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ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 032/656 759 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година VII, брой 12, м. декември 2011 г.

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

1. Новини
1–3
2. Обяви за проектни предложения(стипендии,
конкурси, обучения )
4 -42

ПЛОВДИВ - КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
- 2019

Брюксел: Коледа тази
година ще е побезопасна за децата

Тази година задачата на Дядо Коледа
ще бъде по-лесна от всякога, тъй като от
юли 2011 г. играчките, които се
продават в Европейския съюз, трябва да
отговарят на най-строгите правила за
безопасност
в
света,
предаде
пресслужбата на Европейската комисия.
Безопасни и забавни е идеалната
комбинация, но не е така очевидно
постижима на практика, отбелязва
Брюксел. Безопасната употреба на всяка
детска играчка зависи не само от самата
играчка, но също и от начина, по който
тя се използва, и от възрастта на детето.
За да знаят родителите дали дадена

играчка е безопасна или не за детето,
днес еврокомисарят по промишлеността
и предприемачеството Антонио Таяни
откри европейската кампания за
безопасност на детските играчки.
Нейната цел е да покаже по какъв начин
европейците могат да достигнат до
възможно
най-безопасните
детски
играчки и как да ги използват безопасно.
"Обявявам началото на тази инициатива
по коледно време, когато по традиция се
купуват най-много детски играчки. Тази
година играчките, продавани в ЕС, ще
бъдат по-сигурни от всякога, а моята
кампания ще позволи на родителите да
направят правилния избор за своите
деца",
заяви
Таяни.
Във видеоклип, който ще се излъчва по
телевизионните канали в цяла Европа,
се дават разяснения по този въпрос.
Успоредно с това при закупуването на
детски играчки на потребителите в ЕС
ще бъдат раздавани пощенски картички
със
съвети
за
безопасност.
Европейската комисия предлага и
няколко съвета, които не трябва да
забравяте, когато пазарувате детски
играчки:
- Никога не купувайте играчки,
които нямат маркировка "CE"
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Маркировката "CE" представлява поет
от
производителя
на
играчката
ангажимент, че играчката отговаря на
всички приложими правила на ЕС за
безопасността, които са сред найстриктните
в
света.
- Четете всички предупреждения и
инструкции
Трябва да сте запознати с препоръките
за възрастта и безопасността - отнасяйте
се сериозно към тях! Уверете се, че
играчката е подходяща за деца, и всеки
път когато купувате нова играчка, се
съобразявайте с темперамента, навиците
и поведението на детето, препоръчва
Брюксел.
- Наблюдавайте
играят

децата,

докато

За първи път - немски
коледен базар в
центъра на София

За първи път тази година в София
ще
има
традиционен
немски
коледен базар, който се открива днес
в градинката между Софийския
университет
и
парламента.
Инициативата има за цел да
пресъздаде атмосферата, топлината
и
благотворителния
дух
на

Уверете се, че всички играчки се
използват по предвидения начин, както
и че са подходящи за възрастта и
способностите
на
детето.
Винаги
купувайте
играчки
отсигурни магазини и онлайн сайтове
за
продажба
Те отговарят за продуктите, които
продават, и обикновено приемат
рекламации. Проверявайте внимателно
купените играчки втора употреба и
дадените от приятели играчки. Тъй като
те са по-стари, възможно е да не
отговарят на съвременните стандарти за
безопасност.
Винаги съобщавайте на търговеца на
дребно или производителя, от който
сте купили дадена играчка, за
всякакви проблеми, свързани с
нейната безопасност.

традиционните празнични пазари в
Германия, съобщиха от немското
посолство,
което
е
сред
организаторите. Базарът ще работи
до 24 декември и ще бъде снабден с
22 класически дървени къщички, от
които в Германия се продават
традиционни
лакoмства
и
празнични
изненади.
За децата са осигурени куклен
театър, въртележка и влакче, а
ученици от различни училища в
София ще се включат със свои
изпълнения в програмата. Немски
пастор и български свещеник ще
представят неделни притчи на
посетителите.
На откриването ще присъстват
кметът на София и посланикът на
Германия Матиас Хьопфнер.
От 1 декември на базара започва и
отброяването
на
дните
до
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Рождеството. Всеки ден в 18 ч. до
настъпването
на святата нощ
познато лице ще отваря по едно
прозорче
от
къщичките,
отбелязвайки с това наближаването
на празника.
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комплекс "Етър" и архитектурноисторическият резерват - с. Боженци,

На 24 декември ще бъде обявена и
набраната по време на базара сума, с
която организаторите ще
подпомогнат закупуването на храни
и оборудване за социалните
трапезарии в София.
Коледният базар се осъществява с
подкрепата на посолство на
Германия в България и дирекция
"Култура, образование и превенция
на зависимости" към Столичната
община и със средствата на немски
инвеститори в България.

Перперикон,
Мадарският конник и
Етъра ще се обновяват с
еврофинансиране

са само част от забележителностите,
които ще бъдат подготвени да
посрещат туристи с финансирането
на оперативната програма
"Регионално развитие", съобщи БТА.
Днес в регионалното министерство
са били подписани договорите за
финансирането, чиято обща
стойност е 100 млн. лв.

Боженци е едно от селищата, на
които еврофинансирането ще
помогне да създаде условия за
посрещането на повече туристи.
Археологическият комплекс
Перперикон, Мадарският конник,
Шуменската крепост, старата
българска столица Велики Преслав,
архитектурно-етнографският

Парите ще бъдат разпределени
между 29 общини, които имат
одобрени проекти по схемата
"Подкрепа за развитието на
природни, културни и исторически
атракции".
Министър Лиляна Павлова е
коментирала, че до средата на 2012 г.
се очаква да бъдат одобрени още
около 200 млн. лв. за развитие на
природни, културни и исторически
атракции, осветление, детски
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площадки, места за паркиране около
тях.

