ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година IV, брой 02, м. януари 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 януари – 15 януари, 2007 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Предложения за участие в проекти
Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.
2. Общински план за развитие
2007 – 2013 г.
3. Приоритет 3, Цел 2, Мярка 2

1 - 12

13
13

Покана за глобални граждански кампании в подкрепа на работата
на Международния наказателен съд
Краен срок за кандидатстване: 26.02.2008 г.
Целите на Европейския инструмент за
демокрация и човешки права са: 1.
Повишаване на зачитането на човешките права
и фундаменталните свободи в страните и
регионите, където те са изложение на най-голям
риск; 2. Засилване на ролята на гражданското
общество в популяризирането на реформите,
свързани с човешките права и демокрацията
чрез подкрепа на мирното налагане на груповите
интереси и укрепване на политическото участие
и представяне; 3. Да подкрепя дейности в
сферата на човешките права и демократичните
въпроси, покривани от ръководните принципи на
ЕС, включително диалози за човешките права,
защитници на човешките права, смъртно
наказание, мъчения и конфликти, свързани с
деца и военни конфликти;
4. Подкрепа и укрепване на международната и
регионална рамка за защита на човешките
права, справедливостта, принципите на
законността и насърчаване на демокрацията; 5.
Създаване на доверие във и повишаване на
надеждността и прозрачността на
демократичния изборен процес, в частност чрез
наблюдение на избори. Настоящата Покана за

подаване на предложения е насочена към цел 4
на Инструмента. Общата цел на поканата е да
укрепи международните рамки за защита на
човешките права, справедливостта и
принципите на законността, както и
насърчаването на демокрацията в съответствие
с политическите приоритети на ЕС.
Специфична й цел е подкрепата на кампании
на гражданското общество на глобално ниво и
създаването на обединения по въпроси,
свързани с международното правосъдие, които
осигуряват ефикасното функциониране на
Международния наказателен съд в годините на
неговото формиране. Настоящата Поканата за
подаване на предложения цели подкрепа на
глобални кампании на гражданското общество,
които да осигурят ефективното функциониране
на Международния криминален съд в годините
на неговото формиране, включително
взаимодействието му с националните
правосъдни системи и фокусиране върху
следните приоритети:
1. Подкрепа за ефективното функциониране на
Международния наказателен съд, в частност
свързана с текущи ситуации и случаи
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Типове дейности: - информиране на
обществото за дейностите на Съда; - подкрепа
за дейности на Съда, където е подходящо чрез
техническа помощ; - създаване на връзки между
Съда и националните правосъдни системи. 2.
Популяризиране на универсална ратификация
на Римския правилник и Споразумението за
привилегии и имунитети на Съда; Типове
дейности: - засилване придържането към
Правилника и Споразумението чрез кампании за
подкрепа и лобистки кампании на национално и
международно ниво; - популяризиране
интегритета на съда, включително мерки,
насочени към ограничаване на неговия обхват. 3.
Подкрепа за подготовка и приемане на
национално законодателство за прилагане на
Римския правилник и Споразумението за
привилегии и имунитети на Съда; Типове
дейности: - засилване на националните
наказателни закони чрез подкрепа и лобиране за
дефиниране на геноцид, военни престъпления и
престъпления срещу човечеството, в съгласие с
Римския правилник и където е подходящо чрез
осигуряване на техническа помощ; подобряване на транснационалното
координиране чрез подкрепа и лобиране за
развитие и ратифициране на двустранни и
многостранни споразумения за взаимна помощ
по наказателни въпроси директно свързани с
Международния наказателен съд, с цел за се
улесни сътрудничеството при разследване на
престъпни дейности, идентифициране на
свидетели, опазване на доказателства,
осигуряване защита на свидетели, даване под
съд на престъпници, прилагане на юридически
присъди, прилагане на споразумения за
екстрадиция и конфискуване на авоари. 4.
Осигуряване изпълнението на допълващия
принцип между Международния наказателен съд
и националните съдебни системи; Типове
дейности: - повишаване на националния
институционален капацитет за завеждане на
дела за престъпления по Римския правилник
чрез подкрепа и лобиране за създаване на
държавен капацитет, като например редовни
обучения на агенции, свързани с прилагането на
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закона, на медиите и на професионалисти в
сферата правото.
Недопустими дейности: - дейнсоти, свързани
само или основно с индивидуални спонсорства
за участие в симпозиуми, семинари,
конференции, конгреси; - дейности, свързани
само или основно с индивидуални стипендии за
следване или курсове за обучение; - еднократни
конференции. Конференции могат да бъдат
финансирани само ако са част от по-широк
обхват от дейности, които ще се изпълняват по
време на проекта. Подготвителни дейности за
конференции и публикациите на протоколите на
конференциите не се считат за “по-широки
дейности”; - дейности в подкрепа на политически
партии; - дейности, включващи прозелитизъм.
Финансиране; Общият бюджет по настоящата
Покана за подаване на предложения е на
стойност 4 000 000 EUR. Допълнително могат да
бъдат отпуснати 900 000 EUR, ако бъде
одобрено крайното решение на бюджетните
власти. За един проект ще бъдат отпускани
между 500 000 EUR и 1 500 000 EUR.
Допустими преки разходи а) разходи за
персонал – заплати, разходи за социални
осигуровки и други установени със закон
разходи, включени в заплатата, при условие че
те не надвишават средните стойности,
отговарящи на политиката на заплащане на
бенефициента; б) пътни разходи, разходи за
настаняване и храна – при условие, че те
спазват обичайната практика на бенефициента
за такъв тип разходи и не надвишават
одобрените стойности от Комисията ; в) разходи
за покупка или наем на оборудване и доставки
(ново или втора употреба); г) разходи за
консумативи;
д) разходи за подизпълнители; е) разходи,
произтичащи директно от условията на договора
(разпространение на информация, специфични
оценки на дейността, одити, преводи,
размножаване на материали, застраховки и др.),
включително разходи за финансови услуги
(особено разходите за трансфери и финансови
гаранции). Непреки допустими разходи – 7 %
от преките допустими разходи.

