размер на стипендията: 800 евро/месечно.

Европейска културна фондация: Step Beyond стипендии
Краен срок: текущ
Могат да кандидатстват художници и културни дейци от всички съвременни артистични или
културни дисциплина, базирани в Европа или в съседни страни на възраст до 35 години.
Стипендии: Три типа на безвъзмездни средства (350, 500 и 700 евро), въз основа на пътните
разстояния и средните разходи за пътуване.
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Покана за представяне на предложения EAC/57/10 Програма „Младежта в действие“ за периода 2007 г.-2013 г.
Краен срок:
За проектите, представяни пред националната агенция: 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 поекологично мислене и поведение сред младите хора и младите работещи, както и сериозно
отношение от тяхна страна към по-устойчиво развитие.
- Изобретателност и предприемачество
Този приоритет има за цел да насърчи проекти - най-вече младежки инициативи -насочени към
стимулирането на творческите способности на младите хора, въображението и оригиналността
им, готовността им да поемат рискове и находчивостта им за постигането на икономическите,
политическите, социалните цели и целите, свързани с околната среда.
- Година на младежта „ЕС-Китай“ (само за действие 2 и поддействие 3.2)
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Освен предвиденото до момента, в рамките на действията, по които ще се работи в
сътрудничество с други партниращи държави в световен мащаб, се обръща особено внимание
на проекти, насочени към насърчаването на диалога, сътрудничеството и обмяната между
Европейския съюз и Китай в областта на въпросите, свързани с младите хора, като начин да се
допринесе за Годината на младежта „ЕС и Китай“ (2011 г.).
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до подкрепа за изброените по-долу
действия и поддействия:
Действие 1 - Младежта за Европа
Поддействие 1.1 - Младежки обмен (с продължителност до 15 месеца)
Поддействие 1.2 - Младежки инициативи (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Поддействие 1.3 - Младежки проекти за демокрация (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Действие 2 - Европейска доброволческа служба
Действие 3 - Младежта по света
Поддействие 3.1 - Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз (с
продължителност до 15 месеца)
Действие 4 - Системи за подкрепа на младежта
Поддействие 4.3 - Обучение и работа в мрежа на ангажираните в работата с младежи и
младежки организации (с продължителност от 3 до 18 месеца)
Действие 5 - Подкрепа за европейско сътрудничество в сферата на младежта
Поддействие 5.1 - Срещи между млади хора и отговарящите за политиката за младежта (с
продължителност от 3 до 9 месеца)
Заявления се подават от:
- организации с идеална цел или неправителствени организации,
- местни, регионални публични органи,
- неформални групи от млади хора,
- органи, действащи на европейско равнище в сферата на младежта,
- международни организации с идеална цел,
- организации със стопанска цел, организиращи прояви в сферата на младежта, културата или
спорта.
Кандидатите трябва да бъдат законно установили се в една от страните по програмата или
съседните партньорски страни в Западните Балкани.
В програмата могат да участват следните страни:
а) държавите-членки на ЕС;
б) държавите от ЕАСТ, които са страна по споразумението за ЕИП, в съответствие с
разпоредбите на посоченото споразумение (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);
в) страните кандидатки, които имат предприсъединителна стратегия в съответствие с общите
принципи и общите условия и договорености, установени в рамковите споразумения, сключени
с тези страни за тяхното участие в програмите на Общността (Турция и Хърватия);
г) Швейцария;
д) трети страни, които са подписали споразумения с Общността в сферата на младежта. .

Покана по програма "Идеи" към Седма рамкова програма
Краен срок: 8 ноември 2011 г.
Бюджет: 10 000 000 евро
Целта на настоящата покана е да се предостави финансиране за доказване на концепцията и
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определяне на пътя за развитие за идеи, финансирани от Европейския съвет за научни изследвания.
Средствата от настоящата покана ще бъдат дадени на бенефициента, за да подготви пакет, който да
представи на потенциални инвеститори.
Проектите трябва да включват иновации, които да носят социална или икономическа полза за
Европа. По поканата могат да кандидатстват изследователи, участвали в проекти на Европейския
съвет за научни изследвания.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Покана за независими изследователи по Седма рамкова
програма
Краен срок: Природни науки: 9 ноември 2011 г.; Социални и хуманитарни
науки: 24 ноември 2011 г.
Бюджет: 729 982 620 евро
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Глобален конкурс за социално предприемачество
Краен срок: 9 ноември 2011 г.
Глобалният конкурс за социално предприемачество (GSEC) цели учениците да научат повече за
овладяване силата на търговски стратегии за намаляване на бедността и да повлияят на
положителните социални промени в развиващите се икономики.
Могат да участват ученици със социални и иновативни бизнес идеи за намаляване на бедността,
водещи до положителни социални промени в развиващите се икономики.
Награди: До 30 000 щ.д.в парични награди, участието в седмицата на GSEC в Сиатъл, щат
Вашингтон.