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

PPaaggee 55

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

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, 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

E-Learning Курс по Общата селскостопанска политика
(ОСП)
Срок: Участниците могат да се регистрират за участие в курса по всяко време,
като се започва от 1 ноември 2011 г.
Най-бързият начин да научите повече за историята, настоящето и бъдещата реформа
на ОСП в девет лесно достъпни модула, подготвени от от водещи европейски експерти.
Участието е безплатно.
Курсът е разработени за студенти първа година в академична институция в Европа в
областите (аграрна) икономика, (селскостопанска) социология, европейски
изследвания и политически науки, за академични преподаватели, политици или
работещи за неправителствени организации.
На 15 октомври, между 14.30-15.00 време (централноевропейско време), ще бъде
направено он-лайн представяне на курса ще бъде дадено. За да проследите на живо уеб
стрийминг на демонстрация на 15 октомври, гледайте тук.
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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.

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;
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.

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
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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.

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 практиките, да са организации на жени.
Финансирането е в размер на 500 - 20 000 евро.
Support grant > request sheet
Travel grant > request sheet

PPaaggee 88

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

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

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;
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.

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
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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.

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.
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
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Национален конкурс за есе и рисунка по случай 150
години от издаването на сборника „Български народни
песни” на Братя Миладинови
Краен срок: 10 декември 2011 г.
>> Национален конкурс за есе „За да се знае кои сме и за да ни има (Делото на Братя
Миладинови от погледа на съвременника)”:
Участниците в конкурса ще се оценяват в 2 възрастови групи: до VІІІ клас; до ХІІІ клас.
Дължина на есето трябва да е до 3 печатни страници (5400 знака с интервалите).
Заедно с есето кандидатите трябва да изпратят трите си имена, година на раждане, име
на училище, адрес за обратна връзка, e-mail, телефон.
>> Национален конкурс за рисунка на тема „Светът на българина в песните на Братя
Миладинови”:
Участниците в конкурса ще се оценяват в 2 възрастови групи: до VІІІ клас; до ХІІІ клас.
Рисунките могат да бъдат изпълнени в избрана от участника техника.
Заедно с рисунката кандидатите трябва да изпратят трите си имена, година на раждане,
име на училище, адрес за обратна връзка, e-mail, телефон.

Посланически фонд за oпазване на културното
наследство
Краен срок: 11 декември 2011 г.
Посолството на САЩ в София приема предложенията за 2012 г. за участие в конкурентната
световна програма за съхранение на културното наследство - Посланически фонд за oпазване на
културното наследство (ПФКН).
ПФКН оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:
1. Културни обекти, включително (но не само) исторически сгради и места, религиозни обекти,
паметници и археологически обекти.
2. Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други подобни
институции, сред които археологически и етнографски предмети, картини, скулптури, ръкописи,
фотографски и филмови колекции, както и обща музейна консервационна дейност.
3. Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика, ритуали, знания,
езици, танц, драма и занаяти.
Наградите на миналогодишния проект варираха от 10 000 до 100 000 щ. долара, със средна
стойност 58 000 долара.
Максимално времетраене на проекта: 60 месеца (пет години), разделено на 12-месечни
бюджетни периоди.
Получателите на грантове могат да бъдат неправителствени организации, музеи,
Министерството на културата или сродни на тях институции.
Посолството приветства съфинансирането, предметните дарения в подкрепа на проектите ,
както и други форми на участие във финансирането на проектите. Как да кандидатствате?
Вижте линка (на английски).
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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

New Europe College, Букурещ, Румъния, обявява
стипендиантски конкурс за академичната 2012-13
Краен срок: 12 декември 2011 г.
Програмата е предназначена за млади учени от областта на обществените и социланите
науки.
Кандидатите трябва да бъдат докторанти в напреднала фаза на своето дисертационно
изследване или скоро защитили. Приоритет ще имат кандидатите под 40 години и
такива, които досега не са били стипендианти на NEC.
Работни езици: Английски, френски и немски. Желателно е добро владеене на
английски.

Първи национален конкурс за православна поезия и
проза на тема „ Рождество на Спасителя”
Краен срок: 14 декември 2011 г.
Община Бургас, Сливенска митрополия, Православен храм „Света Богородица” - гр.
Бургас и Училищното настоятелство към Общински детски комплекс - Бургас под
патронажа на сливенски митрополит Йоаникий организират Първи национален
конкурс за православна поезия и проза на тема „Рождество на Спасителя”.
Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към
литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към
изкуството, Бог и православната вяра.
УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища,
школи и извънучилищни звена от страната: 1-ва възр.гр.- 1-4 клас; 2-ра възр.гр.-5-8
клас; 3-възр.гр.-9-12 клас.
Конкурсът е в 2 раздела:
1) Поезия
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2) Проза (есе или разказ).
Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи
до 2 стихотворения или 2 произведения в проза.
Възможно е участие и в двата раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
1) Име, фамилия на участника;
2) Клас, училище, школа( извънучилищно звено);
3) Точен адрес и телефон.
Творбите да са до 2 машинописни страници.
ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НА:
e-mail: odk_bourgas@abv.bg
Резултатите ще бъдат обявени на 21.12.2011 г.

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.

Онлайн фотоконкурс Transitions 2011
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Можете да участвате с ваши снимки в четири категории:
- Политика и демокрация
- Бизнес и икономика
- Бит
- Изкуства и култура
Снимките трябва да бъдат заснети в Централна Европа и балтийските страни, Източна
Европа и Русия, Югоизточна Европа, Централна Азия и Кавказ.
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Конкурсът е отворен за всички - любители и професионалисти - от всички възрасти и от
всички страни. Всеки участник може да представи до четири снимки.

