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

Година VIII, брой 2, м. февруари 2012 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 януари, 2012г. – 01 февруари,
2012г., допълнихме нашата база данни със
следните възможности за финансиране на
проекти, обучения и стипендии:

1. Новини
1–4
2. Обяви за проектни предложения(стипендии,
конкурси, обучения )
4 - 60

ПЛОВДИВ - КАНДИДАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА - 2019

Най-големите оптимисти сме, че ЕС ни помага срещу
корупцията
Българите са най-големите оптимисти, че ЕС помага за намаляването на корупцията в
тяхната страна. Това сочи проучване на Евробарометър, публикувано днес от
Европейската комисия.
Близо половината от българите са заявили, че вярват в действията на ЕС срещу
корупцията. Българите са най-многобройни в ЕС (46 процента), които споделят тази
оценка. Девет от 10 участници в допитването от България, Гърция, Португалия, Кипър,
Румъния, Словения и Чехия оценяват корупцията като голям проблем в тяхната страна.
Гърците (80 процента), румънците (78 процента) и българите (75 процента) са на
мнение, че в техните страни корупцията е по-разпространена, отколкото в останалите
държави от ЕС. По-голямата част от европейците са на мнение, че институциите на ЕС
са корумпирани, но най-малко това мнение се споделя от поляци, румънци и българи.

Литва замразява ратифицирането на АКТА
Литва реши днес да спре ратифицирането на Търговското споразумение за борба с
фалшификациите АКТА (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - АСТА), смятано от някои
интернет потребители за посегателство върху свободата на словото, предаде Франс прес.
"Решено бе АКТА да не бъде ратифицирана в близко бъдеще. Ще има консултации",
заяви правосъдният министър Ремигиюс Шимашус след заседание на правителството.
Очевидно е, че е необходима сериозна дискусия между институциите и обществеността
по този въпрос, допълни той.
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По-рано Шимашус изтъкна в блога си, че някои разпоредби на споразумението
"поставят сериозни въпроси" и то не бива да бъде подписвано без внимателното му
обсъждане в ЕС и Литва.
Споразумението АКТА бе подписано на 26 януари в Токио от 22 от 27-те правителства
на страните от ЕС, сред които бе и Литва. Няколко страни - Полша, Чехия, Словакия и
Германия, вече замразиха процеса на ратификация.
Българското правителство официално взе решение да спре процедурата, докато няма
единна позиция на държавите от ЕС.

Италия иска да бъде движещата сила на
евроинтеграцията
Италианският премиер Марио Монти предизвика одобрението на депутатите в
Европейския парламент, след като вчера се обяви за защита на евроинституциите,
докато държавите членки все повече критикуват Брюксел заради исканите икономии,
предаде EUobserver.
"Твърде често в Брюксел като еврокомисар виждах как
националните правителства обвиняват институциите
на Европейския съюз, въпреки че самите те са част от
процеса на взимане на решения", каза премиерът.
Речта му, един от малкото пъти, в които италианският
език е използван повече от час в Европарламента,
имаше за цел да възстанови образа на страната като
една от държавите, основателки на ЕС и на общата
валута, коментира изданието.
Новата Италия по думите на Монти ще се ангажира не само с икономиите, но и с
растежа и няма пасивно да транспонира европейското законодателство, а ще иска да
бъде основен двигател на тези правила.
В този дух Монти покани германския канцлер Ангела Меркел и френския президент
Никола Саркози в Рим в петък за разговори, насочени към "общностния метод и
признаването на приоритета на институциите на ЕС".
Премиерът призна, че Германия и Франция със "съучастието" на Италия са били
първите, които са нарушили правилата за дисциплина в еврозоната, т.нар. Пакт за
стабилност и растеж.
Монти също така обеща да направи всичко, което може, за да не се задълбочи
разделението между страните във и извън еврозоната. Като премина на английски език,
той отправи критики към "дълбоко повърхностната островна култура, която наивно
смята, че евроинтеграцията означава свръхдържава".
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В речта му имаше по нещо за всеки - похвала за германската култура на бюджетна
дисциплина, съчувствие към гърците за наложените им икономии, но и критики, че
Атина с години е толерирала корупцията и нечестните държавни търгове.
Речта му предизвика коментари от почти всички политически групи в Европарламента.
Председателят на Европейската народна партия в институцията Джоузеф Доул заяви,
че подкрепя френско-германското партньорство като движеща сила на Европа, но
посочи Монти като пример за ЕС заради отказа му от междуправителствения подход.
Лидерът на социалистите и демократите Ханес Свобода го призова да се завърне на
европейската сцена, за да може да бъде избран за говорител.
Ръководителят на либералите Ги Верхофстад предложи италианският премиер да бъде
изпратен в страните от еврозоната с икономически проблеми, след като завърши
реформите в Италия. Ребека Хармс от групата на зелените също се обърна към Монти,
като каза: " Вие сте силен мъж, който допринася политиките на ЕС да станат поцивилизовани".
Единствените критики дойдоха от крайнолевите и крайнодесните представители, по
думите на които Монти е неизбран технократ и член на същия международен банков
елит, който е виновен за кризата.

Европейската комисия: Реформа изоснови през ВСС и
прокуратурата
Десетият доклад на Европейската комисия за
напредъка на България в секторите "правосъдие" и
"вътрешна сигурност" отново е критичен и остър,
като в него се препоръчва България да реформира
"из основи" съдебната система, което да започне от
Висшия съдебен съвет и прокуратурата.
Освен това според комисията България не се справя
достатъчно добре с борбата срещу корупцията и
организираната
престъпност.
Проблеми,
констатирани от експертите, са купуването на
гласове, полицейското насилие, непрофесионалното
разследване и нуждата от "широкомащабна антикорупционна реформа".
Част от мерките, които комисията препоръчва, са създаването на мрежа от
специализирани прокурори, дейни стратегии за разследване и резултати в налагането
на санкции за конфликт на интереси.
България ще трябва да отговори на новите, но добре познати препоръки до юли, когато
ще бъде публикуван политическият доклад, обобщаващ действията на страната за петте
години членство в ЕС. Тогава комисията ще направи и преглед на контролния
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механизъм за България и Румъния и ще реши дали да продължи мониторинга, да го
премахне или да го запази само за една от двете държави.
При представянето на доклада говорителят на ЕК Марк Грей заяви, че той не трябва да
се свързва по никакъв начин със стремежа на България за приемането й в Шенгенското
безвизово пространство.
Реакциите на политиците бяха от "липса на напредък" (БСП) до докладът е
"балансиран" (правосъдният министър Диана Ковачева).
Според премиера Бойко Борисов неправителствените организации (които според ЕК
трябва да бъдат послушани в предложенията им за съдебна реформа) са сред основните
виновници за негативния доклад, както и опозиционните партии.
Единствено прокуратурата, в лицето на главния прокурор Борис Велчев, призна, че е
трябвало още преди две години да обърне внимание на критиките на Брюксел и заяви,
че България не се справя с корупцията по високите етажи.

•

НОВО: „Media me!" - обучение за млади журналисти

Краен срок: 16 февруари 2012 г.
Национален център „Европейски младежки програми и инициативи" организира
медийно
обучение
„Media
me!"
за
млади
журналисти.
Събитието ще се проведе в София в периода 24.02.2012г. до 26.02.2012 г.
Програмата се състои от теоретична и практическа част. В рамките на обучението
участниците
ще:
- научат повече за програма „Младежта в действие" и резултати от успешно
реализирани
проекти;
- участват в разнообразни дейности, включващи методите на неформално образование;
- се запознаят с представители на организации, които търсят иновативни и интересни
техники за привличане на обществения и медиен интерес към проектите им.
НЦЕМПИ поема изцяло разходите по храна и настаняване на участниците, както и
пътните
разноски
на
участниците,
които
не
са
от
София.
Всички
участници
ще
бъдат
настанени
в
хотел
Триада,
София.
За повече информация относно програмата и организацията на събитието,
Диляна
Кирилова
dkirilova@youthbg.info
Желаещите да участват трябва да изпратят име, фамилия, електронен адрес и телефон
за връзка, както и името на медията, в която работят на електронен адрес
dkirilova@youthbg.info срок до 16 февруари 2012 г.
•

НОВО: Покана на EYP за млади журналисти, пишещи
за околната среда
Краен срок: 16 февруари 2012 г.
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Европейската младежка преса (EYP) в сътрудничество с Организацията на обединените
нации за околна среда (UNEP) кани всички млади журналисти, които проявяват
интерес
да
пишат
за
опазването
на
околната.
Търсят се 50 млади европейски журналисти за създаване на статии, предавания,
подкасти, и фото списания по темата устойчивост в светлината на предстоящата
конференция по устойчиво развитие Рио +20 на Обединените нации в Рио де Жанейро,
20 - 22 юни 2012 г. Медийният принос трябва да се съсредоточи върху решения, които
се прилагат в различни места в Европа, за да се отговори на предизвикателствата на
устойчивостта,
пред
които
е
изправен
светът.
Могат да кандидатстват млади европейски журналисти между 18-30 години, с интерес и
страст за опазване на околната журналистика (доказаният интерес е плюс), които са в
състояние да произвежда най-вече аудио-визуални материали. Тъй като работният език
е английски, се изисква добро ниво на писмен и говорим английски език.
•

НОВО: YOUTH VOICE

Краен срок: 24 февруари 2012 г.
Международен Алианц за Развитие обявява покана за участие в международен проект
„YOUTH VOICE” между България и Румъния. Проектът има за цел да повиши
осведомеността за културното многообразие и да се развият умения за използване на
културното разнообразие, като положителен и мощен инструмент в работата с младежи.
Да се осмислят и приложат различни начини за активно участие на младите хора в
рамките на проекти, свързани с културното разнообразие и европейска идентичност, да
се развие идеята за доброволчеството и неговото приложение в ежедневието на
младите хора. Проектът е предназначен за млади хора от 17 до 24 години и ще се
проведе от 02-06.03.2012 г. в Златни пясъци (хотел „Плиска”). Участниците са
отговорни за 30% от своите пътните разходи. Настаняване, храна и материали са за
сметка
на
организаторите
и
програмата.
Изпращайте своите заявки за участие не по-късно от 24.02.2012. на следния адрес:
office@idanetwork.eu. За повече информация: 0887 584 054 или 02/443 53 66
•

НОВО: Иновативни практики за развитие на
гражданските компетентности на учениците и
родителите

Краен срок: 20 февруари 2012 г.
Семинарът е по проект The Social Capital School и ще се проведе на 26 април 2012 г. в
Пловдив.
Семинарът е предназначен за преподаватели в начални и средни училища и родители,
като има за цел да представи нови подходи за развитие на гражданските
компетентности
на
учениците
и
родителите.
В
програмата:
- Учители : (НЕ) Оставяйте децата сами! - Доброволци, родители и учители заедно за
децата.
- Презентация на локални и национални дейности от учители и родители по темата.
- Добрите практики от български организации.
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•

НОВО: Конкурс-работилница за литературна критика
за автори до 30-годишна възраст
Краен срок: 1 ноември 2012 г.
„Литературен вестник”, с покрепата на Фонд „13 века България”, обявява годишен
конкурс-работилница за литературна критика. В конкурса могат да участват автори до
30-годишна
възраст.
За участие в конкурса се приемат литературнокритически рецензии с обем до 5000
знака върху книги в областта на художествената литература и хуманитаристиката,
български
и
преводни,
публикувани
през
2011
и
2012
г.
Текстовете (с посочени име на автора, дата на раждане, телефон и електронен адрес за
връзка) се приемат до 1 ноември 2012 г. на адрес: lv_konkurs@abv.bg.
В конкурса ще бъде присъдена една голяма награда в размер на 400 лв., която ще бъде
обявена през декември 2012 г. Изпратените за участие текстове ще бъдат разглеждани
текущо от журито на конкурса и номинираните ще бъдат публикувани в специална
ежеседмична рубрика в „Литературен вестник”, както и на сайта на изданието.
Авторите на номинираните текстове ще имат възможността да участват в творчески
работилници, в които ще се включат утвърдени критици и редакторите на
„Литературен вестник”. През 2012 г. ще бъдат проведени четири критически
работилници. Първата ще се състои през март 2012 г. и в нея ще могат да участват
автори, изпратили текстове за участие в конкурса до 1 март 2012 г.
•

НОВО: Международен конкурс за компютърна рисунка
и колаж "Творчество без граници" за ученици и младежи
на възраст от 5 до 27 години
Краен срок: 16 април 2012 г.
Образцово народно читалище „Заря-1858”, Компютърна школа "Вале", Хасково,
организират Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж "Творчество без
граници" на тема „Цветните лъчи на светлината през очите на децата”.
Целта
на
конкурса
е
децата
и
младите
хора:
да
открият
магията
на
дигиталната
графика
и
живопис;
да
нарисуват
света
през
своите
очи;
- да предадат своите чувства, настроения и вътрешни изживявания;
да
ни
накарат
да
усетим
силата
на
детското
въображение.
Да се потопим заедно в магията на компютърната графика и живопис, да нарисуваме
нашите надежди, настроения и чувства, да покажем красотата на нашата земя и на
човешките взаимоотношения.
•