Награда на ЕС за журналистика - Заедно срещу
дискриминацията! 2011
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.

ПОКАНА ЗА ДОКЛАДИ: Международна конференция
„Нови перспективи пред научното образование”,
Флоренция, Италия, 8 - 9 март 2012 г.
Краен срок: 14 ноември 2011 г.
Международната конференция „Нови перспективи пред научното образование” ще се проведе във
Флоренция, Италия в периода 8 - 9 март 2012 г. Целта на конференцията е да насърчи споделянето
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на добри практики и международното сътрудничество в сферата на иновациите в научното
образование. Конференцията също така предлага отлична възможност за представяне на завършени
или текущи проекти в научната сфера.
Поканата за доклади е отправена към учители и експерти от областта на научното образование,
както и към координаторите на научни проекти и инициативи.
Бихме искали да ви приканим да представите резюме на доклад, който бихте изнесли по време на
конференцията. Резюмето, което следва да бъде написано на английски език и с дължина около 300
думи, изпратете по e-mail към science@pixel-online.net не по-късно от 14 ноември 2011 г.
Важни дати:
- 14 ноември 2011 г.: Краен срок за изпращане на резюметата
- 9 декември 2011 г.: Съобщаване на резултатите - допускане / отказ
- 9 януари 2012 г.: Краен срок за предаване на докладите
- 9 януари 2012 г.: Краен срок за регистрация на лекторите
- 8 - 9 март 2012 г.: Дати на конференцията
Конференцията „Нови перспективи пред научното образование” ще предостави три възможности за
презентиране: устна и постерна презентация (чрез лично физическо присъствие) и виртуална
презентация (за онези лектори, които не могат да вземат лично участие).
Публикация с ISBN ще компилира всички доклади представени по време на конференцията.

Конкурс за най-оригинална кратка иманярска история
Краен срок: 15 ноември 2011 г. включително
Условие за участие: без ограничение във възрастта.
Критерии за оценка: оригиналност и още нещо…
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
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.
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Покана за представяне на предложения - EACEA/28/11 Действие 4.1 - Подкрепа за организации, осъществяващи
дейност на европейско равнище в сферата на младежта
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.

Стипендия на името на Jean-Claude Reynal за млад
художник за обучение в чужбина
Краен срок: 15 ноември 2011 г.
Фондация "Jean-Claude Reynal", под егидата на Фондацията на Франция, в сътрудничество с
Училището за изящни изкуства в Бордо, предлага безвъзмездна годишна помощ от 10 000 евро, за
да даде възможност на млад художник, който работи директно върху хартия, да пътува до страната
на неговия / нейния избор за период от максимум 6 месеца.
Могат да кандидатстват художници на възраст между 20 и 30 години и които са имали
художествена практика на хартия за най-малко две години.

Програма за стипендии Радклиф, Харвардски университет
Краен срок: 15 ноември 2011 г. (природни науки, математика)
Могат да кандидатстват учени, художници и писатели.
Стипендиите: до 65 000 щ.д. за една година с допълнителни средства за разходи за проект.

Грантове на Фондация „Хенри Мур”
Краен срок: 16 ноември 2011 г.
Могат да кандидатстват организации и и физически лица, чийто основен фокус е изкуството на
скулптурата и нейното опазване.
Грант: От 5 000 паунда до 30 000 паунда годишно.
Има 6 категории, в които може да се кандидатства за безвъзмездна помощ:
- Нови проекти;
- Колекции;
- Дългосрочни изследвания и развитие;
- Подкрепа за артисти: резиденции или стипендии;
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- Конференции, лекции и публикации;
- Пост-докторантски изследвания стипендии.

Стипендиантска програма за журналисти, пишещи по
въпросите на имиграцията
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 най-горещите 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.

Фотоконкурс на Development Gateway: Овластяване на
хората и намиране на решения
Краен срок: 18 ноември 2011 г.
Порталът за развитие кани фотографи от цял свят да представят свои творби заедно с историите на
хора от развиващите се страни, които работят, за да градят по-добър свят. Могат да кандидатстват
всички фотографи на възраст най-малко 13 години.
Награда: 500 щ.д.

Тече записването за ученическия преводачески конкурс
Juvenes Translatores 2011
Краен срок: 24 ноември 2011 г.
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.
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Конкурс „Най-добър млад предприемач на гр. Пловдив за 2011 г.”
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.