Недопустими разходи: - дългове и такси за
обслужване на дългове; - покриване на загуби и
потенциални бъдещи задължения; - дължими
лихви; - дейности, които вече са финансирани по
друга рамка; - покупка или наем на сгради, освен
където това е необходимо за директното
изпълнение на дейността и в такъв случай
собствеността трябва да бъде прехвърлена на
крайните бенефициенти и/или местните
партньори най-късно до края на изпълнението
на дейността; - загуби при обмяна на валута; данъци, включително ДДС, освен ако
бенефициентът не може да го възстанови; кредити към трети страни. Изискване за
съфинансиране; Комисията ще финансира до 80
% от допустимите разходи по проектите. За да
са допустими кандидатите те трябва: - да са
юридически лица; - да не реализират печалба; да са граждански организации, включително
НПО и независими политически фондации,
организации на общности, агенции от частния
сектор, институции и организации и мрежи на
местно, национално, регионално или
международно равнище; - да са пряко отговорни
за подготовката и управлението на дейностите,
а не да действат като посредници. Изискване за
партньори Кандидатите могат да участват
самостоятелно или заедно с партньори. Срок за
изпълнение Продължителността на дейностите
трябва да е минимум 12 и максимум 36 месеца.
С колко предложения може да се участва:
Кандидатите могат да подадат само едно
предложение.
Език за кандидатстване: Английски, френски
или испански; Критерии за избор: - кандидатите
трябва да имат стабилни и достатъчни
финансови ресурси, за да поддържат дейността
си по време на изпълнението на проекта и ако е
необходимо да участват във финансирането му;
- кандидатите трябва да имат необходимия
управленски капацитет, професионални
компетенции и квалификации за да изпълнят
успешно предложените дейности. Изискването
важи и за всички партньори на кандидата.
Критерии за възлагане на договор: -