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.

Конкурс за фото-хайга "Сезони" за фотографи, изкушени
от словото, и пишещи, изкушени от фотографията
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Фотографско общество - Варна, Ви кани на първия в страната ни конкурс за фото-хайга.
Предайте специфичния дух на годишните сезони с помощта на фотографията и хайку.
Очакваме творбите на всички фотографи, изкушени от словото, както и на всички
пишещи, изкушени от фотографията.
Всеки участник има право да изпрати до четири фото-хайги, отразяващи четирите
годишни сезона, или само един от тях по свой избор. За участие се приемат и съвместни
творби на двама автори.
Изисквания към фотографиите:
- файловете да са във формат jpeg;
- големина - не по-малки от 3000 pix по дългата страна и размер на файла до 5 мб.
- Текстовете могат да бъдат както класическо хайку, така и свободни тристишия;
задължително условие е да са вместени вътре във фотографията.
- Начинът и мястото на разполагане на текста, а така също шрифтът и големината му са
по преценка на автора.

Danceweb стипендии 2012
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Могат да кандидатстват танцьори и хореографи с професионални амбиции от Европа,
Източна Европа и страни извън Европа, за предпочитане на възраст между 22 и 30
години и с добро владеене на английски език.
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Програмата е 5-седмично пребиваване, което се провежда всяка година през юли и
август във Виена, Австрия, в рамките на ImPulsTanz фестивал.

Стипендия на EGU за комуникиране на геонауките за
журналисти
Краен срок: 15 декември 2011 г.
Европейският съюз за геонауки (EGU) предлага Стипендии на EGU за комуникиране на
геонауките за журналисти, които да представят изследванията в областта, за да развиват позадълбочено разбиране на тематичните въпроси, подходи, констатации и мотивация.
Стипендиантите се очаква да публикуват поне един значителен материал.
Могат да кандидатстват журналисти, които се интересуват от планетарни и космически науки.
Стипендия: 5 000 евро.

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.

Открит конкурс за избор на външни оценители
Краен срок: 16 декември 2011 г.
Сдружение „Местна инициативна група „Преспа” - общини Баните, Лъки и Чепеларе” обяви
открит конкурс за избор на външни оценители за създаване на база данни от експерти
оценители, които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по
мерките от ос 1, 2 и 3 на ПРСП и в частност мерки 121, 122, 123, 226, 311, 312, 313, 321 и 322,
залегнали в Стратегията на МИГ „Преспа”.
Минималните и специфични изисквания към кандидатите за участие по техническата оценка на
проектни предложения са:
1. Да са физически лица;
2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама,
корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща
финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на
чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия
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бюджет на Европейските общности;
3. Да не живеят (по настоящ или постоянен адрес) и да не работят (по трудово или служебно
правоотношение, както и по договор за управление и контрол) на територията на МИГ „Преспа”;
4. Образование - висше (минимум бакалавърска степен).

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.

Mярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
от ПРСР
Краен срок: 21 декември 2011 г.
Приемът ще ще включва допустимите за финансово подпомагане разходи за
инвестиции, извършени от: - кандидати в сектор "плодове и зеленчуци";
- кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 112
"Създаване на стопанства на млади фермери";
- кандидати, одобрени за финансово подпомагане и изпълняващи проекти по мярка 141
"Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране".

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.
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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 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.

Покана за представяне на предложения - EACEA/35/11 МЕДИA 2007 - Популяризиране/Достъп до пазара
Краен срок: 22 декември 2011 г.
Целите са да се подпомогнат дейности за:
- подобряване на разпространението на европейските аудио-визуални творби, като на
европейския аудио- визуален сектор се осигури достъп до професионалните европейски
и международни пазари;BG 5.11.2011 г. Официален вестник на Европейския съюз C
322/11
- насърчаване на съвместните дейности на националните организации за
популяризиране на филми и аудио-визуални програми,
- насърчаване на изграждането на икономически партньорства между държавите и
професионалистите в рамките на програма МЕДИЯ и извън нея и стимулиране на
взаимното опознаване и разбирателство.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
Дейностите трябва да започнат най-рано на 1 юни 2012 г. и да приключат най-късно до
31 декември 2012 г.

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.

Конкурс "€вропа за твоите мисли"
Краен срок: 25 декември 2011 г.
Могат да участват ученици на възраст 14 - 19 години от Югоизточна Европа.
Награда: 1-во място - 200 евро, 2-ро място 150 евро, 3-то място - 100 евро.
Текстовете не трябва да са били публикувани.
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Авторите могат да представят само един кратък разказ.
Можете да пишете на вашия роден език или на английски език.
Текстът не трябва да надвишава 3000 или да е по-кратък от 1000 думи.

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.

Стажове - Фондация Civitella Раниери 2012
Краен срок: 31 декември 2011 г.
Могат да кандидатстват всички заинтересовани с известен опит в изкуствата
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Конкурс за есе - съвместна инициатива на Фондация
Българска Памет и евродепутатите от ЕНП - Мария
Неделчева и д-р Андрей Ковачев
Краен срок: 6 януари 2012 г.
Тема: Кирилицата - българската азбука като световно културно наследство
Конкурсът се обявява в над 50 училища от Благоевградска област и в училищата с
български състав в Р. Молдова, Р. Украйна и Р. Сърбия за ученици от 9-12 клас.
Участниците трябва да развият в есеистична форма разсъжденията значението на
Кирилицата, като оригинален български принос в европейската и световната
цивилизация, част от българското нематериално (духовно) наследство.
Отличените във финалния кръг 50 ученици ще имат възможност да посетят
Европейския парламент в Брюксел по покана на евродепутатите Мария Неделчева и др Андрей Ковачев по случай тържествените чествания на националния празник 3 март на 29 февруари 2012 г.