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
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
Краен срок: 25 ноември 2011 г.,13 април 2012 г.
Допустими са дейностите по развитието на следните интерактивни творби:
Разработка на концепция (до етап на първото годно за експлоатация приложение) за цифрово
интерактивно съдържание като допълнение към аудиовизуален проект (драма, творчески
документален филм или анимационен филм), специално разработена за поне една от следните
платформи:
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- интернет,
- персонален компютър,
- конзола,
- джобен компютър,
- интерактивна телевизия.

Покана за представяне на предложения - EACEA/26/11 Програма „Жан Моне“, ключова дейност 3 - Подкрепа за
европейски сдружения, работещи на европейско равнище
в областта на образованието, обучението и европейската
интеграция - Годишни оперативни безвъзмездни средства
за 2012 година
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Целта на настоящата покана за представяне на предложения е да подкрепи европейските сдружения
в областта на образованието и обучението, работещи:
- по теми, свързани с европейската интеграция, и/или
- за реализиране на целите на европейската политика в областта на образованието и обучението.

BG051PO002/11/1.3-06. Ефективна координация и
партньорство при разработване и провеждане на
политики
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК),
съфинансирана от Европейския социален фонд, кани желаещите да кандидатстват по следната
открита процедура:
„Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”,
приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство
при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/11/1.3-06.
По процедурата ще бъдат финансирани проекти за подобряване на процеса на разработване и
прилагане на политики, както и усъвършенстване на законодателството в партньорство и
координация с всички заинтересовани страни.
Общият бюджет на процедурата е 6 млн. лв., като минималната изисквана стойност на проектите е
100 000 лв., а максимален праг няма.

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

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас
- за живот без тютюн” 4
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Участници в конкурса: Ученици от 1-12 клас и техните учители

Бедствията на 21-ви век
Краен срок: 30 ноември 2011 г.
Споделете вашата визия за това какви бедствия могат да ни изненадат през следващите десетилетия
и как да се защитим, да отговорим или се адаптираме към бъдещите обстоятелства. Това може да са
наводнения, земетресения, бомбени атентати, опустошителните пожари, екстремни метеорологични
условия, климат.
Подгответе презентация до 10 слайда, която дава ясна представа за бедствие, което може да се
случи, и решението, свързано с превенция, подготвеността, реакцията или адаптирането към нея,
които могат да бъдат приложими както за отделни лица, фирми, общности, страни, региони или за
целия свят. Включете вашето въображение и визия за бъдещето (напр. чужди нападения?).
Участниците трябва да сте на възраст 18-30 години.

Национален конкурс за криминален роман
Краен срок: 1 декември 2011 г.
Национален конкурс за криминален роман обявява русенското издателство "Бряг". Няма зададена
конкретна тема, но петчленното жури ще присъди голямата награда с паричен еквивалент 3000 лева
и две поощрителни награди. Най-добрата кримка ще бъде издадена.
Конкурсът ще протече в два етапа. За първия - до 1 декември 2011 г., участниците трябва да
изпратят: кратка биография с името, адреса, телефонния номер и имейла си, между 20 и 30
страници от същинското повествование на електронен носител и пет хартиени копия, както и
концепция за фабулата или резюме на съдържанието на романа (ако вече е написан). Трите найдобри романа от първия етап ще бъдат допуснати до финалния, който ще приключи на 1 март 2012
г.
Материалите могат да бъдат изпращани на адрес: Русе, ул. "Борисова" 2, издателство "Бряг" (за
секретариата на конкурса). E-mail: izdatelstvo@brjag.bg; editor@brjag.bg. Няма ограничения за
възрастта или местоживеенето на авторите.
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Конкурси за специализация в областта на археологията и
музейното развитие
Краен срок: 1 декември 2011 г.
Американският научен център в София и музеят „Фийлд” в Чикаго обявяват три конкурса за
финансиране в областта на археологията, антропологията и музейното развитие.
Конкурсите се осъществяват с подкрепата на Фондация „Америка за България”.

Литературен конкурс "Будителят Петър Димков"
Краен срок: 1 декември 2011 г.
Националният граждански инициативен комитет (НГИК) „Петър Димков” обявява Литературен
конкурс за есе, разказ, стихотворение и приказка.
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 ДимковЛечителя; 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...