финансов и оперативен капацитет; съответствие;
- методология; - устойчивост; - бюджет и
отношение разходи-ефективност. Формулярът
за кандидатстване, бюджетната форма и
логическата матрица могат да бъдат изтеглени
от графа “Изтегли файл ”. Предварителната
регистрация в системата PADOR не е
задължителна в рамките на настоящата Покана,
но всички организации, които желаят да се
регистрират и да качат изискваните подкрепящи
документи (вж. точка 2.4 от Насоките за
кандидатстване), се очаква да я направят.
Пакетът документи за кандидатстване се подава
в 2 екземпляра – един оригинал и едно копие.
Също така документите се представят и в
електронен формат (CD-Rom). Документите се
изпращат на следния адрес: Пощенски адрес:
European Commission; EuropeAid Co-operation
Office; Unit F4 Finance, Contracts and Audit for
Thematic Budget Lines; Att. Ms Cilca Carman;
Office: L-41 03/148; B-1049 Brussels; Belgium
Адрес за доставка на ръка или чрез куриерска
служба: European Commission; EuropeAid Cooperation Office; Unit F4 Finance, Contracts and
Audit for Thematic Budget Lines; Call for
Proposals Sector; Att. Ms Cilca Carman; Office:
L-41 03/148; Central Mail Service; Avenue du
Bourget 1; B-1140 Brussels (Evère); Belgium;
На външният плик трябва да бъде написан
референтният номер и заглавието на Поканата
за подаване на предложения, пълното име и
адрес на кандидата и думите "Not to be opened
before the opening session".Насоки към
кандидатите: Насоки за кандидатстване;
Въпроси, свързани с поканата за подаване на
предложения могат да се задават на
долуспоменатия e-mail не по късно от 21 дни
преди крайния срок за подаване на
предложения. Трябва ясно да се обозначи
референтният номер на Поканата за подаване
на предложения. E-mail: EuropeAidICC2007@ec.europa.eu; Отговорите ще бъдат
публикувани тук . Въпроси, свързани с
регистрацията в PADOR, могат да се задават на
следния електронен адрес: E-mail: europeaidon-line-registration-hd@ec.europa.eu
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Kонкурс за кратък криминален разказ на името на Атанас
Мандаджиев
Краен срок: 31 март 2008 г. Българската Секция
на AIEP (Международната асоциация на
писателите-криминалисти) и ДАС „Саламандър”
обявяват деветия национален конкурс за кратък
криминален разказ „Атанас Мандаджиев”.
Конкурсът е анонимен. Разказите,
непубликувани, в обем до 10 стандартни
машинописни страници, следва да бъдат
изпратени, в два екземпляра, с препоръчано

писмо на адрес: „ДАС „Саламандър”, жк „Света
Троица”, бл. 16, 1309 София, за конкурса” В
плика трябва да има по-малък плик с името,
адреса и телефона на автора. Ще бъдат
присъдени следните награди: Голяма награда на
конкурса - екскурзия до Гърция; Първа награда 300 лева; Втора награда - 200 лева; Трета
награда - 100 лева.

Национален ученически конкурс за есе
Краен срок: 14 април 2008 г. (важи датата на
пощенското клеймо) Книжарници "Хеликон" и
Списание "Родна реч" обявяват Национален
ученически конкурс за есе по книгите, отличени с
наградата за нова българска художествена
проза “Хеликон” 2006 г. и 2007 г. “Проклятието
на жабата” от Емил Андреев и “Читателска група
31” от Елена Алексиева, както и по отличената с
наградата “Хеликон” за документалистика за
2007 г. книга - “Следеният човек” от Веселин
Бранев. Стани критик на едни от най-изявените

съвременни български автори! В конкурса могат
да участват ученици от 9 до 12 кл. Максимален
обем на творбите: до 5 стандартни страници.
Адрес за изпращане на творбите: бул. Васил
Левски № 60, 1000 София, сп. “Родна реч” (за
конкурса) или на имейл: rodna_rech@abv.bg; На
участие в конкурса имат право единствено
творбите с приложени към тях данни на автора:
име, училище, възраст, пощенски адрес, имейл
адрес (по възможност) и телефон за обратна
връзка.

Конкурс "Галактика - Млада франкофонска поезия 2008" за автори
от цялата страна от 6 до 13 г. по темата “Стихче обич, подарено на
сираче” / “Poeme d’amour a un enfant orphelin”
Краен срок: 8 февруари 2008 г. (важи датата на
клеймото) Международният Фестивал за поезия
в Квебек, Канада, обявява поредното издание на
детския поетичен конкурс “Галактика - Млада
франкофонска поезия 2008” Конкурсът ще се
проведе на два етапа - национално и
международно ниво. Националният конкурс се
организира от: Министерството на културата,
Дома на детската книга, Асоциацията на
преподавателите по/на френски език в България
и Френския културен институт в София.
Условия за участие: - възраст между 6 и 8 г.
(група на малките) и между 9 и 13 г. (група на
големите);
- съчиняване на индивидуално стихотворение на