НОВО: Шести национален литературен конкурс
"Хермес" за първа книга - поезия и проза, за автори до
30 години
Краен срок: 20 февруари 2012 г.
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Издателска къща „Хермес” има удоволствието да обяви за шести пореден път
Националния литературен конкурс „Хермес” за първа книга в категории проза и поезия.
Изпращайте своите ръкописи до 20.02.2012 г. на адрес:
Пловдив, ул. „Богомил“ 59
Тел. 032/630 630
имейл: todor@hermesbooks.com
•

НОВО: Посолството на САЩ обяви младежки конкурс
за есе
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Третият понеделник през февруари е федерален празник, на който ден американците
честват президентите на Съединените щати. Празникът първоначално е бил наречен
рожден ден на Вашингтон в чест на първия американски президент, рожденият ден на
Ейбрахам Линкълн също е в средата на февруари.
Участниците трябва да учат в гимназия или университет в България. Всеки участник
може да представи в конкурса до две творби, тематично посветени на една от следните
области:
- президентските избори,
- писмо, кето ти би изпратили на Плевнелиев и / или президента Обама, ако имате
такава възможност,
- Джордж Вашингтон,
- Ейбрахам Линкълн.
Работите трябва да бъдат създадени специално за конкурса и трябва да са на английски
език.
Състезателите трябва да изпратят есетата си на посолството на САЩ в София на
Sofia_Essay@state.gov не по-късно от сряда, 29 февруари 2012. Моля, включете в
имейла името, възрастта, гимназията или университета на автора, както и телефонен
номер за контакт.
•

НОВО: Посолството на САЩ обявява конкурс за
младежко изкуство
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Третият понеделник през февруари е федерален празник, на който ден американците
честват президентите на Съединените щати. Празникът първоначално е бил наречен
рожден ден на Вашингтон в чест на първия американски президент, рожденият ден на
Ейбрахам Линкълн също е в средата на февруари.
Участниците трябва да бъдат ученици на възраст между 6 и 18 години, които учат и
пребивават в България. Учениците ще бъдат разделени по възраст в четири групи.
Всеки участник може да участва в конкурса с до две творби, тематично посветени на
една от следните области:
- президент по време на работа
- избиране на президент
- Нещо което бихте споделили с президента Плевнелиев и / или президента Обама, ако
имахте такава възможност.
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Работите трябва да са създадени специално за конкурса и могат да бъдат от следните
жанрове: рисунка, акварел, живопис, графика, плакат или фотография.
Участниците трябва да изпратят цифрови снимки на своите произведения, а не самите
произведения, на Посолството на САЩ на Sofia_Art@state.gov не по-късно от сряда, 29
февруари 2012. Моля, включете в имейла пълното име на художника, неговата /
нейната възраст, телефон, за контакт, негов / неин член на семейството или училището.
•

НОВО: Втори национален конкурс за поезия в памет на
поета Добромир Тонев за непубликувани стихотворения
Краен срок: 1 март 2012 г.
Община Пловдив, Дружество на писателите - Пловдив, Поетична академия „Добромир
Тонев“, със съдействието на мол „Галерия Пловдив“, „Сиенит Холдинг“, г-жа Тони
Симидчиева и Туристическа агенция „Ана Травел”, както и с медийното партньорство
на Радио Пловдив обявиха Втори национален конкурс за поезия в памет на поета
Добромир Тонев (1955-2001).
Конкурсът е анонимен, темата е свободна, без възрастови ограничения.
Всеки може да представи от едно до три стихотворения.
Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 1 март
2012 г. (четвъртък) на следния адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10.
Валидна е датата на пощенското клеймо върху плика.
Творбите трябва да бъдат поставени в голям пощенски плик, който да съдържа
съответно:
- стихотворенията, отпечатани в три екземпляра;
- по-малък ненадписан и запечатан плик с личните данни на съответния участник:
трите имена, дата на раждане, имейл и/или телефон за връзка, кратка биография,
както и заглавията на стихотворенията, с които се кандидатства. Ако някои от творбите
са неозаглавени, вместо заглавието се вписва първият ред на произведението.
Кандидатства се само със стихотворения, които не са публикувани към момента на
обявяването на конкурса и с които кандидатът не е участвал в други подобни конкурси.
Представените творби, както и данните от малкото пликче, задължително да бъдат
написани на компютър или поне на пишеща машина. Кандидатите, които не са спазили
горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.
•

НОВО: Созополски семинари по творческо писане, 24 27 май 2012 г.

Краен срок: 7 март 2012 г.
Фондация „Елизабет Костова” обявява своя пети семинар по творческо писане, който се
провежда всяка година в Созопол, България. Програмата на семинара включва
интензивни уъркшопове, неформални кръгли маси, специални гост-лекции и
литературни четения. За участие в семинара могат да кандидатстват писатели от
България и от англоговорящите страни, включващи, но неограничени до
Великобритания и САЩ. Ще бъдат одобрени общо десет участници.
Всички одобрени за участие писатели ще получат стипендии, които покриват таксаучастие, настаняване, храна и пътни разходи.
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•

НОВО: Стипендии за магистратура в Германия срещу 3
години работа в България след завършването
Краен срок: 1 ноември
Германската фондация „Мумерт” търси кадърни и амбициозни млади българи с
управленски потенциал. Тя предлага пълна издръжка от 1 000 евро на месец в
продължение на две години и половина до получаване на магистърска степен.
Кандидатите трябва да са последна година на бакалавърска степен в специалности от
областта на туризма, икономическите, инженерните и естествените науки. Те трябва да
имат
висок
успех
и
да
владеят
немски
и
английски
език.
Най-важното условие за получаване на стипендията „Мумерт”: всички кандидати
подписват договор, съгласно който се задължават след завършване на магистърската си
степен в Германия да работят в България поне 3 години.
•

НОВО: Покана за участие на НПО в избора на
представители на неправителствения сектор в работната
група за разработване на договора за партньорство на
Република България за програмен период 2014-2020 г.
Краен срок: 27 февруари 2012 г.
Във връзка със стартиралата подготовка на Република България за участие в
Кохезионната политика на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.,
предстои сформирането на Работна група за разработване на Договора за партньорство
и на тематични работни групи за разработване на програмите за следващия програмен
период.
Неправителствените организации, желаещи да участват в дейността по изготвяне на
Договора за партньорство, са поканени да представят заявление за участие в избора на
представители на неправителствения сектор в работната група. Заявление за участие в
изборa могат да подават следните групи неправителствени организации в обществена
полза:
- социални организации;
- екологични организации;
- организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
- организации, работещи в сферата на политиките за развитие.
•

НОВО: Фотоконкурс "Запечатани спомени от Дома на
хумора и сатирата" за участници на възраст от 5 до 105
години
Краен срок: 15 март 2012 г.
Конкурсът се посвещава на 40-годишнината на Музея „Дом на хумора и сатирата”.
За конкурса се приемат снимки, направени в Музея или в пространството около него.
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Приемат се и снимки, заснети и преди години - до 40 години назад.
Кадрите да се изпращат в пълна резолюция по електронен път като прикачени файлове
на адрес snimka@elatevgabrovo.org, придружени от трите имена на участника, възраст,
телефон за връзка, адрес и имейл.
Участници: Всички на възраст от 5 до 105 години, всеки българин, направил снимка в
сградата или в Парка на смеха около Дома на хумора и сатирата (ДХС).
Брой фотографии на участник - 2.
•

НОВО: Покана за представяне на предложения EAC/S02/12 - Университетска харта „Еразмус“ 2013 г.

Краен срок: 29 март 2012 г.
Университетската харта "Еразмус" се прилага за висши учебни заведения.
Присъждането й е необходимо предварително условие, за да може учебното заведение
да организира мобилността на студентите, преподавателите и персонала, да
осъществява езикови курсове по програмата "Еразмус", да кандидатства за
многостранни проекти.
•

НОВО: Международен Екс-либрис конкурс „Еx Libris Ex History"

Краен срок: 31 май 2012 г.
За осми пореден път РБ „Любен Каравелов“ организира Международен конкурс за
екслибрис. Темата на тазгодишното издание е „Еx Libris - Ex History" и дава възможност
на всички участници в него да покажат чрез изкуството на екслибриса своята гледна
точка към историята.
ЕХ ЛИБРИСИТЕ трябва да бъдат изпратени, заедно с попълнена и подписана
апликационна форма по пощата, най-късно до 31.05.2012 (важи датата на пощенското
клеймо) на адрес:
Регионална библиотека “Любен Каравелов”, Графичен кабинет
ул. “Дондуков - Корсаков” № 1
Гр. Русе 7000, България
•

НОВО: Конкурс за новото лого на "Топлофикация
София"
Краен срок: 26 март 2012 г.

„Топлофикация София” съвместно с Националната художествена академия стартира
конкурс за изготвяне на ново лого на компанията.
Дружеството отправя предизвикателство към творците и особено към младите таланти,
защото те притежават непосредственост на творческия израз и креативност.
• НОВО: БГ Сайт 2012 - регистрациите започнаха
преференциални цени до: 3 юни 2012 г.
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Могат да участват само нови сайтове.
В категория Grand Prix участват всички проекти, печелили през предните години.
Има и други нови моменти.
•

НОВО: Четиринадесети национален конкурс „Млади
таланти” 2012 г.
Краен срок: 10 април 2012 г.
МОМН обяви Четиринадесетия национален конкурс „Млади таланти” 2012 г.
Участието в конкурса се осъществява чрез подготовката на научноизследователски или
иновационни проекти във всички науки, вкл. в социално-икономическите и
хуманитарни науки, както и в следните научни направления: информационни и
комуникационни технологии; приборостроене; биотехнологии, фармация; нови
материали и нанотехнологии; екотехнологии и третиране на отпадъци;
енергоспестяващи
технологии
и
възобновяеми
енергийни
източници.
Проектите се подават в 1 екз. на български и 1 екз. на английски език и на електронен
носител,
или
се
изпращат
по
пощата
на
адрес:
гр.
София
1000,
бул.
„Княз
Дондуков”
№
2А
Министерство на образованието, младежта и науката, Дирекция „Наука”
за Националния конкурс „Млади таланти”.
•

НОВО: Конкурс за набиране на двустранни проекти за
научни изследвания

Краен срок: 15 март 2012 г.
В рамките на Швейцарския принос към разширяването на ЕС стартира БългароШвейцарска изследователска програма 2011-2016 г. Програмата има за цел да
допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на
разширения Европейски съюз България, да подпомогне изпълнението на съвместни
българо -швейцарски изследователски инициативи, да осигури по-нататъшната
интеграция на българските учени в международни мрежи и да улесни обмена на знания
и
ноу-хау
между
учените.
Новата програма ще се реализира съвместно от партньорски организации от двете
страни
и
ще
се
концентрира
върху
следните
теми:
1. Екология - горско стопанство, земеделие, управление на земята, отпадъци
2. Социални науки - социално-човешки неравенства и регионални различия;
3.
Медицина
дизайн
и
симулации
на
нови
лекарства;
4. Инженерни науки - иновативен строителен дизайн, методи и материали.
Общият размер на средствата на фонда за съвместни изследователски проекти е
4,235,000 шв. франка. Безвъзмездната финансова помощ от швейцарска страна е 85%, а
съфинансирането в размер на 15% се предоставят от Министерство на образованието,
младежта и науката.
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•

НОВО: Пети конкурс за работещи в сферата на
извънкласната и извънучилищна дейност
Краен срок: 1 март 2012 г.
Конкурсът за работещи в сферата на извънкласната и извънучилищна дейност и в
направление „Изкуства” в детските градини се организира от Международна
фестивална програма на детското творчество “Приятели на България”, съвместно с
Министерство на образованието, младежта и науката и Синдиката на Българските
учители, КК Албена.
Конкурсът е за:
- работещи в сферата на извънкласната и извънучилищната дейност в направление
„Изкуства”;
- работещи в направление „Изкуства” в детските градини.
•

НОВО: Глобална стипендиантска програма на
YouthActionNet
Краен срок: 12 март 2012 г.
Млади социални предприемачи са поканени да кандидатстват за насърчаване на
социалната промяна и осъществяване на контакти на младите хора с местните
общности. Кандидатите трябва да бъдат на възраст между 18 до 29 години (към 1
октомври 2012) и да са основателите на съществуващи проекти или организации, или
водещи проекти в рамките на организация. Те трябва да владеят английски език и да
могат да присъстват на обучението през октомври 2012 г.