Стипендии Кокалис, Възможност за обучение в Harvard’s
John F. Kennedy School
Краен срок за кандидатстване в Harvard Kennedy School: 2 декември 2011 г.
Краен срок за кандидатстване за Стипендии Кокалис: 6 януари 2012 г.
Програмата Кокалис се стреми да осигури стипендии за обещаващ лидери и държавни
ръководители от региона. Право да кандидатстват за стипендия Кокалис имат граждани на Албания,
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Унгария, Косово, Бивша югославска република
Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия, Словения и Турция, за следните магистърски
степени в училището „ Джон Ф. Кенеди” на Харвардския университет:
- Магистър по публична политика (MPP)
- Магистър по публична администрация (MPA2)
- Магистър по публична администрация в международно развитие (MPA / ID)
- Магистър по публична администрация / в средата на кариерата (MC / MPA)
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Безплатен онлайн семинар по разследваща бизнес
журналистика, 6 декември 2011 г.
Краен срок: 5 декември 2011 г.
Могат да участват само професионални журналисти и студентски журналистика.
Семинарът е безплатен.
Мат Apuzzo, разследващ журналист във Вашингтонското бюро на Associated Press, ще предлага
идеи за как да замисляме и да изпълняваме бизнес разследвания.

Програма за трансгранично сътрудничество между
България и Турция, съфинансирана от Инструмента за
предприсъединителна помощ (CCI 2007CB16IPO008)
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.

Покана за представяне на предложения - EACEA/30/11 МЕДИА 2007 - Подпомагане на транснационалното
разпространение на европейски филми - „Избирателна
система за подпомагане“ 2012 г.
Краен срок: 1 декември 2011 г., 30 март 2012 г. и 29 юни 2012 г.
Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко транснационално
разпространение на нови ненационални европейски филми чрез насърчаване на театралните
разпространители по-специално да инвестират в популяризирането и достатъчното
разпространение на ненационални европейски филми.
Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за филм и за страна.
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Конкурс за млад изобретател 2011
Краен срок: 10 декември 2011 г.
Фондация "Еврика", Национално патентно ведомство и Съюз на изобретателите в България
организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад изобретател.
Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към
датата на подаване на заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината,
за която се присъжда наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в
които са съавтори с принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, подробна
автобиография, анотация и защитни документи от България или от чужбина, издадени през
последната година и в период от 3 години, предхождащи присъждането на наградата.

Конкурс за млад фермер 2011
Краен срок: 10 декември 2011 г.
Фондация "Еврика" съвместно с Асоциация на земеделските производители в България и
редакцията на в. "Гласът на фермера" организират ежегоден конкурс за наградата "Еврика"за млад
фермер.
Право на участие в конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към 31
декември в годината, за която се присъжда наградата.

Национален ученически конкурс за рождественска поезия
и проза
Краен срок: 12 декември 2011 г.
Целта на конкурса е да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и
Православието и да стимулира тяхната творческа изява, любовта им към изкуството, към Бога и
православната вяра.
В конкурса могат да участват ученици от 1-ви до 12 клас, в три възрастови групи, от всички
училища, школи и извънучилищни звена в страната.
Участниците ще се състезават в два раздела - поезия и проза (есе или разказ). Всеки участник може
да се представи и в двата раздела с по две произведения.
Инициатори на тази първа по рода си проява са Сливенската митрополия, Община Бургас,
православният храм "Света Богородица" и общинският детски комплекс в града.
Крайният срок за получаване на творбите е 12 декември 2011 г., на имейл адрес:
odk_bourgas@abv.bg
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Конкурс за млад мениджър 2011
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Фондация "Еврика" съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България организират
ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за млад мениджър.
Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е успял да постигне
значими успехи през годината и е показал видими способности за самоусъвършенстване и развитие.
Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от редакции, обществени организации
или сами да заявят участието си.

Фотоконкурс „Аз съм предприемач”
Краен срок: 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.

Стипендии за магистри на UNIL, Швейцария
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.

Фотоконкурс "Аз съм предприемач" 2011
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Този конкурс цали да покаже как чрез фотографията могат да бъдат разказани вълнуващи истории
на успешни предприемачи от цял свят.
В консурса могат да се включат фотографи от цял свят. Участниците могат да бъдат от всяка
изследователска или научна област, професионално ниво и географски регион.
Награди: Голямата награда на 1000 щ.д., четири награди на 250 щ.д.
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МЕДИА 2007 - Развитие, разпространение, промоция и
обучение - Конкурс за проектни предложения EACEA/23/11 - Подкрепа за телевизионното
разпространение на европейски аудио-визуални творби
Краен срок: 16 декември 2011 г.; 11 юни 2012 г.
Предложената аудио-визуална творба трябва да бъде независима европейска телевизионна
продукция (игрален, анимационен или творчески документален филм) с участието на най-малко три
телевизионни компании от няколко държави-членки на Европейския съюз или страни, участващи в
програмата МЕДИА 2007.
Кандидатурата трябва да бъде подадена най-късно до първия снимачен ден.
Максималната продължителност на проектите е 30 или 42 (в случаите на проекти за сериали)
месеца.

BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и
средни предприятия”
Краен срок: 20 декември 2011 г.
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.

Конкурс за нов дизайн на училищната емблема (лого) на
ПМГ „Акад. Н. Обрешков” - Разград
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.
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Подкрепа на ромското включване чрез изкуство и култура
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.

Международен хуманитарна награда на ARRL 2011
Краен срок: 31 декември 2011 г.
Това е годишна награда, инициирана от ARRL, която отличава радиолюбители, които са помогнали
на други във време на криза.
Могат да кандидатстват всички любители, които са използвали Amateur Radio като медиум, за да
работят за благосъстоянието на хората и насърчаване на международното разбирателство и мир.

Грантове за млади изследователи на NG
Краен срок: текущ до края на годината
Финансовата подкрепа варира 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
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Assembly of European Regions - стажове за студенти
Краен срок: текущ
Стажовете са от 3 до 6 месеца.
Няма определен формуляр.
При интерес изпратете писмо и CV на адрес:
Estelle Delangle
Assembly of European Regions
6, Rue Oberlin
F-67000 Strasbourg
Tel. : +33-(0)3-88.22.74.38
Fax : +33-(0)3-69.20.13.18
e.delangle@a-e-r.org

Европейски център за права на ромите - Будапеща: стаж
Краен срок: текущ
Предлагат се стажове за срок от 6 седмици до 6 месеца на роми с добро владеене на английски език.

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад фермер"
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика” със съдействието на редакцията на вестник "Фермер-новият" организират
ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад фермер". Право на участие в конкурса имат
български граждани, които не са навършили 35 години към 31 декември в годината, за която се
присъжда наградата.
Заявките изпращайте във Фондация „ЕВРИКА” до 10 декември на адрес: София 1000, бул.
„Патриарх Евтимий” 1,ет. 2.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад
изобретател"
Краен срок: 10 декември
Фондация „Еврика”, Национално патентно ведомство и Съюза на изобретателите в България
организират Ежегоден конкурс за наградата „Еврика” за "Млад изобретател". Право на участие в
конкурса имат български граждани, които не са навършили 35 години към датата на подаване на
заявката за патент и не са навършили 39 години към 31 декември на годината, за която се присъжда
наградата. Те следва да представят свои изобретения и/или изобретения, в които са съавтори с
принос по-голям от 50%. Представянето става чрез заявка, анотация и защитни документи от
България или от чужбина, издадени през последната година и в период от 3 години, предхождащи
присъждането на наградата.
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Заявките се изпращат във Фондация „ЕВРИКА” не по-късно от 10 декември на адрес: София 1000,
бул. „Патриарх Евтимий” 1. За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за "Млад
мениджър"
Краен срок: 15 декември
Фондация „Еврика” съвместно с Асоциация на индустриалния капитал в България, агенция „В
Комуникация” и списание "Мениджър” организират Ежегоден конкурс за наградата "Еврика" за
"Млад мениджър". Наградата ще получи този млад мениджър на възраст до 35 години, който е
успял да постигне значими успехи през годината и е показал видими способности за
самоусъвършенстване и развитие. Кандидатите могат да бъдат предложени от своите фирми, от
редакции, обществени организации или сами да заявят участието си.
Не пропускайте да изпратите заявките до 15 декември във фондация „Еврика” на адрес: София 1000,
бул. „Патриарх Евтимий” 1.
За справки: 981-51-81 и 981-37-99, office@evrika.org

Глобален фонд за децата
Краен срок: текущ
Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял
свят, които:
- са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д.
годишно);
- служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на
банди, роми, от рискови групи и др.);
- ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
- признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
- техни преки бенефициенти са деца и млади хора;
- имат отлично ръководство и визия;
- със солидни системи за управление - електронна поща, основни финансови и счетоводни системи;
- реализирали са ефективни програми.
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д.
Като първа крачка се кандидатства онлайн на адрес:
letter of inquiry
Ако вашата организация отговаря на приоритетите на ГФД и на критериите за подбор, процесът ще
продължи с представяне на пълно проектопредложение.