Покана за предствяне на предложения - EACEA/24/11 МЕДИЯ 2007 - Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение - i2i Audiovisual
Краен срок: 6 януари 2012 г. за проекти с начална дата най-рано 1 юли 2011 г.;
6 юни 2012 г. за проекти с начална дата най-рано 1 декември 2011 г.
Предложената аудиовизуална продукция:
- трябва да е игрален, анимациионен или документален филм, продуцирани основно от
компании, регистрирани в някоя от държавите, които участват в програмата МЕДИЯ,
- трябва да бъде продукция със значително участие на професионалисти в съответната
област, които са граждани на държави, участващи в програмата МЕДИЯ, или да имат
постоянно местопребиваване в тези държави.
Максималната продължителност на проектите е 30 месеца.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася само за проекти с начало
1 юли 2011 г. - 6 юни 2012 г.
Общият предвиден бюджет, който ще бъде отпуснат за съфинансиране на проектите,
възлиза на 3 милиона евро.
Финансовата помощ не трябва да надвишава 50 %-60 % от допустимите разходи.

FASPE: летни стажове „Журналистическа етика”
Краен срок: 6 януари 2012 г.
FASPE за специализанти в областта на журналистиката е интензивна двуседмична
програма, която разглежда ролята журналистите в нацистка Германия и по време на
Холокоста, с акцент върху морални кодекси, които ръководят журналистика професия.
Стипендиите в Аушвиц за изследване на професионална етика (FASPE) ще подберат 1015 студенти, които да проучат ролята журналистите в нацистка Германия и Холокоста.
Могат да кандидатстват завършили студенти по журналистика.
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Стипендии Кокалис, Възможност за обучение в Harvard’s
John F. Kennedy School
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)

Международен конкурс за поезия 2012 в Замъка на
Дуино (Castello di Duino), Триест, Италия
Краен срок: 7 януари 2012 г.
Право на участие имат младежите до 30 години.
Участието е безплатно.
Конкурсът е тематичен.
Темата на VIII издание 2012 г. е:
“Огледало/ Маски”
Секции:
1. Неиздадена поезия
2. Театър (монолог или диалог между две действащи лица)

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,
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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

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.
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- 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

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

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.
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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.

Международен конкурс на It’s LIQUID - Първо издание
2012
Краен срок: 19 януари 2012 г.
It’s LIQUID Group в сътрудничество с International ArtExpo представя It’s LIQUID
Международен конкурс - Първо издание 2012 г.
Конкурсът има за цел да насърчаване съвременното изкуство, фотография и дизайн
чрез всички на инструменти, които платформата Това е It’s LIQUID използва в
продължение на години (прес-информация, пощенски списък с над 60 000 абонати,
реализация на събития за съвременно изкуство и дизайн).
Н конкурса могат да участват художници и дизайнери, както и групи от цял свят, без
ограничение за възраст и националност.
Конкурсът има пет основни категории:
- Живопис и рисунка
- Скулптура и инсталации
- Фотография
- Видеоарт
- Продуктов дизайн

Стипендии “Наркотици, сигурност и демокрация”
Краен срок: 20 януари 2012 г.
Програмата подкрепя изследвания на организираната престъпност, лекарствена
политика, въпросите на управлението и свързаните с тях теми, в социалните науки и
свързаните с тях дисциплини.
Могат да кандидатстват докторанти от цял свят.
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Конкурс WSIS Project 2012
Краен срок: 20 януари 2012 г.
Български държавни структури, академичната общност, организации на гражданското
общество и частния сектор могат да участват в конкурс за проекти в областта на
информационното общество на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU).
Конкурсът WSIS Project Prizes 2012 е за проекти и програмни документи в 18 категории,
сред които са публична инфраструктура, електронно управление, сигурна
информационна среда, културно многообразие.
Гласуването за най-добър проект ще бъде до 10 април 2012 г, а наградените
предложения ще бъдат обявени на церемония на 15 май 2012 г. в Женева по време на
Среща на върха на международната организация.
Наградените проекти ще бъдат включени в справочници за най-добри световни
практики в областта на информационното общество и ще бъдат прилагани в други
държави.

Европарламентът обяви конкурс за европейската
младежка награда "Карл Велики"
Краен срок: 23 януари 2012 г.
Европейският парламент обяви началото на конкурса за европейската младежка
награда "Карл Велики". Тя се връчва на младежи, които са работили по проекти за
насърчаване на разбирателството между хора от различни европейски страни.
Настоящият конкурс е насочен към граждани или жители на една от 27-те държави членки на ЕС, на възраст от 16 до 30 години. Участниците могат да кандидатстват
индивидуално или групово, като се допускат кандидатури на всички официални езици
на ЕС.
Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
- завършени в рамките на календарната година (12 месеца), предхождаща настоящия
краен срок за кандидатстване, или
- все още да са в ход.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

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
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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.