НОВО: 6-та покана за лидери сред хората с увреждания на
Международния института на жените
•

Краен срок: 1 март 2012 г.
Могат да кандидатстват жени-лидери с увреждания от целия свят, членуващи в
организации,
водени
от
и
работещи
за
хора
с
увреждания.
Място на провеждане: 6 - 27 август 2012 г. в Юджийн, Орегон, САЩ
Международния института на жените ще събере около 30 жени-лидери с увреждания от
около 30 различни страни за укрепване на лидерски умения, създаване на нови визии и
изграждане на международни мрежи за подкрепа за програмите за включване.
По време на триседмична програма участничките ще вземат участие в работни срещи,
семинари и дискусии, провеждане на посещения на място, и ще участват в дейности по
изграждане на екип, ще проучват предизвикателствата и ще се обменят стратегии за
увеличаване на възможностите за лидерство и участие на жените и момичетата с
увреждания в международните програми за развитие.
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•

НОВО: Магистърска степен по изкуства в областта на
международните отношения и културната дипломация
Краен срок: 20 март 2012 г.
Институтът за културна дипломация и Дубровнишкия международен университет (Диу)
да обявят магистърска програма изкуства в международните отношения и културна
дипломация. Програмата ще комбинира традиционните академични компоненти на
международните отношения, с нов акцент върху ролята на "меката сила" и културна
дипломация в съвременните глобални взаимоотношения.
•

НОВО: Стипендия на Младен и Дянко Сотирови

Краен срок: 15 февруари 2012 г.
Тази стипендия в размер на 3000 паунда ще покрие два до три месеца престой в
Лондон в периода между 1 юли и 30 септември 2012 г., а именно пътни разходи,
настаняване и дневни. Получателят ще има достъп до офис площи в LSE IDEAS Centre и
ще се ползва с привилегии на LSE сътрудник, включително и достъп до библиотеката
на LSE, ИТ ресурси, както и до всички събития, организирани в LSE.
Тази стипендия е предназначена преди всичко, но не изключително, за учени в ранните
етапи на тяхната кариера, а именно кандидат-докторанти и докторанти, чиято работа и
изследвания се фокусира върху теми, свързани с история и международни работи на
България и на Балканите през ХХ век и днес. Въпреки че кандидатите от българска
народност ще имат приоритет, тази стипендия се присъжда на кандидати на небългарската народност.
•

НОВО: Пролетни грантове 2012 на Емили

Краен срок: 31 март 2012 г.
Международната инициатива за слагане на край на детския труд (IIECL) и Фондация
Emily Sandall обявявиха 12 мини-гранта до 500 щ.д. за лица, училища и
неправителствени организации от цял свят. Този кръг на безвъзмездни средства ще
подкрепят изследвания и събиране на информация, документиран чрез снимки или
видео на най-тежките форми на детски труд, която съществува в местните общности.
Приложения, които се фокусират върху други стратегии за слагане на край на детския
труд,
също
ще
бъдат
разгледани.
Ако сте млад човек, учител, училище или НПО, работещи с деца и / или с младежки и
се нуждаете от малко средства в подкрепа на идеята за проект, чиято цел е подкрепа за
прекратяване на експлоатацията на детския труд, кандидатствайте.
•

НОВО: Равенството Сега - Видео Конкурс

Краен срок: 20 март 2012 г.
В своите усилия за насърчаване и защита на човешките права на жените по целия свят,
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Равенството сега (Equality Now) се канят видеоклипове на тема "Равенство между
половете".
Няма специфични изисквания към кандидатите.
•

НОВО: PLURAL+ 2012 Младежки фестивал на видео на
тема „Миграция и социално приобщаване”
Краен срок: 1 юли 2012 г.
PLURAL+ подкрепя младите хора да изразяват своите становища, като им предоставя
различни медийни платформи и мрежи, включително предавания, видео фестивали,
конференции и събития по целия свят. PLURAL+ не само предоставя на младите хора
ефективна платформа, за да изразят себе си по ключови въпросите на миграцията и
разнообразието, но и затвърждава твърдото убеждение на IOM и UNAOC, че децата са
мощни
и
креативни
агенти
на
социална
промяна.
Могат
да каниддатстват
деца и младежи на възраст 9-25 години.
Награда: 1000 щ.д. и допълнителни награди
•

НОВО: Конкурс за млади умове на Zeitgeist

Краен срок: 19 март 2012 г.
Конкурсът цели да открие 10 пионери, новатори, творци на промяната и лидери на
утрешния ден на възраст 18 - 24 в цяла Европа, Близкия Изток и Африка да заемат
мястото си заедно с най-големите новатори на в Google Zeitgeist 2012.
Могат да кандидатстват млади хора на възраст 18-24 години от Европа, Близкия изток и
Африка.
Награди: Шанс да присъстват на специална програма от събития и майсторски класове,
провеждани през тази година на Zeitgeist Европа 2012.
•

НОВО: Награда за начинаещи фотожурналисти на
PROOF
Краен срок: 15 март 2012 г., 17:00 EST
PROOF - Медии за социална справедливост предлага награда, за да смогне за
професионалния летящ старт на фотожурналист чрез предоставяне на финансиране и
подкрепа
от
медийната
общност.
Награда: USD 2500 щ.д., преглед на портфолио с Jamie Wellford от Newsweek
Представени в по-ранни броеве възможности за финансиране и обучение в
хронологичен ред
•

Програма за малки грантове на Фондация Лале

Краен срок: текущ
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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.
За подробна информация, формуляр и насоки за кандидатстване вижте сайта на
Фондация Лале.
•

Копнеж за къси фантастични разкази

Краен срок: няма
Фондация „Човешката библиотека“ в сътрудничество със списание „Осем“ и списание
„Обекти“, обявява Копнеж за къси фантастични разкази. Разказите, за които копнеем:
1. Съдържат съществен фантастичен елемент: научен (научна фантастика), приказен
(фентъзи), смесен или невъобразим - но разгарящ въображението.
2. Са дълги до 15 хиляди знака, включително интервалите.
3. Отговарят на критериите за включване на един текст в поредица „Човешката
библиотека“. В частност:
3.1. Държим да не са се появявали в хартиени издания. А ако ги харесаме - да изчакате,
преди да ги публикувате другаде.
3.2. Вие решавате дали да бъдат подходящи и за по-млади читатели. За нас това би било
преимущество.
Всички По-желани (отличени) разкази ще пращаме към списание „Осем“ и списание
„Обекти“. Всеки одобрен от техните редакции разказ ще бъде публикуван в съответното
списание, а авторът/авторите му ще получат хонорар на стойност 64 лева.
Засега копнежът няма краен срок. До 30 дни от получаването на всеки ваш разказ ще ви
отговорим дали сме го По-желали (т.е. ще го пратим към списанията). Потвърждението
за публикация в някое от списанията вероятно ще отнеме по-дълго - и ще дойде найрано в началото на месец май.
Разказите пращайте на нашата е-поща, poslednorog -в- gmail-точка-com.
Може да пратите до 3 разказа наведнъж. След като ви върнем отговори за тях - още 3, и
така нататък.
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•

Грантове на Международната фондация за музика и
изкуства
Краен срок: не е посочен
Международната фондация за музика и изкуства не прави дарения на физически лица,
а само на признати и установени организации:
- В сценичните изкуства, като компании за опера, симфонични оркестри, ансамбли за
камерна музика, балет и театър фирми и др.;
- Архитектурни реставрации и за опазването на изкуството;
- Музеи;
- Научни изследвания и публикуването на историята на изкуството.
•

Грант за превод на литература на Гьоте-институт

Краен срок: Текущ
Само не-германски издателства имат право да кандидатстват за безвъзмездна помощ за
превод.
Гьоте-институт покрива част от разходите по превода на издателя, платими при
публикуването на преведената работа. Не се предвижда Гьоте-институт да финансира
всички разходи по превода или разходите за печат или редакционни.
Приоритет се дава на работи в следните тематични области:
- Демокрация, върховенство на закона и гражданско общество
- Текущи регионални и глобални въпроси
- Културното измерение на европейската интеграция
- Съвременна германската история
- Изключителни произведения на съвременната немска литература
Както и на:
- Класическа немска литература
- Съвременна драма
- Качествена литература за деца и младежи
•

Програма „Европа за гражданите“ (2007-2013 г.)

Краен срок: Различни за различните мерки
Настоящото предложение обхваща следните дейности по програмата "Европа за
гражданите", които се подкрепят чрез отпускането на два вида безвъзмездни средства:
безвъзмездни средства по проекти и оперативни безвъзмездни средства:
>> Действие 1: Активни граждани за Европа,
Мярка 1 : Побратимяване на градове
Мярка 1.1: Срещи на граждани от побратимени градове (безвъзмездни средства по
проект)
Мярка 1.2: Мрежи от побратимени градове (безвъзмездни средства по проект)
Мярка 2.1: Проекти на граждани (безвъзмездни средства по проект)
Мярка 2.2: Мерки за подкрепа (безвъзмездни средства по проект)
>> Действие 2: Активно гражданско общество в Европа,
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Мерки 1 и 2: Структурна подкрепа за изследователски организации по европейска
публична политика и за организации на гражданското общество на равнище ЕС
(Оперативни безвъзмездни средства
Мярка 3 : Подкрепа за проекти, инициирани от организации на гражданското общество
(безвъзмездни средства по проект)
>> Действие 4: Активно европейско възпоменание (безвъзмездни средства по проект)
Допустими държави по програмата са страните членки на ЕС, Хърватия, Албания и
бивша югославска република Македония (БЮРМ).
Програмата е отворена за всички организации, установени в една от държавите,
участващи в програмата, и които в зависимост от мярката са обществен орган или
организация с нестопанска цел с юридически статут.
•

Грантове за творци на Фондация Elizabeth Greenshields

Краен срок: Не е посочен
За да отговарят на изискванията за предоставяне на безвъзмездна помощ, кандидатите
трябва:
- Вече да са започнали или завършили обучението си в училище по изкуствата, и / или
- Да докажат чрез минала работа и бъдещи планове ангажимент да се посветят на
изкуството.
•

Белгийската асоциация GIVE EUR-HOPE набира
предложения за микро-проекти от всички държави от ЕС
Краен срок: Текущ
Асоциацията се стреми да стимулира инициативи, идващи от местни организации,
които имат за цел да отговорят на нуждите и да подобрят ситуацията на най-бедните и
най-социално изключени хора.
При подаване на проектопредложение е важно да представите проверими референции,
които в идеалния случай ще бъдат дадени от няколко надеждни организации.
Проекти, подкрепени от GEH, следва да допринасят за борбата с бедността и
социалното изключване. Те следва да обхващат главно:
- изграждане или ремонт на жилища и дневни центрове;
- създаване на основни здравни заведения (диспансери в по-слабо развитите райони,
медицински сестри);
- обучение на хората като граждани чрез информирането им за техните права като
граждани и предаване на умения, необходими за упражняване на тези права
(грамотност подкрепа, езикови курсове);
- инициативи в социално-културната сфера, предназначени за насърчаване на обмена
на знания, включително чрез художествено изразяване;
- създаване или подкрепа на професионалното развитие и настойнически мрежи.
•

Обучение "Разработване и управление на проекти"

Краен срок: 16 февруари 2012 г.
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МИКЦ - Варна организира обучение на тема "Разработване и управление на проекти",
което ще се проведе на 18.02.2012 г. (събота) в "Младежки дом Варна".
Обучителната сесия ще започне в 10.00 ч.и ще приключи в 18.00 ч. с водещ и лектор
Илиян Илиев.
Обучението е безплатно и всички желаещи да се включат могат да направят заявка на
mikc.varna@gmail.com, не по-късно от 16.02.2012 г. Достатъчно е да впишете имената си
и електронен адрес или телефон за връзка.
За повече информация: тел.: 052 602 966
•

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
изследвания, методи и техники включително и чрез интердисциплинарен подход.
Бюджет: 679 980 000 евро
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
•

Резидентна програма на Culture Lab & ISIS Arts

Краен срок: 17 февруари 2012 г.
Culture Lab & ISIS Arts обявиха втората си съвместна открита Резидентна програма 2012.
Предложения се приемат от практици и изследователи от целия спектър на изкуствата,
дизайн и технологии, с цел изследвания в областта на Culture Lab за минимум от 3
седмици между 1 април - 14 декември 2012 г.
Интерес има към една от следните теми, но се очакват и кандидати с други интереси:
- Визуализация на данни / Интерактивна визуализация
- Нови начини на взаимодействие и комуникация
- Аудиовизия и звукови интерфейси / Biofeedback Приложения
- Дигитална фабрикация
- Социални, културни и етични практики на нововъзникващите технологии
•

Конкурс "АГОРА 2011"

Краен срок: 20 февруари 2012 г.
Платформа АГОРА обявява за трета поредна година Конкурс "АГОРА" за най-успешна
гражданска
инициатива,
реализирана
от
читалище.
В конкурса могат да участват читалища от цялата страна, които са реализирали
самостоятелно или в партньорство граждански инициативи за развитие в своята
общност. Кандидатурата трябва да посочва реален и видим резултат постигнат през
2011 г. независимо, че може да е започнала и в предходна година. Всяко читалище може
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да участва в конкурса с неограничен брой предложения, като номинирано може да бъде
само едно от тях.
•