Mama Cash
Краен срок: текущ
Mama Cash е женска организация, която подкрепя иновативни проекти на жени за жени по целия
свят. Кандидатите следва: да са иновативни, да имат ограничен достъп до финансиране, да
подкрепят предимно позитивни промени в полза на жените в областта на правото, политиките и
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практиките, да са организации на жени. Финансирането е в размер на 500 - 20 000 евро.
Support grant > request sheet
Travel grant > request sheet

Black Sea Trust for Regional Cooperation
Черноморски тръст за регионално сътрудничество
Краен срок: текущ
Черноморски тръст за регионално сътрудничество е публично-частно партньорство със седалище в
Букурещ, което ще функционира в продължение на 10 години. За финансиране могат да
кандидатстват НПО от Армения, Азербайджан, България, Грузия, Молдавия, Румъния, Турция,
Украйна и Русия.
Поканата е за кандидатстване с проекти в три области:
- гражданско участие;
- трансгранично сътрудничество;
- сътрудничество изток - изток.
Средно проектите се финансират с 18 000 щ.д. и са с продължителност до 12 месеца.
Изпращайте попълнения формуляр на е-поща BlackSeaTrust@gmfus.org
като в "относно" посочите: думата PROPOSAL, името на вашата организация и страната, в която тя
е разположена.
Решения за финансиране се вземат в рамките на 10 седмици от получаване на предложението.
Формуляр за кандидатстване
Бюджет

2012 година BG051PO001-4.1.06 “Реинтеграция на
отпаднали ученици в образователната система”
Краен срок: 16 януари 2012 г.
Операцията е на обща стойност 7 000 000 лева. За тези средства могат да кандидатстват училища,
общини и регистрирани организации с нестопанска цел.
Ще се финансират следните дейности:
1. Идентифициране на отпаднали ученици;
2. Мотивиране на отпадналите за продължаване на образованието чрез информационни кампании;
3. Работа в общността с отпадналите и техните семейства;
4. Преодоляване на социалните пречки пред реинтеграцията на отпадналите ученици: закупуване на
учебни пособия, материали и др.;
5. Дейности за наваксване на пропуснатия учебен материал, вкл. допълнителни занимания,
допълнителни часове и др.;
6. Допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин;
7. Създаване на адаптивна приемна среда в училище: създаване на индивидуални учебни програми
за наваксване на пропуснати знания и умения; допълнително обучение на учители и директори за
работа с отпаднали ученици;
8. Въвеждане/реализиране на дейности за интеркултурно образование;
9. Реинтеграция на отпаднали ученици в училище и прилагане на механизми за превенция на
повторно отпадане, вкл. чрез привличане на помощници на учителя.
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2012 година: Покана за проекти за сътрудничество между
индустрията и академичните среди
Краен срок: 19 април 2012 г.
Целта на настоящата схема е да насърчи сътрудничеството между бизнеса и академичните среди
чрез обучение, кариерно развитие и обмен на опит, в частност в рамките на малките и средни
предприятия, както и в другите видове индустрия.
В проектите трябва да участват поне две организации, които да представляват академичните среди
и индустрията. Те следва да са от две различни държави членки на Европейския съюз или от
асоциирани страни.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

2012 година: Покана за проекти за подпомагане на
кариерното развитие на учените „Стипендии Мария Кюри
за професионална интеграция”
Краен срок: 18 септември 2012 г.
Необходимо е участниците да кандидатстват по линия на организацията, в която ще се проведе
проектът. Тази организация следва да се намира в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или
в асоциирана към ЕС държава. Към датата на подаване на молбата кандидатите не трябва да са били
повече от 12 месеца за последните 3 години в страната, в която ще се осъществи проектът.
Към датата на подаване на предложения кандидатите трябва да са придобили докторска степен и да
имат поне 4 години опит в изследователска дейност.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa

2012 година: Покана за съфинансиране на проекти с цел
подкрепа на учените
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
В рамките на дейностите "Мария Кюри" схемата "Съфинансиране на регионални, национални и
международни програми" цели да подпомогне обучението и професионалното развитие на учените,
като насърчи създаването на различни стипендиантски програми. Настоящият конкурс е насочен
към публични или частни организации, установени в държава членка на Европейския съюз или в
асоциирана страна. Те следва да отговарят за управлението и финансирането на поне една
стипендиантска програма за обучение на изследователи.
Източник: http://www.dnevnik.bg/evropa
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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”
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

Покана за проекти "Половите аспекти в кариерните
структури и кариерното развитие"
Краен срок: 12 януари 2012 г.
Ще бъдат подпомагани дейности за подкрепа на изследователските политики - научен обмен,
мрежи, конференции, трaнснационален достъп до инфраструктура и други.
Предложенията трябва да бъдат фокусирани върху аспектите на кариерното развитие, свързани с
пола. По поканата могат да кандидатстват юридически лица, намиращи се на територията на
държава - членка на Европейския съюз, или на асоциирана страна.
Ще бъдат финансирани дългосрочни изследвания, в които са включени наблюдения върху всички
етапи на кариерното развитие.
Те могат да включват:
- различия по отношение на публикации, покани за конференции, финансиране, обучение
- влиянието върху кариерата на работния баланс и семейното положение
- нетрадиционно кариерно развитие
- бъдещите кариерни перспективи предвид националните изследователски системи.
Проектите трябва да са с продължителност до една година.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
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Стипендиантската програма за мир на името на Herbert
Scoville Jr.
Краен срок: 13 януари 2012 г. (за есента на 2012 г.)
Могат да кандидатстват кандидати с бакалавърска степен и силен интерес към въпросите на мира и
сигурността.
Стипендия: 2 400 щ.д. месечно, здравно осигуряване, пътни разноски до Вашингтон, окръг
Колумбия. плюс 500 щ.д., за участие в подходящи конференции.