френски език с обем до 1 страница (21,5х28см)
по гореспоменатата тема; - желателно е
стихотворението да бъде придружено от
илюстрация върху същия лист (ще бъде
оценявано единствено стихотворението); авторите на стихотворения следва да посочат на
гърба на листа трите си имена, възраст, пълен
пощенски адрес и телефон, както и пълните
координати (име, пощенски адрес, телефон,
факс и имейл) на училището и преподавателя си,
с който евентуално са работили. Критериите за
оценяване са: - творбите следва да са плод на
индивидуално творчество и да са написани на
френски език; - придържане към темата на
конкурса и завършеност на текста;
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- оригиналност: образи, ритъм, богатство на
речника; - качество на френския език: синтаксис
и правопис.
Стихотворенията трябва да бъдат изпратени до
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08.02.2008 г. (важи датата на клеймото) на адрес:
Дом на детската книга, бул. Васил Левски № 60,
1000 София, (за конкурса “Галактика”)
За повече информация: тел. 02/ 981 54 94.

Национален литературен конкурс на тема: “Историята на една
омагьосана книга”
Краен срок: 31 март 2008 г. Организаторите на X
Национален фестивал на детската книга, който
ще се проведе в гр. Сливен от 7 до 9 май 2008 г.
под почетния патронаж на г-жа Зорка Първанова,
обявяват Национален литературен конкурс на
тема: “Историята на една омагьосана книга”. 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 (приказка,
стихотворение) специално създадени за
конкурса. Приказките да са с обем до 5

машинописни страници. Творбите за конкурса, с
обозначени на тях: трите имена, възраст,
училище, адрес и телефон за контакти,
изпратете на адрес: 8800 гр. Сливен; ул. “Никола
Карев” № 1; Регионална библиотека “Сава
Доброплодни” за конкурса “Историята на една
омагьосана книга” или на e-mail:
reglibsliven@iradeum.com
тел. за справки: 044/62 53 97 ; 62 39 70 факс:
044/62 24 41; Журито ще оценява творби,
представени само в печатен вид или изпратени
на е-mail.

Национална награда “Константин Константинов” за принос в
детското книгоиздаване
Краен срок: 15 април 2008 г. Националната
награда “Константин Константинов” е учредена
през 2004 . от Министерство на културата,
Национален център за книгата към МК,
Регионална библиотека “Сава Доброплодни”Сливен, Община Сливен и Ротари клуб - Сливен.
Наградата се присъжда ежегодно, в рамките на

Националния фестивал на детската книга Сливен, за принос в книгоиздаването за деца
през предходната година. Награди се присъждат
в следните категории: 1. Голяма награда за
цялостен принос; 2. Издателство; 3. Автор; 4.
Илюстратор.
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МЕДИЯ 2007 - Условна покана за представяне на предложения EACEA/28/07 - Подкрепа на международното разпространение на
европейски филми - Схема „Selective“
Краен срок: 1 април 2008 г. и 1 юли 2008 г.
Адресат на настоящото съобщение са
европейски фирми, специализиращи в
международното разпространение на
европейски кинематографични филми,
регистрирани и контролирани от граждани на
държавите членки на Европейския съюз,
страните от Европейското икономическо
пространство, участващи в програма „МЕДИЯ

2007 “(Исландия, Лихтенщайн, Норвегия ), и
Швейцария. Максималната налична сума по
настоящата покана е 12 250 000 евро, а
предвидените средства са от финансовата 2008
г. Финансовата помощ от Комисията не може да
надвиши 50 %от общата сума на допустимите
разходи. Максималният срок на проектите е 16
месеца.

Покана за проекти на местни власти, бизнеса и изследователските
организации за регионално икономическо развитие
Краен срок: 14 март 2008 г. Поканата: Анализ,
менторство, интеграция на програми за
изследвания и дефиниране на Съвместни
планове за изследвания. Поканата е по 7-ма
Рамкова програма, Специфична програма:
"Капацитет". Идентификационен номер на
поканата в електронния портал "Cordis": FP7REGIONS-2008-1 Бюджет: 9.3 милиона евро
Цели и обхват: Засилване на изследователския
потенциал на европейските региони, чрез
насърчаване на образуването на регионални "
изследователски клъстъри", които да
обединяват изследователски организации,
бизнеса и местните власти. Тематичен обхват:
- Да се максимизират ползите от
изследователските инфраструктури с цел
подпомагане на регионалното икономическо
развитие - Регионален принос за намаляване на
емисиите от въглероден двуокис
Споразумения за консорциум: Участниците по
настоящата покана не са длъжни, но се
поощряват да сключат споразумение за
консорциум Изисквания за
участие/бенефициенти: Проектите се подават от
местните власти. Одобрените проекти ще бъдат
изпълнявани отново от тях. Минимален брой