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
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.
•

Награда Voies Off 2012

Краен срок: 20 февруари 2012 г.
Могат да участват всички любители или професионални фотографи, художници,
асоциации,
колективи,
групи,
галерии,
агенции,
или
училища.
Награди: 2 500 евро
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•

Пети национален фолклорен конкурс - Русе, 9 - 19 март
2012
Краен срок: 20 февруари 2012 г.
Целта на конкурса е популяризиране на българските традиции и фолклор и
приобщаване на младото поколение към българската култура.
Конкурсът се провежда в разделите:
- народно пеене - индивидуални изпълнители
- инструменталисти - индивидуални изпълнители
- камерни вокални и инструментални групи
- хорови състави и оркестри
•

G051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на
дистанционно обучение в системата на висшето
образование”
Краен срок: 21 февруари 2012 г., 16.30 ч.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Обучение на преподавателския, административния и техническия персонал за
прилагане на електронни форми на дистанционно обучение;
2. Създаване на виртуални библиотеки, електронни хранилища на стандартизирани
учебни компоненти, системи за управление на обучението, системи за управление на
знанието, вътрешни университетски системи за осигуряване и контрол на качеството;
3. Разработване на услуги, продукти, електронни и мултимедийни помагала;
4. Изграждането на центрове, които предлагат електронни форми на дистанционно
обучение и услуги и са осигурени с необходимия квалифициран академичен състав и
експерти, оборудване, софтуер и литература;
5. Разработване на програми за електронни форми на дистанционно обучение;
6. Разработване, апробиране, и провеждане на електронни модули и курсове в
сътрудничество с водещи компании от различни сектори на икономиката и водещи
европейски центрове;
7. Включване на лица от целевите групи в различни електронни форми на
дистанционно обучение.
•

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
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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,
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.
•

Информационна среща за граждански организации
„Борса на проекти и идеи”, 24 февруари
Фондация Лале организира Информационна среща за граждански организации по
проект „Борса на проекти и идеи”, която ще се проведе във Велико Търново на 24
февруари от 10,00 часа в зала 302, етаж 3 на Общинска администрация Велико Търново,
пл. "Майка България" № 2.
Всички, които се интересуват от участие са поканени да заявят желанието си на
rnikolova@tulipfoundation.net
•

Конкурс за фантастичен разказ, по повод годишнина от
рождението Агоп Мелконян

Краен срок: 26 февруари 2012 г, 24:00 ч..
Електронно списание „Сборище на трубадури“ и семейство Мелконян, със съдействието
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на издателствата „Бард“, „Ерато“ и „Ерго“ и фирма „Терабайт“ организират конкурс за
кратък фантастичен разказ до 1000 думи, по повод годишнина от рождението на Агоп
Мелконян.
Очакваме разказите Ви в обем до 1000 думи (7200 знака с интервалите - или 4
стандартни страници), написани на кирилица, във формат .doc или .rtf.
Жанр - всичко, включващо фантастични елементи - научна фантастика, фентъзи, ужаси,
психологическа фантастика и т.н.
Допуска се един разказ от автор.
Допускат се само авторски, непубликувани под каквато и да е форма разкази (на хартия,
в интернет, под формата на аудио и/или видео). Имейлът за участието Ви в конкурса
трябва да съдържа прикачен файл с разказа за участие, трите Ви имена, пощенски и
електронен адрес и телефон за връзка.
Изпращайте разказите на електронната ни поща: konkurs2012 [ет] trubadurs.com
•

Конкурс "Прованс" за млади български поети 2012

Краен срок: 27 февруари 2012 г.
Асоциация „Прованс България” в Екс ан Прованс, региона на гр. Марсилия, организира
за десети път конкурс за млади български поети, пишещи на френски език.
В конкурса могат да се включат само ученици в българските гимназии. Всеки от тях
може да изпрати едно свое стихотворение, написано на френски език с дължина от не
повече от една страница.
Темата на настоящия конкурс е "Усмихни се", тази дума обаче не трябва да се използва
за заглавие на поемата. BАЖНО! Кандидатите могат да използват като формулировка и
съществителното име "Усмивка".
Участниците в конкурса изпращат тяхното творение на следния електронен адрес:
provencebulgarie@gmail.com
или на пощенски адрес:
Association PROVENCE BULGARIE
14, Avenue Marcel Pagnol
13880 Velaux
France
•

Стипендии за български граждани на Кралство Дания
за учебната 2012-2013 г.
Краен срок: 28 февруари 2012 г.
Стипендиите,
които
се
отпускат,
са
насочени
към
следните
групи:
1. Студенти с образователна квалификационна степен „бакалавър”, които са изучавали
датски език в продължение най-малко на 2 години, непосредствено преди
кандидатстване. Стипендиите се предоставят за изследвания в областта на датския език
и
литература.
2. Магистри и докторанти, за научни изследвания в областта на датския език и култура,
както и за други области на познание, свързани с Дания - проектиране, архитектура и
екологични проучвания.
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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
•

Първи международен ученически интернет конкурс на
тема”Природните науки в помощ на екологията”
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Право на участие имат всички ученици от всяка една държава, които:
1) Първа възрастова група VІ - VІІІ клас
2. Втора възрастова група ІХ - ХІІ клас
2) Проявяват задълбочен интерес към учебните предмети от културно-образователната
област „Природни науки и екология” (човекът и природата, физика и астрономия,
химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование).
Няма ограничение в броя на проектите, с които може да кандидатства едно училище от
дадена Европейска страна или от страни извън Европейския съюз.
Състезанието се провежда в две категории:
1. Теоретичен проект - да се опише възможен проект, който с помощта на една или
няколко от природните науки да спомогне за решаването на конкретен екологичен
проблем (проблем с отпадъците, с пестенето на енергия, намаляване на въглеродните
емисии изхвърляни в атмосферата и др..) - важен за конкретната общност, регион или
държава.
2. Проект свързан с информираността на обществото по отношение на различни
екологични проблеми. На конкурса се представят информационни продукти, създадени
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от екипи от ученици. Неговата цел е да убеди родители, приятели, учители или жители
на населеното място в необходимостта от конкретни дейности и меркисвързани с
опазването на околната среда и здравето на хората, и дава препоръки, какви
практически дейности могат да бъдат осъществени в училище, в дома, във конкретния
район или държава /устойчива мобилност/. Конкурсната работа може да бъде под
формата на брошура, вестник, плакат, видео, мултимедия или PowerPoint презентация.
Всеки проект се разработва индивидуално или екипно и може да има научен
ръководител - учител, преподавател във висше училище и др.
•

Програма „Спортни таланти” на „ЕВРОФУТБОЛ” и
ФРГИ
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да
развият уменията и да реализират потенциала си в избраната от тях дисциплина.
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани кандидати, които:
- могат да предизвикат обществено внимание;
- могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.
Срокът за изпълнение на проектите е от 3 до 9 месеца.
За финансиране могат да кандидатстват лица на възраст между 16 и 25 години (като
кандидатите трябва да са навършили 16 г. към 31 декември 2012, включително и да не
навършват 26 г. преди 1 януари 2013), които се занимават (или искат да се занимават)
професионално със спортовете, изброени на страницата на ФРГИ.
Общият бюджет за безвъзмездната помощ по настоящия конкурс е 50 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат е 5 000 лева.
Кандидатите е необходимо да осигурят най-малко 20 % съфинансиране на разходите по
проекта.
 Грантове на Тръста за гражданско общество в Централна и Източна
Европа (CEE Trust) за България
Краен срок: 29 февруари 2012 г.
Кандидатства се в следните три приоритетни области:
- Публични политики - развитие на предложения за системни решения, които помагат
за модернизиране на различни сфери на обществения и политическия живот;
- Гражданското участие - участието на гражданите в свободния достъп до обществена
информация, прозрачност в управлението, което позволява свободен и лесен достъп до
обществена информация, осигуряване на прозрачност на процедурите за обществени
чрез нови медийни граждански инициативи;
- Граждански контрол - мониторинг на функционирането на публичните институции и
съответствието им на доброто управление, конкретно мониторингови дейности,
свързани със законодателния процес в страната, консултативни механизми в
развитието и прилагането на политическите стратегии.
CEE Trust ще да присъди до шест гранта.
•

Грант награда Червена Лента 2012

Краен срок: 29 февруари 2012 г.
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Могат да участват инициативи на местно равнище, общностни организации,
организации, основани на вяра, малки НПО, организации на хора, живеещи с ХИВ и др.
Грантовете в размер на 10 000 щ.д. ще бъдат предоставени на до 10 организации.
Наградата Червена лента 2012 г. ще бъде връчена на обществени групи за
изключително лидерство в областа на превенция и подкепа за засегвнати СПИН в една
или повече от следните категории
•

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.
•

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.
•

Конкурс за студентски проект International Velux Award
2012

Краен срок: 1 март 2012 г.
Тема: „Светлината на утрешния ден" (Light of Tomorrow) - концептуален проект,
изследващ присъствието на естествената дневна светлина в обкръжаващата ни
архитектурна среда.
Участници: студенти по архитектура от цял свят, записани за учебната 2011/2012
година - индивидуално или екипно участие с проекти, изработени през учебните
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2010/2011 и/или 2011/2012 години. За участие в конкурса е необходимо ръководство и
референция от преподавател в университет по архитектура.
•

Стипендии за Трансатлантически летен институт на
името на Бенджамин Франклин, юли 2012 г., за младежи
16-18 г.
Краен срок: 1 март 2012 г.
Летният институт ще даде възможност на тийнейджърите на възраст 16-18 г. да
участват в интензивна четири-седмична програма за обмен в САЩ, която се фокусира
върху глобалните въпроси, пред които са изправени европейските и американските
младежи от двете страни на Атлантическия океан. Студентите ще участват в различни
дейности като обучения, семинари, базирани в общността програми, учебни пътувания
и културни събития. Участниците ще работят заедно при подготовката на съвместни
проекти, които представят и насърчават на поставените цели и целите на института.
•

Поетичен конкурс „Белоцветните вишни” 2012 г.

Краен срок: 4 март 2012 г.
Сдружение „Вишнев цвят” - Казанлък под патронажа на Община Казанлък организира
Международен конкурс за поезия „Белоцветните вишни” 2012 г.
Конкурсът е явен и е на посочената в името му тема. Право на участие с едно
непубликувано стихотворение имат всички автори, навършили осемнадесет години.
Творбата, изпратена на e-mail: p.zviat2009@abv.bg не по-късно от 04.03.2012 г., трябва
да бъде придружена от следните данни за участника: трите имена, дата на раждане,
адрес, телефон и e-mail за връзка.
Стихотворенията ще бъдат оценявани от независимо тричленно жури, а резултатите ще
бъдат обявени в края на месец април 2012 г., по време на Празниците на цъфналите
вишни, Казанлък 2012. Награждаването ще стане в навечерието на 24 май. Желателно е
наградените и отличените автори да присъстват на голямото литературно четене.
Награди:
Първа награда - 500 лв. и диплом.
Ще бъдат раздадени и други поощрителни награди. Наградените творби ще бъдат
публикувани в сайта и в сборник.
Конкурсът е с такса правоучастие в размер на 8 лв., която се изпраща с пощенски запис:
Стара Загора - 6000, Централна поща, за Димитър Йорданов Никленов, Поетичен
конкурс „Белоцветните вишни”.
Повече информация можете да получите на посочения e-mail адрес: p.zviat2009@abv.bg
или на телефон 0885 41 94 16.
•

Европейска седмица на електронните умения: Конкурс
Passion
Краен срок: 4 март 2012 г.
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Къде ще ви отведат електронните умения? Как виждате на цифровата революция,
променяща Европа? Бъдете креативни и спечелете парична награда и шанс да
започнете кариерата си. Разкажете история. Създайте кампания.
Демонстрирайте как е-уменията помагат на хората да си намерят работа.
Как? Това зависи от вас. Изберете: чрез мобилни устройства, таблетки, илюстрации,
дигитален дизайн, разказване на истории, музика, видео, плакати и социални медии можете да пускате участието си в Twitter, Tumblr, YouTube или която цифрова
платформата изберете. Изградете общност от последователи.
Вашите творби като съдържание трябва да бъдат креативни, да демонстрират
новаторско използване на медиата. Вашeто е-съдържание може да бъде публикувано на
уеб сайт или блог. Препоръчваме да изградите общност от последователи, която да
демострира популярността на вашата идея. След това цялото съдържание ще бъде
свързано с официалния уебсайт за е-умения.
Вашите творби трябва да бъдат в една от следните три категории:
Категория 1) Електронните умения и аз
Категория 2) Електронни умения: работните места на бъдещето
Категория 3) Творчески електронни умения
Кандидатите следва да са на възраст над 16 години от държавите-членки на ЕС плюс
следните страни: Албания, Исландия, Лихтенщайн, Македония и Турция.
Награди: € 1000 парична награда (Победителите във всяка категория) и 500 € за
подгласници.
•

Националният ученически екопарламент обявява
фотоконкурс на тема „Въображението на природата”
Краен срок: 5 март 2012 г.
Конкурсът е предизвикателство за вашата фантазия и фотообектив. Чрез тях можете да
откриете
таланта
на
природата
да
„рисува”.
Често клоните на храстите, листата на дърветата, пукнатините на скалите, водните
вълни и облаците образуват „рисуват” различни фигури и форми, но ги виждат само
тези, които имат фантазия и са наблюдателни. Излезте сред природата, открийте
своята форма, снимайте я и ни разкажете каква история според Вас се крие зад нея.
Важното е да я видите, за да разберете колко жива е всъщност нашата планета и найважното - какви послания ни носи. Колкото по-креативно и различно е вашето виждане
толкова
по-добре.
Снимките се изпращат по електронен път на адрес: ecoparlament@abv.bg
Всеки
участник
има
право
на
3
снимки.
Към всяка снимка се прилага текст (до половин страница А4) с име и история на
снимката и информация за автора (трите имена, клас, училище, телефон, адрес).
Участници: Ученици, любители и професионалисти. Класирането за ученици е в 2
категории: 5-8 и 9-12 клас.
• Конкурс за весели детски рисунки „Малките нашенци”,

„ЧУДОМИРИАДА” 2012
Краен срок: 8 март 2012 г.
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През 2012година конкурсът за весели детски рисунки „Малките нашенци” ще се
проведе за петнадесети път. Той вече се е утвърдил като един от най-престижните
детски конкурси в България.
Конкурсът ще се организира в град Казанлък в края на месец март, по време на
„Чудомирови празници”, който е част от Национален празник на детските таланти
„Чудомириада” 2012 г.
Няма ограничения в техниката на рисуване.
Всеки малък художник може да участва в конкурса с до две творби.
Рисунката трябва да е озаглавена и размерите й да са от 30/42 см до 35/50 см.
Рисунката не трябва да е паспартирана.