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

Конкурс за участие в Програмата на САЩ за ученици с
високи постижения
Краен срок: 31 януари ежегодно
Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс
за участие в Програмата на САЩ за ученици с високи постижения (USAP). Тази
програма дава възможност на талантливи ученици с изявени лидерски качества и
принос към обществото, да се обучават в престижни университети в САЩ, независимо
от финансовото им състояние.
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Програмата е предназначена за ученици от 11 клас на държавните среднообразователни училища. Кандидатите трябва да имат високи академични постижения,
силна мотивация и да се нуждаят от пълно или частично финансиране, за да могат да
продължат образованието си в бакалавърски програми в САЩ.
Изисквания за участие в конкурса:
- да сте ученик в 11 клас на държавно средно-образователно училище
- да имате отличен успех
- да участвате активно в живота на училището и на общността
- да можете да докажете финансови затруднения
Документи за участие в конкурса:
- Попълнената апликационна форма
- Две есета (по едно от Група А и Група Б, стр. 3 на апликацията).
- Академична справка от 8-ми, 9-ти и 10-ти клас и от първия срок на 11-ти клас,
подписана от директора на гимназията и подпечатана с печата на училището.
- Копие от резултата (ако имате такъв ) от тестовете iBT TOEFL/SAT Reasoning Test/ SAT
Subject Tests/ Cambridge AS , подпечатано от училището.
- Две препоръки.

Награда на Google за фотография
Краен срок: 31 януари 2012 г.
Ако сте студент във висше учебно заведение на възраст 18 или повече години, този конкурс е за вас. Подайте до
осем от най-добрите си снимки в една от десетте категории.

Програма „Младежта в действие” 2012
Краен срок: 1 февруари, 1 май, 1 октомври 2012 г.
За проекти, подавани на национално ниво, съгласно Ръководството за кандидатстване
по Програма „Младежта в действие" са определени три крайни срока за кандидатстване
в годината, като крайният срок се отнася до датата на подаване на проектното
предложение (пощенското клеймо):
1 февруари - за проекти стартиращи между1 май и 31 октомври
1 май - за проекти стартиращи между 1 август и 31 януари
1 октомври - за проекти стартиращи между 1 януари и 30 юни
В случай че ден, определен за краен срок за кандидатстване е официален почивен ден,
то за краен срок се счита първият след него работен ден за НЦЕМПИ.

Стипендии “Анита Борг” на Google за жени със степен
бакалавър, магистър и доктор
Краен срок: 1 февруари 2012 г.
Могат да кандидатстват жени студенти, записани в бакалавърска, магистърска или
докторска степен (или еквивалент) през 2012/2013 университет в Европа, Близкия
изток или Африка.
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Стипендиантска програма на Фондация "Гети"
Краен срок: 1 февруари 2012 г.
Американският научен център в София иска да Ви информира за стипендиантската
програма на Фондация "Гети", САЩ, организирана посредством Съвет на
американските изследователски центрове в чужбина (CAORC).
Програмата предоставя възможност за работа по самостоятелен изследователски
проект в Алжир или Турция, свързан със следните семинари: Изкуство и археология
на свещеното (семинарът ще се проведе в Алжир) и Визуалната култура във
Византия (семинарът ще се проведе в Турция).
Кандидатите трябва да са защитили докторска степен или да имат професионален опит
в областта на история на изкуството.
Независимите изследвания трябва да бъдат проведени през периода от 9 юни до 16 юли
2012 г.
Стипендията от фондация "Гети" включва пътните и дневни в размер на 7 500 щ.д.
Българските изследователи ще могат да подадат молби чрез Американския научен
център в София (ARCS).

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.
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BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за
научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия”
Краен срок: Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения 08.02.2012 г.; Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения 09.04.2012 г.; Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения 08.06.2012 г.
Основната цел на настоящата процедура е да предостави подкрепа за реализирането на
успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските
предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или
научноизследователски организации/университети, с цел създаване на нови или
усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са
насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния
потенциал и технологичното развитие на предприятията.
Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните
компоненти/допустими дейности:
Компонент 1 - Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б:
Експериментално развитие - подкрепата по този компонент цели да стимулира
изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на
българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на
съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги.
Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост" подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до
професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права
по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти,
процеси или услуги на национално и/или международно равнище.
Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и
визуализация на проекта" - този компонент има за цел да предостави подкрепа за
подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за
осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.

Конкурс „Иновации за здраве: решения, които
преминават граници”
Краен срок: 13 февруари 2012 г.
Очакват се иновативни решения за здравеопазването от цял свят, които имат
потенциал за подобряване на състоянието на здравеопазването в други страни и
региони. Можете или да представите решение, или да номинирате проект.

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,
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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

BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
Основна цел на настоящата процедура е оказването на инвестиционна подкрепа на
големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху
околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с
производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, поефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като
ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на
големите предприятия в страната.
Предоставяната по настоящата процедура за подбор на проекти безвъзмездна
финансова помощ следва да отговаря на условията за държавни помощи.
Приложимите режими на държавни помощи по отношение на безвъзмездната
финансова помощ в рамките на настоящата процедура са както следва:
1) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване" съгласно Глава
І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 на Регламент на Комисията (ЕО) № 800/2008 от 6
август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с
общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L 214/09.08.2008),
приложим за дейностите по Компонент 1;
2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО)
1998/2006 от 15 декември 2006г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за
създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за
дейностите по Компонент 2.
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 78 233 200 лева.
Допустими за финансиране по Компонент 1 са следните дейности:
а) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което
намалява енергоемкостта на производството на предприятието-кандидат, и/или
б) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, което е
свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и
обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото
производство или чрез използването му за производство на нови продукти, и/или
в) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на ново оборудване, представляващо дълготраен материален актив, за
производство на продукт/и, подлежащ/и на рециклиране, след като станат отпадъци,
обхващащо намаляване или заместване използването на нерециклируеми и опасни
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материали/компоненти при производството на продукт/и, както и производството на
продукти, чието използване намалява вредните емисии и продукти, които изпълняват
условията на хармонизирания стандарт EN 13 432:2000 за биоразградимост на
опаковки.
Допустими за финансиране по Компонент 2 са:
а) Дейности за подобряване на задвижващите двигатели и системи, включително чрез
подмяна и/или
б) Дейности за подобряване на енергийните системи чрез смяна на енергоносителя,
и/или
в) Дейности за оползотворяване на отпадъчната топлина, и/или
г) Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на малки ко-генерационни инсталации за собствени нужди, и/или
д) Въвеждане на системи за отопление и вентилация от възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), и/или
е) Инвестиции в софтуерни системи за енергиен мениджмънт, и/или
ж) Консултантски услуги, свързани с въвеждането на системи за енергиен мениджмънт
съгласно изискванията на стандарт БДС EN 16001 (Energy Management Systems)/EN ISO
50001.
з) Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура;
и) Визуализация на проекта;
й) Одит на проекта.