Конкурс за статия "Обясни науката"
Краен срок: 15 януари 2012 г.
Списание „Българска наука” и Рийдър ООД обявяват конкурс с първа награда: Kindle - най-ново
поколение четец.
Участници в този конкурс могат да бъдат лица от всички възрасти и упражняващи всякакви
професии. Малолетни и непълнолетни следва да представят материалите си при условията на
Закона за лицата и семейството и Семейния кодекс, т.е. тяхното участие трябва да бъде със
съгласието на родител.
- Обем до 30 машинописни стр. (допуска се известно надвишаване при необходимост);
- Тематика - избрана от автора изцяло съобразно компетентността, специалността и знанията му;
- Изискване за популярност - статията следва да излага и обяснява избраната тема или въпрос,
съчетавайки научно ниво и обоснованост с популярност и достъпност на изложението за широк
кръг читатели - неспециалисти в съответната област; Това не изключва засягане на спорна и
полемична за темата проблематика и представяне на различните, в т.ч. и противоречиви тенденции
в областта.
- Необходимите изображения следва да бъдат публикувани с посочване на източника; ако авторът
на материала не е и автор на изображенията;
- Материалът следва да е изготвен при съблюдаване на авторските и сродни права; авторът носи
отговорност за съблюдаването на последните;
- Участниците не са ограничени от условия и могат да бъдат ученици, студенти и хора от всяка
професия или позиция.
- Допълнителни условия - Всички права запазени „Българска Наука”
- Изборът на победител се извършва от Сдружение „Форум „Наука”
- Броят на участниците е без ограничения, върху една статия може да работи екип, а може и да е
създаден от едно лице. Юридически лица не се допускат. Отношенията между авторите, членове на
екипи, се уреждат между тях.
Всички статии, с нежелано съдържание, а именно - призоваващи към нарушаване на действащото
законодателство, с расистки характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии
и групировки), с подбуди към престъпления, дискриминация, лично или обществено опасни
действия, съдържащи реклама или порнография, няма да се приемат и участниците, които са ги
изпратили, ще бъдат дисквалифицирани.
Изпращайте своите материали и запитвания на имейл admin@nauka.bg
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Стипендиантска програма на Инициативата „Правосъдие”
Краен срок: 24 януари 2011 г.
Програмата е двугодишна програма на обучение и практическа работа. До десет кандидати ще
бъдат избрани през 2012 г., за да участват в програмата. Кандидатите от следните региони и страни
са допустими: Централна и Източна Европа, бившия Съветски съюз, Африка, Азия, Близкия Изток
и Централна / Южна Америка.
Кандидатите следва да са номинирани от национални неправителствени организации (НПО),
занимаващи се с човешките права. Кандидатът трябва да демонстрира силен ангажимент към
човешките права, да има диплома за висше образование и да има висока степен на владеене на
английски език. Критериите за избор ще включват опит на кандидата, неговия/ нейния потенциал
да допринесе за защитата и насърчаването на човешките права и съответствието на предлаганата
ролята на каниддата в номиниращата го НПО. В случай на включване в програмата, участниците
ще следва да подпишат споразумение с Инициативата „Правосъдие” за двугодишен ангажимент с
програмата. Първата година се прекарва в CEU, втората - в родната страна на кандидата, и работа с
номиниращата НПО.

BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради”
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.
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Конкурс „Жени и вино, вино и жени"
Краен срок: 5 февруари 2012 г.
Фондация "Буквите" обявява, за девети пореден път, този път още при кипването на младото вино,
своя ежегоден международен конкурс по случай Свети Валентин/Трифон Зарезан, вземайки за
заглавие незабравимите думи на поета - "Жени и вино, вино и жени".
Официални езици на конкурса:
- Български
- Руски
- Македонски
- Сръбски
Голямата награда в конкурса - стихосбирка (64-80 стр.) на победителя в конкурса.
Обявава се и допълнителна награда „Жаден Пегас" за хумористичен поглед към темата.
Предложения се приемат на адрес:
vino@bukvite.bg
Големина на произведенията: до две машинописни страници. Може да се участва с максимум до
три произведения.
Произведенията не трябва да бъдат публикувани до обявяване на резултатите от конкурса,
включително и в литературни сайтове и блогове.