• Втора програма за действие на Общността в областта
на здравето (2008-2013 г.)
Краен срок: 9 март 2012 г.
Настоящата покана за представяне на кандидатури се състои от следните части:
- покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в
специфични дейности под формата на проекти,
- покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в
специфични дейности под формата на конференции,
- покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие във
функционирането на неправителствени организации и специализирани мрежи
(оперативни безвъзмездни средства),
- покана към държавите членки и участващите страни за представяне на съвместни
действия.
•

Национален конкурс за литературно творчество
“Водата - извор на живот”
Краен срок: 9 март 2012 г.
Конкурсът е в два раздела:
- Поезия
- Проза (есе или разказ).
Право на участие имат всички ученици от 1 до 12 клас. Всеки участник може да
представи до две стихотворения или едно произведение в проза. Възможно е участие и
в двата раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
- име и фамилия на участника
- клас, училище , школа /извънучилищно звено/
- точен адрес и телефон.
Творбите да са до 2 машинописни страници.
За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643
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•

Национален конкурс за фотография “Водата - извор на
живот” с мото: “Пази водите, съхрани природата!”, 22-23
март 2012 г.
Краен срок: 9 март 2012 г.
УЧАСТНИЦИ: Ученици от 5-ти до 12-ти клас в 3 възрастови групи на всички училища,
школи, клубове и извънучилищни звена от страната, както и младежи от 20 до 25
години.
Размерът на фотографиите да позволява отпечатването им в размер минимум 30/40 см
с резолюция 240 dpi.
За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643
•

Конкурс за песен на фестивал на изкуствата „Дунавски
вълни”

Краен срок: 10 март 2012 г.
Община Видин обявява конкурс за песен на Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”.
Фестивалът ще бъде проведен за първи път през месец май 2012г. в рамките на проект
„Фестивал на изкуствата „Дунавски вълни”.
Няма ограничения към участниците в конкурса, стига те да са носители на авторските
права на своите произведения.
Всяко предложение, подадено за участие в конкурса, трябва да бъде:
- Напълно оригинална творба, която да е създадена лично от участника в конкурса.
- Звуци и аудиозаписи могат да бъдат включвани в песни и инструментали, но всички
използвани записи трябва да бъдат оригинални и да са записани специално за тази
конкурсна творба.
- Текстът на песента трябва да отговаря на идейната същност на проекта, както и да
съдържа името на Фестивала - „Дунавски вълни”.
- Максимална дължина на времетраенето творбата - до 4 минути.
- Всички предложения трябва да бъдат представени в mp3 формат, като отделно се
представи текста на песента.
•

Национален литературен конкурс на тема “В една
вълшебна звездна нощ”
Краен срок: 10 март 2012 г.
Организаторите на XIV Национален фестивал на детската книга, който ще се проведе в
гр. Сливен от 9 до 11 май 2012 г., обявиха Национален литературен конкурс на тема “В
една вълшебна звездна нощ”.
В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в
три възрастови групи: 7 - 10 години, 11 - 14 години, 15 - 16 години. Всеки участник има
право да представи до 2 литературни творби /разказ, приказка, стихотворение/
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специално създадени за конкурса. Творбите да са с обем до 5 машинописни страници.
Творбите за конкурса, с обозначени на тях: трите имена, възраст (навършени години),
училище, адрес, телефон и e-mail за контакти, изпратете на адрес:
8800 гр. Сливен
ул. “Никола Карев” № 1
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”
за конкурса “В една вълшебна звездна нощ”
или на e-mail: reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 39 70 ; 62 24 41
•

VІI-ми Международен фолклорен фестивал “Врачанска
пролет”, 29, 30 април и 1 май 2012 г.
Краен срок: 10 март 2012 г.
Фестивалът се организира от Община Враца за седми пореден път. Целта на празника е
да се популяризира танцовото изкуство на различни български региони, както и
запознаване
с
фолклора
на
гостуващите
държави.
Участие във фестивала могат да вземат танцови състави за автентичен и обработен
фолклор от страната и чужбина, които са подали заявка по образец в определения срок
и са одобрени от организаторите. Няма възрастово ограничение за участниците.
•

Конкурс за хумористични литературни творби
„Присмехулници”, „ЧУДОМИРИАДА” 2012
Краен срок: 12 март 2012 г.
Няма жанрови или тематични ограничения. Авторите могат да участват в конкурса с
разкази, стихотворения, басни, епиграми, смешки, сценки и други.
Всеки автор може за участва с най-много две творби.
Творбите се изпращат в 2 ( два ) екземпляра на хартиен носител.
В конкурса могат да участват автори в следните възрастови групи:
1 група - от 8 до 10 навършени години;
2 група - от 11 до 14 навършени години;
3 група - от 15 до 19 навършени години.
•

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;
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- 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.
•

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
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.
•

Международен музикален фестивал "Море и спомени" `
2012 - Варна
Краен срок: 15 март 2012 г.
Конкурс за изпълнители на попмузика - солисти и състави, както и за нови авторски
песни с морска тематика.
Провежда се ежегодно през месец май.
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Организатори на фестивала са Народно читалище "Васил Левски 1945" със
съдействието на Община Варна и Министерство на културата.
Регламент и талон-заявка за участие във фестивала (по образец) може да изтеглите на
www.morefest.com
Приемат се най-късно до 15 март 2012 г. на адрес:
9010 гр. Варна ул.”Лоза”№ 3 Народно читалище “Васил Левски 1945”
За фестивала” Море и спомени”
или на посочените e-mail адреси:
e-mail: info@morefest.com ; n4levski@mail.bg
тел./факс 052 303 091
•

Конкурс за набиране на двустранни проекти за научни
изследвания
Краен срок: 15 март 2012 г.
Швейцарската национална научна фондация и МОМН обявиха конкурс за набиране на
двустранни проекти за научни изследвания.
Новата програма ще се реализира съвместно от партньорски организации от двете
страни и ще се концентрира върху следните теми:
1. Екология - горско стопанство, земеделие, управление на земята, отпадъци
2. Социални науки - социално-човешки неравенства и регионални различия;
3. Медицина - дизайн и симулации на нови лекарства;
4. Инженерни науки - иновативен строителен дизайн, методи и материали.
Общият размер на средствата на фонда за съвместни изследователски проекти е
4,235,000 шв. франка. Безвъзмездната финансова помощ от швейцарска страна е 85%, а
съфинансирането в размер на 15% се предоставят от Министерство на образованието,
младежта и науката.
•

Национално състезание за мултимедийни презентации
“Водата - извор на живот” с мото: “Пази водите, съхрани
природата!, 22-23 март 2012 г.
Краен срок: 16 март 2012 г.

Общи изисквания към участниците и защита на мултимедийна презентация:
- Да са усвоили знания за водата като абиотичен фактор на природната среда, като
природен ресурс и среда на живот.
- Да познават глобалните екологични проблеми, касаещи чистотата на водите и
начините за тяхното решаване.
- Да имат умения за естетическо и техническо оформяне на мултимедийната
презентация по тематичното направление на състезанието.
Регламент: След предварителна селекция, допуснатите мултимедийни презентации се
защитават пред комисия в рамките на 10 минути. След приключване на презентацията
участниците отговарят на въпроси на комисията.
Критерии за оценка: Научност и задълбочено познаване на представяната тема.
Оригиналност и естетическо оформление на презентацията.
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За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643
•

Конкурс за Пасивна Къща край град София

Краен срок: 16 март 2012 г.
Пасивна Къща България отправя предизвикателство към архитектурната общественост,
която да разработи достъпни, ниско енергийни, еднофамилни къщи, с което да насочи
вниманието на обществеността към този нов тип на енергийно ефективно строителство
и да насърчи проектирането и строителството на Пасивни Къщи в България.
•

Общата селскостопанска политика- конкурс за есе

Краен срок: 20 март 2012 г.
Изпратете ни вашите есета на тема "ОСП: поглед в бъдещето" до 20 март 2012 г.
Изисквания:
- Трябва да сте на възраст до 30 години;
- Текстът трябва да бъде написан на български език и да не надвишава 10 000 думи.
Можете да изпращате вашите есета по пощата на адрес:
София 1000, ул. Триадица № 4, ет. 4
или в електронен вариант на е-mail: cap@europe.bg
Моля посечете:
- трите ви имена;
- името на конкурса ("ОСП: поглед в бъдещето");
- телефон за връзка.
•

Покана по "Сътрудничество" и "Капацитети" към Седма
рамкова програма за научни изследвания
Краен срок: 20 март 2012 г.
По програма "Сътрудничество" се предоставя финансиране за проекти, свързани с
международно сътрудничество в рамките на Европейския съюз и извън него.
Програмата насърчава напредъка в знанието и технологиите в области, съответстващи
на
основните
такива
в
науката
и
изследванията.
Програма "Капацитети" цели да оптимизира използването и развитието на
инфраструктури за научни изследвания, като същевременно стимулира иновативния
капацитет на Малки и средни предприятия (МСП), за да могат те да извлекат полза от
изследванията. Тази програма е предназначена да подкрепя регионални клъстери,
насочени към научни изследвания, като същевременно отключва изследователския
потенциал на регионите в ЕС за сближаване и на най-отдалечените от тях.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
•

По-безопасен интернет
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Краен срок: 29 март 2012 г.
Могат да се представят предложения по следните насоки:
- Насоки на действие 1 и 2: Европейска мрежа от центрове за по-безопасен интернет
- Действие 1.1 Интегрирана мрежа: центрове за по-безопасен интернет
- Насока на действие 2: Борба срещу незаконното съдържание, опасните контакти и
нанасящото вреда поведение онлайн
- Действие 2.1 Целеви проект: Подобряване на действията на правоприлагащите органи
за идентифициране и анализ на детската порнофрафия
- Насока на действие 3: Насърчаване на по-безопасна онлайн среда
- Действие 3.1 Тематична мрежа: Насърчаване на положителен опит онлайн за малки
деца
- Насока на действие 4: Създаване на база от знания
- Действие 4.1 Проект за задълбочаване на знанията: проучване на въздействието на
сближаването на технологиите върху младите хора
- Действие 4.2 Проект за задълбочаване на знанията: Набелязване на съобразени с
децата инструменти за търсене/браузъри
•

Национален конкурс за рисунка "Българските народни
приказки - извор на мъдрост и доброта"
Краен срок: 30 март 2012 г.
Поканени да участват са всички до 17 г.
Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна
техника или други материали на хартия или картон.
•

Открита покана - Европейско сътрудничество в
областта на науката и технологиите (COST)
Краен срок: 30 март 2012 г., 17,00 ч. брюкселско време
Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е организирано в
девет широки изследователски области (Биомедицина и молекулярни бионауки;
Химия и молекулярни науки и технологии; Науки за Земята и управление на околната
среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и услуги, свързани с тях; Хора, общество,
култура и здраве; Информационни и комуникационни технологии; Материали, физика
и нанонауки; Транспорт и градско развитие).
•