1 от 7 милиарда: Глобален конкурс за късометражен филм
Краен срок: 15 февруари 2012 г.
Населението на света е седем милиарда. По този повод филмови професионалисти и
любители, лица и организации са поканени да се присъединят към този международен
конкурс за късометражен филм, за да се повиши информираността на въпроси,
свързани с нашия свят. Филмите трябва да се фокусират върху един или повече от 7
ключови въпроса на Кампанията за 7 милиарда действия: бедност и разчупване на
кръга на неравенството, овластяване и напредък на жените и момичетата, млади хора,
репродуктивно здраве и права; здрава околна среда и здрави хора; стареене ;
урбанистично планиране за растеж. Участниците могат да се включат като екип или
индивидуално и могат да представят до два късометражни филма.
А жури ще избере десет финалисти. След това чрез онлайн гласуване потребителите ще
изберат тримата победители, които ще бъдат наградени с парични награди.
Победителите ще бъдат обявени на 8 март 2012 г.

Покана за подкрепа на утвърдени изследователи
Краен срок: Физически и инженерни науки: 16 февруари 2012 г.; Природни
науки: 14 март 2012 г.; Обществени и хуманитарни науки: 11 април 2012 г.
Предложения могат да се подават от поне една организация, регистрирана в държава
членка на ЕС или в асоциирана държава. Кандидатите трябва да активни
изследователи със значителен опит и постижения през последните 10 години.
Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на значителни постижения и на нови
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изследвания, методи и техники включително и чрез интердисциплинарен подход.
Бюджет: 679 980 000 евро
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

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 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.

Bтора покана за набиране на проектни предложения по
програмата за трансгранично сътрудничество между
България и Сърбия
Краен срок: 20 февруари 2012 г.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България
(Управляващ орган по Програмата) в сътрудничество със Службата за европейска
интеграция на Република Сърбия (Национален партниращ орган по Програмата)
обявяват Втора покана за набиране на проектни предложения за насърчаване на
трансграничното сътрудничество между България и Сърбия с финансовата подкрепа на
Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия,
съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ на Европейски съюз.
Целта на програмата е да се подобри териториалното сближаване в българо-сръбския
трансграничен регион, конкурентоспособността и устойчивостта на развитието му чрез
сътрудничество в икономическата, социалната и екологичната сфери.
Общата сума на Втората покана за набиране на проектни предложения е 8 741 808 евро.
Проектните предложения трябва да отговарят на една от двете приоритетни оси и
сферите на интервенция на Програмата:
1. Развитие на дребно-мащабна инфраструктура:
1.1. Физическа и информационна инфраструктура;
1.2. Инфраструктура, засягаща проблемите на околната среда;
1.3. Подкрепа за подготовка на проекти.
2. Подобряване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и
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развитие:
2.1. Връзки и мрежи на институционално, бизнес и образователно ниво;
2.2. Устойчиво развитие, посредством ефективно използване на регионалните ресурси;
2.3. Мерки от типа „хора за хора".
Крайната цел на Програмата е да повиши капацитета на потенциалните кандидати,
допустими по Програмата при разработването и изпълнението на съвместни проекти в
допустимия трансграничен регион, определен от Програмата както следва:
- за България (административно ниво NUTS III) - областите Видин, Монтана, София,
София - град, Перник и Кюстендил;
- за Сърбия (административно ниво, еквивалент на NUTS III) - областите Бор, Зайчар,
Нишава, Пирот, Ябланица и Пчиня.

Покана за представяне на предложения - EACEA/25/11 Темпус IV - Реформа във висшето образование
посредством международно университетско
сътрудничество
Краен срок: 23 февруари 2012 г.
Двата основни инструмента за сътрудничество по настоящата покана за представяне на
предложения по програма Темпус са:
- Съвместни проекти: проекти на основата на „възходящ подход“, насочени към
модернизиране и реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на
съвместните проекти е обменът на знания между университети, организации и
институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в
държавите партньорки при необходимост.
- Структурни мерки: проекти, насочени към съдействие за развитие и реформа на
системите за висше образование в държавите партньорки, както и към подобряване на
качеството и значението им, и към по-голямо доброволно сближаване с достиженията
на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на
структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на
стратегическа рамка на национално равнище.
До получаване на безвъзмездни средства се допускат кандидати юридически лица
(„правни субекти“), учредени съгласно изискванията на законите преди повече от 5
години в държави-членки на ЕС или в държави партньорки по програмата Темпус.
Кандидатите за Съвместни проекти трябва да бъдат признати от държавата публични
или частни висши учебни заведения или асоциации, организации или мрежи от висши
учебни заведения, занимаващи се с подпомагане, подобряване и реформа на висшето
образование.
Кандидатите за Структурни мерки трябва да бъдат правни субекти, както е посочено погоре, по отношение на съвместните проекти или национални или международни
организации на ректори, преподаватели или студенти.
Седалището на тези институции и организации трябва да е в някоя от следните четири
групи допустими държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- 4-те държави от района на Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Черна
гора, Сърбия, както и Косово,
- 17-те държави от съседните южни и източни райони на Европейския съюз: Алжир,
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Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия,
Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Руската федерация и
Украйна,
- 5-те републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.