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"
Краен срок: 1 март 2012 г.
Конкретни бенефициенти - Община Бургас, Община Видин, Община Девня и Община Дупница.
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.
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Стипендии Baden-Wurttemberg, Германия
Краен срок: 31 март 2012 г.
Могат да кандидатстват студенти и дипломирани висшисти от всички университети-партньори на
провинция Кооперативния държавен университет Баден-Вюртемберг Стипендията е в размер на
100 - 400 евро месечно.

BG051PO001-7.0.02 "Без граници - Компонент 2"
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 найдоброто 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
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)
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

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz - стипендии за
изследователи
Краен срок: 1 октомври, 1 март ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни.
Подкрепата е за не повече от 2 години.

Конкурс за стипендии за изследователи
Краен срок: 1 октомври/1 март
Германската фондация "Даймлер-Бенц Щифтунг" обяви конкурс за стипендии за младежи от
различни държави, включително и България, които искат да направят докторантура и да реализират
свой изследователски проект в Германия. За програмата могат да кандидатстват младежи с
магистърска диплома, без значение в коя област е тя. Стипендиите са предназначени за
индивидуални кандидати. Продължителността на стипендията зависи от изпълнението на проекта,
но не може да надвишава две години.

Петмесечен стаж в Комитета на регионите
Краен срок: 16 февруари и на 16 септември
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на европейската
интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на Комитета на регионите, да
даде възможност на служителите да добият опит и да развият и приложат на практика знанието,
което са натрупали в течение на обучението или професионалната си кариера.
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой граждани на
държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са университетски
дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на университетските степени. Те могат да
бъдат в края на обучението си или поне да са завършили трети курс, като докажат това със
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съответния документ. Стажът е отворен и за служители на обществения и частния сектор, които
имат университетска степен или еквивалентна диплома, или са извършвали поне за три години
консултантска работа. Възрастовата граница за стажантите е 30 години. Те трябва да владеят добре
един официален език на ЕС и да имат задоволителни познания по втори. Кандидатите се избират
въз основа на квалификациите им и на географско разпределение.

Стаж в Световна банка
Краен срок: ежегодно - 31 януари и 31 октомври
Кандидатства се онлайн.

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
Краен срок: 31 октомври всяка година
Тази награда всяка година отличава личност, организация или институция, допринесла за свободата
на пресата по света.

Стаж при европейския омбудсман
Краен срок: 31 август, 30 април ежегодно
Европейският омбудсман предлага стажове на граждани от ЕС. Стажовете продължат 4 месеца, но
могат да бъдат удължени до 11 месеца. Кандидатите трябва да се завършили право и да имат
познания по Европейско право. Те трябва да владеят един от официалните езици на ЕС и да имат
добри познания по втори. Тъй като работните езици на Европейския омбудсман са английски и
френски, владеенето им е основно изискване. Стажантите получават стипендия и финансова помощ
за наем на жилище. Европейският омбудсман възстановява и разходите за транспорт за влак или
самолет, но резервациите за билети трябва да бъдат одобрени предварително от институцията.
Желаещите да кандидатстват трябва да изпратят попълнена форма за кандидатстване,
автобиография, мотивационно писмо, копие от дипломи, сертификати и лична карта, както и
декларация за финансово състояние. Документите се изпращат до 30 април, за стажовете, които
започват на 1 септември или 31 август, за стажовете, които започват на 1 януари.
Източник: Дневник.bg

Европейската агенция за основните права набира
стажанти
Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове за период
от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва да са граждани на страна
членка на ЕС или страна със статут на кандидат за членство в съюза. Бъдещите стажанти трябва да
имат завършено университетско образование към датата на кандидатстване. Изисква се също много
добро владеене на поне два от официалните езици на общността. Не се допускат кандидати, които
вече са имали обучение или са били наемани на работа в европейска институция. Стажовете се
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заплащат по 1000 евро на месец. На одобрените кандидати ще бъдат покрити разходите за път в
началото и края на стажа. Предвидена е и специална добавка към заплащането за хората с
увреждания, която може да достигне до 50% от основната сума.

Фондация Gottlieb Daimler и Karl Benz - стипендии за
изследователи
Краен срок: 1 март и 1 октомври ежегодно
Могат да кандидатстват начинаещи докторанти. Кандидатите следва да не са над 30-годишни.
Подкрепата е за не повече от 2 години.