Програма по ICI (Инструмент за индустриализираните
страни) за сътрудничество в областта на висшето
образование и обучението между Европейския съюз и
Австралия и Европейския съюз и Република Корея
Краен срок: 30 март 2012 г.
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Настоящата покана за представяне на предложения е отворена за участие за
консорциум от висши учебни заведения и/или институции за обучение след средното
образование.
Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една от 27те държави-членки на Европейския съюз.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до два вида дейности:
Съвместни проекти за мобилност и Проекти за съвместни академични степени.
Максималният размер на финансирането от страна на ЕС ще бъде 350 000 EUR за
проект за съвместни академични степени (JDP) с продължителност 4 години с
участието на 2 или повече институции от ЕС и 262 500 EUR за съвместен проект за
мобилност (JMP) с продължителност 3 години с участието на три или повече
институции от ЕС.
Наличният бюджет възлиза на приблизително 2,3 млн. евро.
•

ОБЯВА за набиране на външни експерти- оценители за
оценка на проекти към СМР (2007-2013) на МИГ ТРОЯН
И АПРИЛЦИ в рамките на ос 4 ЛИДЕР от ПРСР
Краен срок: 30 март 2012 г.,16.30 ч.
Сдружение „Местна инициативна група Троян и Априлци” обявява конкурс за набиране
на независими външни експерти- оценители, които ще извършват качествена оценка на
проекти по мерките, включени към Стратегията за местно развитие на територията на
общини Троян и Априлци за периода 2007- 2013 г. Периодът на потенциалните
ангажименти на избраните лица е до 31.12.2013 г.
•

Европейска награда за превенция на наркотиците 2012

Краен срок: 30 март 2012 г.
Наградата се връчва на всеки две годин на три активни младежки проекта за превенция
на наркотиците от 47-те страни на Съвета на Европа, плюс Мароко, Алжир, Египет,
Йоордания, Ливан и Тунис.
ПРоектите следва в момента да се реализират от младежи, да са насочени към деца и
младежи и да са иновативни.
•

XXXX Национален конкурс за дебютна литература
„Южна пролет” Хасково - 2012
Краен срок: 31 март 2012 г.
За конкурса се приемат първи книги и киносценарии на автори до 40 години в следните
жанрове:
- Поезия (стихосбирки, поеми)
- Проза (разкази, повести, романи)
- Литературна критика и литературна история
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- Филмов сценарий
Община Хасково присъжда четири официални награди - званието “Лауреат”, бронзова
статуетка “Пегас” и четири финансови награди по 1000 лв. във всеки жанр.
Община Хасково връчва и награда на името на първия български книгоиздател
“Александър Паскалев” в размер на 1000 лв. за цялостен принос в областта на
литературата и изкуството.
Ще бъдат присъдени и други допълнителни награди.
Книгите и киносценариите за конкурса, издадени от 01.01.2011 год. до 30.03.2012 год.
включително, се представят в четири екземпляра , придружени с автобиографична
справка за автора и снимка, най-късно до 31.03.2012 год. на адрес:
6300 Хасково,
Община Хасково
пл. “Общински” №1
Дирекция “Образование, култура, младежки дейности, спорт”
За справка:
Тел.: 038/603 391, 038/603 490
Е-маil: culture1_haskovo@abv.bg
•

Конкурс за видео на тема "Образование и умения"

Краен срок: 31 март 2012 г.
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) обяви
тазгодишния младежки конкурс за видео на тема "Образование и умения".
В конкурса могат да участват младежи на възраст между 18 и 25 години.
Видеото трябва да е с продължителност до три минути на тема "Образование и умения".
То трябва да се отнася до теми като подходящите умения за намиране на работно място,
липсата на равноправие при кандидатстването за работа или в образованието и други.
Материалите може да са на всякакъв език, но ако не са на френски или английски,
задължително трябва да са придружени от субтитри на един от двата езика.
•

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
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•

Литературен конкурс на тема: “Читалищата - извор на
мъдрост и духовна светлина” за написване на
стихотворение и есе
Краен срок: 31 март 2012 г.
По случай 90-годишния юбилей от създаването на Народно читалище “Св. Св. Кирил и
Методий - 1922” - гр. София, кв. Модерно предградие обяви литературен конкурс на
тема: “Читалищата - извор на мъдрост и духовна светлина” за написване на
стихотворение и есе.
В конкурса могат да участват ученици от 8 до 12 клас и възрастни без ограничение на
възрастта.
Всеки участник може да изпрати три стихотворения или две есета.
•

Конкурс за разказ на тема „Съвременното българско
село”
Краен срок: 31 март 2012 г.
Дом-паметник „Елин Пелин"- с. Байлово и РА „Пепеляшка А7" организират конкурс за
разказ на тема „Съвременното българско село".
Жанровата насоченост на разказа трябва да е насочена към живота и проблемите в
съвременното българско село.
Всеки автор има право на не повече от три разказа. Предаването на повече ще води до
дисквалификация на автора и всичките му творби.
В конкурса могат да участват ученици и възрастни без ограничение на възрастта.
За разказа:
- допустимата дължина е до 7500 думи.
- разказите трябва да се предават във формати .doc, като приложение към мейла или
напечатан на пишеща машина.
Няма да се приемат разкази, изпратени в основната част на мейла като директен текст
или в други файлови формати.
- разказите трябва да са в проза; това не е конкурс за поезия, пиеси или друг вид творби
- разказите трябва да са написани на кирилица, като се спазват правилата по правопис,
пунктуация и граматика. Разкази, които очевидно са нахвърляни набързо и не са
проверени дори от автора си, ще бъдат дисквалифицирани.
- разказите трябва да са написани на шрифт Times New Roman, 12 pt., подравнени
двустранно (justified), с единична разрядка, за да изглеждат еднакво.
- заглавията на файловете трябва да са на латиница; такива на кирилица няма да се
приемат.
- не пишете имената си никъде във файла или в името му, достатъчно е да ги има в
мейла.За участниците, които ще използват пишеща машина, трябва да напишат името
си в отделен запечатан плик, поставен в плика с творбата си.
Разказите не бива да са били публикувани никъде в Интернет или на хартия, или ако са
били, да е било анонимно.
Разказите не трябва да са част от серия или да изискват журито да е чело други творби,
за да ги възприеме и оцени напълно. Всеки един трябва да е самостоятелна завършена
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творба сам по себе си.
Дисквалифициран разказ, независимо на какъв етап от конкурса или по каква причина,
влиза в общата разрешена бройка от само три творби.
Разказите изпращайте на g.v.pavlov@abv.bg; annazcvetkova@abv.bg; ili_ilieva_87@abv.bg
или адрес: Дом-паметник „Елин Пелин"- с. Байлово, София- област, п.к. 2133 за
Конкурса „Съвременното българско село"
•

Международен конкурс за класическа китара Кюстендил

Краен срок: 31 март 2012 г.
Международният конкурс за класическа китара “Акад. Марин Големинов” се
организира ежегодно през месец април под патронажа на кмета на община Кюстендил.
Шестнадесетото издание ще се проведе от 4 до 7 април 2012 г. в гр. Кюстендил.
Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на даровити деца в България.
В конкурса могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина,
подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в
следните възрастови групи:
I група - до 12 години
II група - до 15 години
III група - до 18 години
IV група - над 18 години
V група - "Свободна сцена на солиста"
VI група - "Китара+"
VII група - "Камерна музика"
VIII група - "Китарни ансамбли и оркестри"
Във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди. Най-успешно
представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса - картина от
известен кюстендилски художник.
Китаристите от Детските музикални школи се състезават в съответните възрастови
групи, отделно от учениците от музикалните училища.
•

Четвърти национален конкурс за поезия "Дамян
Дамянов" в Сливен за автори от цялата страна, издали
стихосбирка през предходната година
Краен срок: 31 март 2012 г.
Община Сливен, в партньорство с издателска къща „Жажда” - Сливен, обявяват
Четвърти национален конкурс за поезия „Дамян Дамянов”. В конкурса могат да
участват поети от цялата страна, издали стихосбирки през предходната година, но не
по-късно от 1 март 2012 година.
Книгите в три екземпляра, придружени от библиографска справка за автора, се
изпращат до 31 март 2012 година (важи датата на пощенското клеймо!) на адрес:
Община Сливен, отдел „Култура и вероизповедания” - за конкурса „Дамян Дамянов”, пл.
„Цар Освободител” 1, Сливен, 8800.
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Резултатите ще бъдат обявени до 5 май 2012 г. на сайта на община Сливен.
Носителите на наградите ще бъдат предварително уведомени за часа и мястото на
церемонията по връчването.
За допълнителна информация:
Дора Ескидарова - началник на отдел „Култура и вероизповедания”
тел. 044/611 220, моб. 0896 678 823; имейл: eskidora@abv.bg eskidora@abv.bg
•

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.
•

Конкурс на фотографи 2012 на Фонд Photocrati

Краен срок: 1 април 2012 г.
За грант от 5000 щ.д. могат да кандидатстват фотографи над 21 годишна възраст от
всяка страна в света, които имат доказана способност да произвеждат изключителна
образност и снимкови есета. Това означава, че за фотографи, които се планира да
завърши проекта в страна, различна от собствената им страна на произход, трябва ясно
да демонстрират подготовката за работа в тази страна (т.е. визи, контакти, езиково
обучение и т.н.).
•

Международен конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се
вие”
Краен срок: 1 април 2012 г.
Община Монтана обявява конкурс за рисунка “Тъпан бие, хоро се вие”. Той е
съпътстваща изява на празниците на духовите оркестри “Дико Илиев”.
а) Условия за участие в конкурса за рисунка. В конкурса могат да участват деца на
възраст от 7 до 15 г., които при класирането ще бъдат разделени на 2 възрастови групи:
- І възрастова грапа - от 7 до 11 г.;
- ІІ възрастова група - от 12 до 15 г.
Всеки участник може да се представи с не повече от 3 рисунки за децата от І възрастова
група - на формат 25 х 35 cm, а за участниците от ІІ възрастова група - на формат 35 х 50
cm. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Към рисунката да се
приложи формуляр за кандидатстване. Те се представят или изпращат по пощата на
организаторите най-късно до 1 април 2012 - годината на фестивала, на адрес: ул.
“Извора” 1, Община Монтана, 3400 Монтана.
б) Журирането се осъществява от 5 членно жури, определено от организатора.
Решенията на журито са окончателни и неоспорими.
в) Критерии за оценка:
- естетически качества на рисунката;
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- самостоятелност на работата;
- идеен замисъл.
г) Наградите, определени от професионалното жури, са по 3 за всяка възрастова група:
I място - 200 лв., статуетката на празниците и грамота;
II място - 100 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота;
III място - 50 лв., предметна награда, свързана с патрона на празниците и грамота.
Журито не е длъжно да присъжда всички награди. Наградите могат да бъдат делими.
•

Грантове за превод на финландска литература

Краен срок: 1 април и 1 ноември
Всяка година на Консултативният комитет на Информационния център за финландска
литература предоставя подкрепа за:
- превод на финландско-, финландско-шведско- и саами-езична литература на други
езици;
- превод на художествена и нехудожествена литература на финландски;
- превод на академични публикации и нехудожествена литература на шведски.
Ще бъдат предоставени 500 000 евро за превод и отпечатване на повече от 300
различни проекта.
Могат да кандидатстват чужди и финландски издатели.
В допълнение към това се предоставят награди и пътни грантове за преводачи от
чужбина.
•

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.
•

Конкурс за журналисти WASH Media

Краен срок: 1 април 2012 г.
Холандският ВиК сектор (WSSCC) съвместно с Международния институт по вода в
Стокхолм (SIWI) обявихат четвъртия международен конкурс за журналистика WASH
Media. Могат да участват журналисти, които публикуват или излъчват оригинални
разследващи истории и доклади в областите водоснабдяване, канализация или хигиена,
които засягат както национални така и международни, глобални проблеми. Конкурсът
има за цел да насърчи отразяването на публикации в местни, национални и
международни медии, които да имат положително влияние върху административните
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органи, частния сектор, гражданското общество, както и върху гражданите и
домакинствата.
За да бъдат допустими, материалите следва да са публикувани или излъчени между 1
април 2011 г. и 1 април 2012.
Журналистите могат да представят работата си в следните формати:
- Печат; онлайн (традиционните печатни медии, като вестници, списания и в
електронни версии на печатните медии; онлайн издания на вестници, списания или
вестници)
- Телевизия (включително документални филми);
- Радио;
- Карикатури и снимки (които са публикувани в традиционните печатни медии, като
вестници, списания или списания, статии в електронни версии на печатните медии
източници; онлайн издания на вестници, списания или вестници или в признати
уважавани медийни източници);
Кандидатурите ще бъдат приемани на английски, френски и хинди. Произведения,
които не са били създадени на един от тези езици, трябва да бъдат преведени в един от
тях.
Наградените журналисти ще получат парична награда и ще участват в Световната
седмица на водата в Стокхолм през август 2012 г. като специални гости на WSSCC и
SIWI.
•

BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за
научноизследователската и развойна дейност на
българските предприятия”
Краен срок: 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.
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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.
•