Конкурс на БМА за студентско есе
Краен срок: 28 февруари 2012 г.
Българската макроикономическа асоциация обяви деветия годишен Конкурс за
студентско есе на една от следните две теми:
1. "Раждане и загиване на глобална валута"
2. "Бели пари за черни дни" или "Яж, пий и си носи новите дрехи" (теоретична и
емпирична обосновка на предпочитаната стратегия)"
В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска
и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в
областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по
отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на
подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на
изложението.
Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва
да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения.
Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на
Българската макроикономическа асоциация.
Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които
надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.
Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
На отличените студенти ще бъде дадена възможност да представят своите есета на
Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация през мартаприл 2012 г.
Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

ПЕТИ КОНКУРС за работещи в сферата на
извънкласната и извънучилищна дейност
Краен срок: 1 март 2012 г.
Конкурсът е за:
- работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност в направление
„Изкуства”;
- работещи в направление „Изкуства” в детските градини.
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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.

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 30годишни. Подкрепата е за не повече от 2 години.

Конкурс за стипендии за изследователи
Краен срок: 1 март / 1 октомври
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.

Национален ученически конкурс за актова рисунка по
натура - 2012
Краен срок: 15 март 2012 г.
Националният ученически конкурс за актова рисунка по натура ще се провежда за
ученици от цялата страна от средни училища по изкуствата, професионални гимназии
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и профилирани гимназии в областта на изобразителното изкуство.
В конкурса могат да участват всички ученици в редовна форма на обучение от
училищата по изкуства, професионални гимназии и профилирани гимназии в областта
на изобразителното изкуство.
Участниците се групират в две възрастови групи:
- от 9 и 10 клас,
- от 11 и 12 клас.

BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на
регионалния туристически продукт и маркетинг на
дестинациите”
Краен срок: 15 март 2012 г, 16:00 ч. местно време
Конкретните цели на схемата са:
- подкрепа за дестинации със значителен туристически потенциал, популяризиращи
природното, културно и историческо наследство;
- икономическа диверсификация на съответната територия или регион и намаляване на
териториалната концентрация на туризма;
- насърчаване на предлагането извън сезона, намаляване на сезонността и увеличаване
на заетостта на легловата база;
- привличане на нови пазарни сегменти за специфичните регионални продукти и
използване на потенциалното търсене на вътрешния пазар.
- използване на ефективни съвременни средства и техники за достигане до
туристическите пазари,
Проектите ще се изпълняват на цялата територия на Република България и на
територията на Европейския съюз, в случай на участие в международни туристически
борси, изложения и панаири.
Допустими дейности в подкрепа на предложения туристическия продукт:
1. Разработване на туристически пакети или диверсификация на съществуващите;
2. Рекламни дейности - подготовка и разпространение на информационни и рекламни
материали за туристическия район и предложения за подкрепа туристически продукт;
3. Участие в регионални, национални и международни туристически борси, изложения
и панаири;
4. Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности;
5. Организиране на експедиентски пътувания, посещения на пътнически агенти,
туроператори, автори на пътеводители, журналисти;
6. Подкрепа на дейности за обществено осведомяване и информационни услуги комуникационни кампании за подобряване на осведомеността за природното, културно
и историческо наследство и приноса на туризма към развитието, разпространение на
подходяща информация сред туристическия бизнес, организиране на туристически
форуми за насърчаване на ефективната двустранна комуникация, участие и
ангажиране на местния бизнес в разпознаването и разрешаването на общи проблеми.
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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: 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.

Покана за проекти, свързани с условията на труд
Краен срок: 31 март 2012 г.
Допустимите кандидати са: социални партньори, публични власти и организации на
публични власти, учредени като юридически лица в страните бенефициенти и в
Норвегия, чиято основна дейност е свързана с условията на труд и/или тристранното
сътрудничество. Под "социални партньори" се има предвид организации, които
представляват работодатели и служители, уточняват от фонда. Допустими кандидати са
юридически лица на национално, регионално и местно ниво.
Могат да кандидатстват и апликанти от Норвегия, но само в сътрудничество с
юридически лица от страните-бенефициенти.
Проектопредложенията трябва да са ориентирани към:
- подобряване на структурите и практиките на социалния и на тристранния диалог;
- по-добро разбиране на ползите от достойните условия на труд.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Стипендии Baden-Wurttemberg, Германия
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.

Международна награда на Дубай за най-добри практики
Краен срок: 31 март 2012 г.
Международната награда на Дубай се състои от 11 награди, от които 6 за най-добри
практики, 2 за Прилагане на най-добри пракики, 2 за частния сектор и 1 за личности,
които имат положителен принос за подобряване на жизнената среда.
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Наградата отразява на политиката и на ангажимента на правителството на Дубай и
Обединените арабски емирства за постигане на устойчиво развитие на населените
места и опазване на околната среда въз основа на международно сътрудничество.
Могат да участват градове, местни власти или техните сдружения, НПО и общностни
организации.
Общият размер на наградата е 360 000 щ.д.

Фестивал за късометражни филми „Балканите - отвъд
границите”. Тема: „Говори с мен"
Краен срок: 1 април 2012 г.
В конкурса могат да участват всички желаещи на възраст до 30 години от региона на
Балканите и Югоизточна Европа.
Целта на конкурса е да мотивира младите хора да отразят миналото, настоящето и
бъдещето на региона, в който живеят. Материалите трябва да пресъздават
многообразието на Балканите чрез интервюта, разговори или други средства. Филмите
трябва да са с дължина до 30 минути.