Национален конкурс за поезия “В полите на Витоша”

Краен срок: 10 април 2012 г.
През 2012 г. Дирекция “Култура” на Столична община ще проведе шестото издание на
Националния конкурс за поезия “В полите на Витоша”.
Конкурсът е анонимен и на свободна тема. Право на участие имат автори над 18годишна възраст.
Всеки автор може да участва с не повече от три непубликувани стихотворения в четири
екземпляра, изпратени в запечатан плик, като в малък запечатан плик приложи лични
данни (трите имена, дата на раждане, адрес и телефон за връзка).
Авторитетно жури ще оценява стиховете на кандидатите и до края на месец май ще
обяви резултатите.
Краен срок за изпращане на творбите - 10 април 2012 г., включително /важи датата на
пощенското клеймо/ на адрес:
София 1000, пл. ”Славейков” № 4, Столична община - Дирекция “Култура”, За конкурса
“В полите на Витоша”.
За допълнителна информация: Дирекция „Култура” на Столична община-тел.: 02/ 988
20 08
•

ХIV Национален конкурс за класически, характерен,
съвременен танц и фрий-денс, Бургас 26, 27 и 28 април
2012 г.
Краен срок: 10 април 2012 г.
В конкурса могат да вземат участие колективи към извънучилищни звена, младежки
домове, читалища, училища, частни сдружения /с изключение на професионални
танцови училища/.
Конкурсът се провежда в следните жанрови категории:
1. Класически танц - изпълненията трябва да бъдат издържани в стилистиката на
класическия танц. Изразните средства трябва да бъдат съобразени с възрастта на
изпълнителите.
2. Характерен танц - изпълнения, носещи характера на битовите народни танци на
различни националности и спадащи към жанровата категория.
3. Съвременен танц - изпълненията от тази категория могат да бъдат в стиловете: джаз
танц, съвременен танц (греъм, релийз, контакт импровизация и др.), нео класика и др.
4. Фрий Денс - изпълненията от тази жанрова категория трябва да са издържани в
стилистиката на Hip-Hop танца и могат да включват всички стилове на уличния танц.
Например: New Style, Free dance, Locking & Popping, Krumping, Clowndancing и др.
Участията в стил Брейк Денс се класират отделно, като не се провежда специализиран
конкурс в този стил.
Препоръчителна е сюжетната форма.
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В конкурса могат да вземат участие колективи, индивидуални изпълнители, дуети и
триа.
1. Колективни изпълнения:
Всеки колектив може да участва с максимум два танца в жанрова категория.
Времетраенето на всеки танц да не надвишава 4 минути.
2. Индивидуални изпълнения:
- СОЛО- участниците са разделени на възрастови групи и пол.
- ДУЕТ
По един танц в съответна жанрова категория и възрастова група. Времетраенето на
всеки танц да не надвишава 2 минути.
Индивидуалните и дуетните изпълнения в раздел „Фрий-денс”- времетраене на
изпълнението до 1 минута, с музика, подбрана от организаторите. Участниците са
разделени на възрастови групи и пол.
За допълнителна информация:
ОДК- Бургас
Тел./факс: 056/ 844 549, или 056/ 843 643
•

Националeн конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев" за
млади автори до 35 години
Краен срок: 10 април 2012 г.
Националният конкурс „Рашко Сугарев” за къс разказ е за млади автори до 35 години.
Разказът трябва да е публикуван в пресата или в книга през календарната 2011 година.
Изпращайте вашите творби в 2 екземпляра, къде и кога са публикувани, с кратка
автобиография и телефон за връзка на адрес:
София, 1421
кв. Лозенец, пл. “Проф. Васил Геров” № 1
Национален дарителски фонд „13 века България”
за Конкурса „Рашко Сугарев”
•

2012 награда на Cedefop PhotoMuseum

Краен срок: 11 април 2012 г.
В този конкурс могат до участват всички фотографи и художници, които използват
фотографски средства, независимо от техния пол, възраст или националност.
Участниците ще трябва да изпратят снимки, свързани с темата: Уча, за да живея, работя,
за да израствам.
•

Покани за представяне на предложения в рамките на
годишната работна програма за 2011 г. за безвъзмездни
помощи в областта на Трансевропейската транспортна
мрежа (TEN-T) за периода 2007-2013 г.
Краен срок: 13 април 2012 г.
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Максималната сума на разположение по тази покана за представяне на предложения е
200 милиона евро.
•

Покана за проекти за обучение по предприемачество

Краен срок: 16 април 2012 г.
Целта на настоящата покана е да се насърчат проекти с висока добавена стойност на
европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество. Действията ще
бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето
образование.
Приемат се заявления от юридически лица, установени в държави-членки на ЕС,
Лихтенщайн, Норвегия, Хърватия, бившата югославска република Македония,
Исландия, Черна гора, Турция, Албания, Израел и Сърбия.
Подкрепа ще получат проекти, с една от следните цели:
Обособена позиция 1:
а) създаване на общоевропейски модели за учители в основните и средни училища в
подкрепа на развитието на техните умения и методи за прилагане на знанията по
предприемачество към различни учебни предмети,
б) разработване, организиране и осъществяване на общоевропейски
образователни/обучителни работни семинари за преподаватели по предприемачество
във висши учебни заведения.
Обособена позиция 2:
Създаване на европейска онлайн платформа за преподаватели/обучители, която да
позволи трансграничния обмен на добри практики, методи и учебни материали в
областта на обучението по предприемачество.
Обособена позиция 3:
Разработване и изпитване на обща европейска рамка от инструменти и показатели за
оценяване на предприемаческата нагласа, подход и умения, придобити от учащите,
взели участие в обучението по предприемачество.
Планираната начална дата на проектите е 1 ноември 2012 г.
Максимална продължителност на действието:
- обособена позиция 1: 36 месеца,
- обособена позиция 2: 24 месеца,
- обособена позиция 3: 18 месеца.
Бюджет:
Максималният бюджет, предвиден за дейността, е приблизително 2 450 000 евро.
Ориентировъчният брой проекти, които ще получат подкрепа, е между четири и осем в
зависимост от мащаба и качеството на получените предложения.
По-конкретно:
- по "Обособена позиция 1" ще бъдат подкрепени не повече от четири проекта,
- по "Обособена позиция 2" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта,
- по "Обособена позиция 3" ще бъдат подкрепени не повече от два проекта.
Максималният процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи е до 60%.
Максималното съфинансиране от ЕС - таван за отделните проекти е:
- за "Обособена позиция 1" до 500 000 евро,
- за "Обособена позиция 2" до 400 000 евро,
- за "Обособена позиция 3" до 250 000 евро.

PPaaggee 4455

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ф
фееввррууааррии

•

Международен конкурс за компютърна рисунка и
колаж „Творчество без граници”
Краен срок: 16 април 2012 г.
Образцово народно читалище „Заря-1858”, Компютърна школа „Вале” - Хасково
организират Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без
граници”.
Темата тази година е „Цветните лъчи на светлината през очите на децата”.
Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години.
За допълнителна информация: 0887249643
kshvale@yahoo.com
•

Девети конкурс по тема ИКТ

Краен срок: 17 април 2012 г.
Предложения за проекти се приемат по шест тематични предизвикателства (теми) до 17
април 2012 г. Тематичните области, отворени в този конкурс са:
- Когнитивни системи и роботика;
- Технологии за цифрово съдържание и езици;
- ИКТ за здравеопазване, достойно остаряване, социално приобщаване и управление;
- ИКТ за учене и достъп до културни ресурси;
- Бъдещи и нововъзникващи технологии; и
- Международно сътрудничество.
Индикативният бюджет на конкурса е 291 млн. евро.
•

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
•

6-ти Национален литературен конкурс за поезия
"Биньо Иванов"
Краен срок: 20 април 2012 г.
Община Кюстендил, Читалище "Братство 1869" и Информационен център Европа
Директно - Кюстендил обявяват 6-ти Национален литературен конкурс за поезия
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"Биньо Иванов". Целта на конкурса е да продължи ярката литературна традиция на гр.
Кюстендил, за чието обогатяване и развитие има безспорен принос творчеството на
Биньо Иванов - поетът, свързал трайно съдбата си с този град.
В конкурса могат да участват автори от цялата страна. Творбите (до три непубликувани
стихотворения, в четири екземпляра) трябва да бъдат изпратени най-късно до 20 април
2012 г. на следния адрес:
2500 гр. Кюстендил, ул. “Отец Паисий” 11
Конкурсът е анонимен и участниците следва да посочат отделно трите си имена, точен
адрес, телефон за връзка или e-mail.
За допълнителна информация:
Благой Ранов - координатор
GSM: 0896 62 62 23
•

1000 стипендии за ученици в редовна форма на
обучение в България през учебната 2012/2013 година
Краен срок: 21 април 2012 г.
Ако през учебната 2011/2012 година си редовен ученик в 6, 7, 8, 9, 10 или 11 клас в
основните и средни училища в България, а през следващата година ще продължиш
образованието си в по-горен клас.
Ако наистина искаш да учиш и да знаеш повече от написаното в учебниците, но срещаш
трудности в: намирането на нужната информация; контакти със специалисти в областта,
която те интересува; осигуряването на средства от семейството ти за книги, списания,
допълнителни учебни помагала, достъп до Интернет, професионални консултации.
Ако наистина искаш да вървиш напред и нагоре благодарение на твоите собствени
усилия за овладяване на знанията.
Изпрати документите си, за да кандидатстваш по проекта "1000 стипендии" на
фондация "Комунитас"и така ще се включиш в процедурата по подбор на стипендианти.
Ние, фондация "Комунитас", искаме да помогнем точно на такива ученици.
След финализиране на избора, стипендия се връчва само на ученици в редовна форма
на обучение в България през учебната 2012/2013 година.
В рамките на шестия конкурс ще бъдат отпуснати до 1000 - до 900 стипендии за високи
умения, постижения и отлично представяне - основна стипендия и до 100 стипендии за
изключителни умения - изключителна стипедния.
•

BG051PO001-1.1.09 "Квалификационни услуги и
насърчаване на заетостта"
Краен срок: без краен срок, но не по-късно от 30 април 2012 г., 16.30 ч.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация съгласно Списъка на професиите до не по-висока от трета степен на
професионална квалификация;
2. Осигуряване на възможност за стажуване при работодател за срок от три месеца на
успешно приключилите курса на обучение.
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•

Покана за представяне на предложения - EACEA/42/11 за изпълнението на „Еразмус Мундус“ 2009-2013 г. - за
2012 г.
Краен срок: 30 април 2012 г.
- Действие 1A - Магистърски курсове "Еразмус Мундус" (МКЕМ),
- Действие 1Б - Съвместни докторантури "Еразмус Мундус" (СДПЕМ),
- Действие 2 - Партньорства "Еразмус Мундус": НАПРАВЛЕНИЕ 1 - Партньорства с
държави, обхванати от инструментите ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП; НАПРАВЛЕНИЕ 2 Партньорства с държави и територии, обхванати от Инструмента за
индустриализирани страни (ИИС).
- Действие 3 - Популяризиране на европейското висше образование
•

Международни фотографски награди на Виена VIPA
2012 г. за документалната фотография
Краен срок: 30 април 2012 г.
Могат до участват професионални, непрофесионални фотографи и студенти фотографи
от всяка страна, по-възрастни от 18 години.
Ще бъдат връчени парични награди на обща стойност 7 000 евро.
•

Покана за кандидатстване за 2015 г. "Европейска
столица на младежта"
Краен срок: 1 май 2012 г.
Всички общини в държавите-членки на Европейския съюз и / или на Съвета на Европа
са поканени да кандидатстват. Европейска столица на младежта е титла, която се
предоставя на един европейски град за една година. Титлата на Европейска младежка
столица дава шанс на европейските градове да представят многостранна програма с
продължителност над една година, в която се подчертава богатството, разнообразието и
общите характеристики на европейския подход към поколенията, както и
овластяването на младите хора в целия континент.
•

Програма „Младежта в действие” 2012

Краен срок: 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
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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.
•

Конкурс "Това е моето минало" 2012

Краен срок: 1 май 2012 г.
Институт за изследване на близкото минало обяви конкурс за биографични разкази,
спомени, автентични дневници и документи (лични и/или на починали близки) от
периода 1944 - 1989 г.
Ще бъдат присъдени от 6 до 8 награди по 1000 лв.
Институтът откупува и фотографии с историческа стойност от 40-те, 50-те и 60-те
години. Премия за една фотография до 50 лв. в зависимост от историческата стойност.
Материалите по конкурса могат да се изпращат в разпечатан и по възможност в
електронен вид до 1 май 2012 г. на следните адреси:
Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319
или на
minaloto@gmail.com
•

Стипендии “Фулбрайт” и “Хюбърт Хъмфри” 2013/2014

Краен срок: 2 май 2012 г.
Комисия “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2013-14
година:
- Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца)
- Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и
специализации (6 месеца)
- Съвместна стипендия за магистри по бизнес администрация “Фулбрайт - Бизнес
колеж Прайс към университета на Оклахома” (2 години)
- Съвместна стипендия за магистърски програми “Фулбрайт - Институт Благодарност
към Скандинавия” (10 месеца)
- Стипендия “Хюбърт Хъмфри” за специалисти в държавния и частния сектор (10
месеца)
- Стипендия за развитие на гражданското общество съвместно с Тръст за гражданско
общество в Централна и Източна Европа (3-5 месеца)
•

Интелигентна енергия - Европа

Краен срок: 8 май 2012 г.
Кандидатите трябва да са юридически лица, частни или публични, установени на
територията на държава членка на Европейския съюз, Норвегия, Исландия,
Лихтенщайн, Хърватска или Македония. В програмата може да участват Съвместния
изследователски център на Европейската комисия, както и международни организации.
Те трябва да са установени в страна от ЕС или в асоциирана държава, различна от
държава членка или асоциирана страна, в която друг участник или дейност са
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установени. Кандидатурите трябва да са подадени от екип от най-малко три независими
юридически лица, всяко от което установено в различна държава.
Допустими дейности:
- енергийна ефективност,
- нови и възобновяеми енергийни източници,
- енергийна ефективност на транспорта,
- интегрирани инициативи.
Максималната продължителност на проектите е 36 месеца. Бюджет: 67 милиона евро.
Финансовата помощ не може да покрива повече от 75% от общия размер на разходите
по проекта.
•

Международно състезание „Климатична купа за
граждани на Европа“
Краен срок: 15 май 2012 г.
Инициативата е насочена към домакинствата в Европа, които имат желание да се
научат как разумно да използват енергията в бита и да намалят собствения си
отпечатък върху околната среда и сметките си за енергия. За успешна регистрация е
достатъчно да се въведат най-малко 4 последователни данни за потребление на
електроенергия в интерактивния инструмент наречен Акаунт за икономия на енергия
на интернет страницата на състезанието. Състезанието ще приключи на 15 май 2012 г. ,
като победителите на национално ниво ще бъдат определени въз основа на постигнати
икономии на енергия в три категории с общ награден фонд 2000 евро. Предвидени са
допълнителни томболи и награди за всички участници, без значение дали са
постигнали икономия на енергия, които ще се разиграват всеки месец от февруари 2012
година до края на състезанието.
Българските общини могат да станат подкрепящи организации на състезанието, като
поощрят участието на гражданите си в изпълнение на местната политика за устойчиво
енергийно развитие и поетите ангажиментите във връзка със Закона за енергийна
ефективност и Закона за енергията от възобновяеми източници на местно ниво и на
Конвента на кметовете на Европейско. Неправителствените организации и фирмите
също могат да подкрепят състезанието напълно безплатно, като изпратят лого и като
сканиран документ попълнено писмо за подкрепа.
•

Покана за експерти ICT PSP

Краен срок: 15 май 2012 г.
Целта на поканата е създаване на база данни от независими експерти, които да
подпомагат комисията при оценката на проекти и осъществяването на връзки с
програмата за информационни и комуникационни технологии към CIP.
Кандидатите трябва да са завършили висше образование в областта на ICT PSP, да
владеят английски език. Познанията по друг официален език на ЕС са предимство.
Изискват се поне пет години професионален опит в администрацията, управлението на
проекти, иновациите и други.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
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•

BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и
обучения за заети лица - фаза 3”
Краен срок: без краен срок, но не по-късно от 31 май 2012 г., 17.00 ч.
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:
- Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки,
средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и
създаване на условия за устойчива заетост;
- Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с
приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на
работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към
икономиката на знанието.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 34
млн. лева.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на
професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на
роден език; общуване на чужди езици, математическа компетентност и основни
компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ);
умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и
предприемачество.
Могат да кандидатстват стопански субекти, организации или предприятия, публични
или частни.
•

Конкурс за авторски текст на тема „Музеят през моя
поглед” на НИМ

Краен срок: 31 май 2012 г.
Националният исторически музей, със съдействието на РИО - София-град, обявява
конкурс за авторски текст на тема: „Музеят през моя поглед”. В конкурса могат да
участват ученици от V до VІІІ клас на столичните училища. Всеки участник избира
жанр и форма на текста според предпочитанията и възможностите си. Текста трябва да
е в обем до две стандартни компютърни страници, шрифт Times New Roman, размер на
шрифта 12 pt.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 31 май 2012 г. на адрес: Национален
исторически музей, ул. „Витошко лале” № 16, София 1618 с надпис: За конкурса
„Музеят през моя поглед” или на е-mail: nim.pr@abv.bg
Авторите задължително посочват трите имена, училището, класа, телефон или е-mail за
връзка.
Победителите ще бъдат обявени в началото на новата учебна година и ще бъдат
наградени със специални награди.
Отличените творби ще бъдат публикувани в специализираното издание „Известия” на
НИМ."
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•

Конкурс за авторски текст на тема „Музеят през моя
поглед”
Краен срок: 31 май 2012 г.
Националният исторически музей, със съдействието на РИО - София-град, обявява
конкурс за авторски текст на тема: „Музеят през моя поглед”. В конкурса могат да
участват ученици от V до VІІІ клас на столичните училища.
Всеки участник избира жанр и форма на текста според предпочитанията и
възможностите си. Текстът трябва да е в обем до две стандартни компютърни страници,
шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12 pt.
Срокът за изпращане на конкурсните работи е 31 май 2012 г. на адрес:
Национален исторически музей, ул. „Витошко лале” № 16, София 1618
с надпис:
За конкурса „Музеят през моя поглед”
или на
е-mail: nim.pr@abv.bg
Авторите задължително посочват трите имена, училището, класа, телефон или е-mail за
връзка.
Победителите ще бъдат обявени в началото на новата учебна година и ще бъдат
наградени със специални награди. Отличените творби ще бъдат публикувани в
специализираното издание „Известия” на НИМ."
•

Фотоконкурс: ЕС Моментни снимки на живота ви

Краен срок: 31 май 2012 г.
Покажете как ЕС оказва влияние върху живота ви и ще имате шанс да спечелите таблет.
Вашите снимки ще бъдат поместени на плакат на датското председателство на ЕС.
Всичко, от което се нуждаете, е да сте гражданин на ЕС и да качвате колкото се може
повече снимки, колкото искате, които показват как ЕС играе роля в ежедневния ви
живот. След това поканете приятелите си да гласуват за вашата снимка. Участниците
ще се състезават в следните категории: Най-високо оценена снимка, най-артистична и
творческа снимка, най-добра връзка между снимката и коментара и най-смешна
снимка.
•

Варненски младежки фестивал FUNCITY 2012, 24 юни 3 юли
Краен срок: не е посочен
FUNCITY - Младежкият фестивал на Варна е инициатива на широка и разнородна
група от млади хора, артисти, музиканти, младежки организации, неформални групи и
институции. Обединява ни идеята да осъществим видимо, свежо и наистина забавно
събитие, което да отразява разнообразните интереси, таланти и дейности на младите
хора в града. Тази година Ви предизвикваме да вземете активно участие във FUNCITY
2012 със своите идеи и проекти, за да превърнем Варна в младежка столица на
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културата и забавленията.
С любезното партньорство на Община Варна, дирекция „Младежки дейности и спорт” и
Национален Младежки Форум, сме убедени, че и тази година ще превърнем фестивала
в събитие с голяма обществена значимост, което да популяризира град Варна като
средище на млади таланти и изпълнители. FUNCITY се случва само с вашето участие,
което очакваме да заявите на e-mail: apply@funcity.bg, след като се запознаете с
условията за участие.
Кой може да участва? - Млади хора на възраст от 14 до 35 г., които са:
- Юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел
(неправителствени организации, фондации, спортни клубове, Училищни настоятелства
и Студентски съвети, читалищни настоятелства и др.);
- Неформални младежки групи;
- Театрални и музикални формации, ансамбли и др.;
- Юридически лица без право да развиват стопанска дейност в рамките на фестивала.
- Физически лица - независими творци и инициативни млади хора.
Участието е безвъзмездно и не допуска продажба на билети или реализирането на
печалба от дейности, одобрени за участие във фестивалната програма. В рамките на
фестивала не се поемат разходи за хонорари за участие, пътни разходи и настаняване
на участниците.
Фестивалният град ще бъде разположен на територията на Морската градина.
За контакти: office@funcity.bg
•

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
малцинства,
- Звена на гореизброените институции, съгласно чл. 5, ал. 2 и §1, т.8 от Допълнителните
разпоредби на ПМС № 121/31.05.2007г.
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•

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
•

Специализация в Япония със стипендии, отпускани от
Международна фондация „Мацумае”
Краен срок: 31 август 2012 г.
Международна фондация "Мацумае" със седалище в Токио ни информира за
възможностите за кандидатстване за стипендиите, които Фондацията отпуска за
кандидати от цял свят, включително и за български граждани. Стипендиите се
предоставят за провеждане на научни изследвания за срок от три до шест месеца в
периода април 2013 - март 2014 година. Стипендиите ще бъдат отпускани приоритетно
за научни изследвания в областта на естествените науки, инженерните науки и
медицината.
•

Покана за проекти за подпомагане на кариерното
развитие на учените „Стипендии Мария Кюри за
професионална интеграция”
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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
•

ERC Proof of Concept Grant ("Тест на концепцията")

Краен срок: 3 октомври 2012 г.
Целта на поканата е да подпомогне спечелилите финансиране от Европейския съвет за
научни изследвания (ERC) да докажат концепцията и да представят стратегия за
защита на правата на интелектуална собственост и развитие на идеи, идващи от
финансиранe от ERC.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa
•

Младежки онлайн фотоконкурс: "Обединени в
разнообразието: българското културно многообразие"
Краен срок: 15 октомври 2012 г.
Право на участие имат всички европейски граждани, живеещи в България, на възраст
до 30 години.
Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG, да имат заглавие и да бъдат
придружени от кратък текст, описващ мястото, ситуацията и историята на снимката (до
40 думи).
Снимка за участие в конкурса се изпраща по електронна поща, като прикачен файл, на
адрес epsofia@europarl.europa.eu, с тема на писмото: «Фотоконкурс».
Няма ограничение за броя снимки, които може да изпрати един участник. Всяка
снимка трябва да е изпратена в отделно електронно писмо и да е придружена с цялата
задължителна информация. До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби,
изпратени с неточна или непълна информация.
Няма ограничения относно датата, на която е направена снимката.
•

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
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- работят върху получаване на Master of Fine Arts (M.F.A.) в сферите на
филмопроизводството, писане на проза/пиеси;
- са демонстрирали интерес към класическите либерални идеи и приложението
им в съвременното общество;
- демонстрират желание, мотивираност и творчески способности да преуспеят в
избраната професия.
www.theihs.org/subcategory.php/15.html
•

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

Конкурс за стипендии за изследователи

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

Петмесечен стаж в Комитета на регионите

Краен срок: 16 февруари и на 16 септември
Целта на стажа е да даде създаде представа относно същността и проблемите на
европейската интеграция, да предаде практично познание за работата на отделите на
Комитета на регионите, да даде възможност на служителите да добият опит и да
развият и приложат на практика знанието, което са натрупали в течение на обучението
или професионалната си кариера.
Стажантите трябва да са граждани на страните-членки на ЕС, като ограничен брой
граждани на държави извън Съюза също може да бъде приет. Кандидатите трябва да са
университетски дипломанти или да притежават диплома, отговаряща на
университетските степени. Те могат да бъдат в края на обучението си или поне да са
завършили трети курс, като докажат това със 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.
•

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

Стаж в Световна банка

Краен срок: ежегодно - 31 януари и 31 октомври
Кандидатства се онлайн.
•

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.
•

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.
•

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
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•

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
•

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

Глобален фонд за децата

Краен срок: текущ
Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни
организации от цял свят, които:
- са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100
000 щ.д. годишно);
- служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани,
членове на банди, роми, от рискови групи и др.);
- ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми;
- признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво;
- техни преки бенефициенти са деца и млади хора;
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- 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
•

Стаж при европейския омбудсман

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

Европейската агенция за основните права набира
стажанти
Краен срок: 30 ноември, 31 май ежегодно
Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предлага два пъти годишно платени стажове
за период от три до пет месеца за млади дипломанти. Избираемите кандидати трябва
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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.
•

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
•

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.
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
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- 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.
•

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

Аceartinc, Канада, финансира артистични проекти на
малцинствени групи
Краен срок: 1 август ежегодно
Канадска организация за културно разнообразие Аceartinc финансиран проекти на
съвременни артисти и куратори, членове на маргинални общности като
хомосексуалисти, транссексуални, местни жители на колонии и други различни
общности. Приемат се индивидуални и колективни проекти в сферата на визуалните
изкуства и медиите.
Документите за кандидатстване са автобиография, мотивационно писмо, предложение
за проект, план-график на изпълнението, списък с необходимите технически условия,
аудио или видео материал в зависимост от вида на артистичния проект.