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: 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: 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 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

Награди „RegioStars" 2013
Краен срок: 20 април 2012 г.
Като част от инициативата „Региони за икономическа промяна", наградите „RegioStars"
- 2013 г. целят представяне, разпространение и комуникация на добри иновативни
практики, финансирани чрез кохезионната политика на ЕС.
За наградите през 2013 г. приоритет са следните теми:
1. Интелигентен растеж: съвместна дейност на университети за принос към
регионалния растеж;
2. Устойчиво развитие: подкрепа на ресурсната ефективност в малките и средни
предприятия;
3. Приобщаващ растеж: социални иновации: творчески отговори на
предизвикателствата пред обществото;
4. Категория „Градска Звезда": интегриран подход за устойчиво градско развитие;
5. Категория „Информация и Комуникация" : насърчаване на регионалната политика
на ЕС чрез кратки клипове.

Стаж при европейския омбудсман
Краен срок: 30 април , 31 август 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
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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: 31 май, 30 ноември 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
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.

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 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
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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

Младежки литературен конкурс „Моят град - моето
бъдеще“
Краен срок: 31 август 2012 г.
Под патронажа на Община Стара Загора НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб „Млад
писател” и вестник „TEEN’S PAPER” със съдействието на вестник „Старозагорски
новини” и Радио Стара Загора обявиха Младежки литературен конкурс „ Моят град моето бъдеще“.
Конкурсът има за цел чрез литературните творби - есета и очерци, да опишат
природните дадености и архитектурни - исторически забележителности на града, в
който живеят, включително и онези места и обекти, които са малко или почти
непознати.
Литературните творби написани на чист български език и непубликувани до 300
форматирани реда, изпращайте на адрес: teen_stzagora@abv.bg
В началото на месец октомври ще бъдат раздадени награди в две възрастови групи:
деца до 12 години и тийнейджъри до 19 години.
За повече информация на телефон: 0885 41 94 16 или в НЧ „Родина 1860” гр. Стара
Загора

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

PPaaggee 4400

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

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.
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5375

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА КОНКУРЕНТЕН ПОДБОР НА
ПРОЕКТИ С ОПРЕДЕЛЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”
Агенция по заетостта в качеството си на Договарящ орган по приоритетна ос 2 на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира на 17.10.2011г.
открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за
кандидатстване BG051PO001-2.3.02 “БЕЗОПАСЕН ТРУД”.
ЦЕЛИТЕ НА СХЕМАТА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ СА:
• Схемата цели подобряване на условията на труд в предприятията при спазване на
нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;
• Адаптиране на управленските процеси в предприятията към нов подход при
регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от
трудови стандарти;
• Повишаване на производителността на заетите в подкрепените предприятия.
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ ПОДКРЕПА ВКЛЮЧВАТ:
• Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност, общо
или на отделни елементи от нея;
• Mодернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти,
технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на
труд;
• Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;
• Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд във връзка с
въвеждане на ново работно оборудване и технологии;
• Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и
технологии.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет страницата
на Агенцията по заетостта: http://www.az.government.bg/ophr, на единния
информационен портал: www.eufunds.bg, а така също и на страницата на
Управляващия орган (МТСП): http://ophrd.government.bg.
Краен срок за представяне на проектните предложения: 21.12.2011 г. 16.30 ч. в дирекции
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“Бюро по труда” в областните градове.
Вижте още: График за провеждане на информационна кампания
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/5383

Започна приемането на заявления по схема „По-близо до работа”
На 12.10.2011 г. Дирекциите “Бюро по труда” от цялата страна започват приемането на
заявления от работодатели и новонаетите от тях лица, които желаят да се включат в
Проект “По-близо до работа” по схема BG051PO001-2.2.01, финансирана със средства на
Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Целта на схемата е да насърчи географската мобилност на заетите лица. Целева група
по Проект “По-близо до работа” са новонаети лица, които работят в населено място
различно от това, в което са регистрирани по настоящ адрес, отговарящи на следните
условия:
• трудовият договор да е сключен за срок не по-малък от 6 месеца;
• работното място да не е отдалечено на повече от 80 км от населеното място, в което
лицето е регистрирано по настоящ адрес;
• да не ползват средства на друго основание за същия разход;
• да не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;
• трудовата им дейност да не е обичайно свързана с пътуване;
• в рамките на 12 месеца, предхождащи датата на сключването на трудовия договор, да
не са били наети на трудово правоотношение при същия работодател;
• да не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство,
рибарството и аквакултурите;
• да не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в
държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление,
системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи, Министерство
на отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл.
57а от Закона за насърчаване на заетостта;
• да не са включвани и да не участват в проекти и програми, финансирани от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния
бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентични със схема
BG051PO001-2.2.01 “По-близо до работа”.
В Проекта могат да участват работодатели, които са наели лица /за срок не по-кратък от
6 месеца/ на работни места, във всички сфери на икономиката. Работодател, който
назначи нов служител, пътуващ от друго населено място, ще получи средства в размер
до 150 лв на лице за организирането и провеждането на въвеждащо обучение до 30 часа.
Недопустими по Проекта са работодателите, представители на Държавната
администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на
народната просвета, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната,
и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона
за насърчаване на заетостта, както и предприятия в сферата на селското и горското
стопанство, рибарството и аквакултурите.
Комплектът документи за кандидатстване /Заявление на работодателя и
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Декларация образец 1, с приложени към тях изискуеми документи, заедно със
Заявленията и Декларациите на новонаетите лица, с приложени към тях изискуеми
документи/ се подава лично от работодателя или чрез упълномощено от него
лице в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота на лицата. Образците на
Заявление и Декларация са публикувани на електронната страница на Агенцията по
заетостта и могат да се разпечатват от тук:
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/AP2201/Menu
_2201.htm