участници:
Консорциум от най-малко два регионални
изследователски клъстера ИЛИ трансграничен
клъстър, който се състои от минимум 6
участници от поне 2 различни европейски
държави, които да са изследователски тела,
бизнес организации и местни власти.
Дефиниция за "Изследователски клъстър":
Това са клъстъри, съставени от: юридически
лица, извърващи изследователска дейност
(университети, изследователски организации,
институти, или комерсиални изследователски
организации) И бизнес организации (големи
предприятия и малки и средни предприятия) И
местни и регионални власти (местни и
регионални админисрации и местни агенции за
развитие) И - където това е уместно клъстърът може да включва търговски,
индустриални и занаятчийски камари,
финансови институции (например банки) и
консултанти, действащи в специфичен научен,
технологичен или икономически сектор.
Подробна информация и пълен пакет документи
за кандидатстване:
В електонния портал "Cordis"
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Five College Women's Studies Research Center - Стажове

Краен срок: 11 февруари 2008 г. Съвместен
проект на Amherst, Hampshire, Mount Holyoke, и
Smith Colleges и University of Massachusetts,
Amherst. Центърът ще приеме 15-18 стажантки учени, преподаватели от всички нива на

образователната система, творци, местни
лидери, политически активисти. Кандидатките
следва да представят проектопредложение (до 4
страници) CV, 2 препоръки, и писмо за
кандидатстване.

Georgetown University - Магистратура в решаването на конфликти
Краен срок: 15 февруари 2008 г. Изисква се
GRE и TOEFL.

CoDe - Joint European Master in Comparative Local Development
Краен срок: 16 февруари 2008 г. Поканата е
отправена към учени с изследователски проекти

на местното развитие в областите право,
икономика, социология и политически науки.
Стажовете са тримесечни. Има възможност за
стипендии за граждани на страни-нечленки на
ЕС.

Support to Master's Degree Programmes in Human Rights and
Democratisation Outside the European Union
Краен срок: 19 февруари 2008 г. Ще бъдат
подкрепени дейности прилагането на цел 4 от
Стратегическия документ на EIDHR "Подкрепа и
укрепване на международната и регионалната
рамка за защита на човешките права,
справедливост, върховенство на закона и
укрепване на демокрацията". Специфична цел е
да бъдат подкрепени регионални мрежи за
обучение на специалисти по прилагане на

инструментите за човешки права и да се
подкрепят програмите за магистратура в
областта на човешките права и демократизация
извън ЕС. Всеки одобрен за финансиране
проект ще бъде подкрепен със сумата от 400
000 до 1 500 000 евро, като не може да покрива
повече от 80% от допустимите разходи.
Проектите следва да имат продължителност от
18 до 36 месеца.
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European Youth Foundation - Подкрепа за международни младежки
дейности
Краен срок: 1 февруари 2008 г. за Категории C
и C bis Европейската младежка фондация към
Съвета на Европа подкрепя международни
младежки НПО и мрежи, в този случай в
областите:

- Категория С се отнася до организации, които
вече са изградили европейска структура
- Категория C bis се отнася до организации,
които са в процес на създаване на европейска
структура

European Youth Foundation - Подкрепа за международни младежки
дейности
Краен срок: 1 април 2008 г. - за проекти по
категории A и B Европейската младежка
фондация към Съвета на Европа може да
подкрепи: - Категория А - международни срещи
на младежки лидери, вкл. семинари, работни

срещи, фестивали и др. Грантът покрива две
трети от разходите. - Категория B - младежки
дейности, различни от срещи - изследвания,
информационни и др. материали и др.

Rotary Foundation - Rotary World Peace Fellowships 2009
Краен срок: 1 юли (за обучение януари - април
следващата година), 1 декември (юли септември следващата година) Rotary
Foundation приема кандидатури за стаж '2009.
Обучението се повежда в един от шестте

центъра: University of California, Berkeley; Duke
University, University of North Carolina, University
of Bradford, International Christian University,
University of Queensland, Universidad Del Salvador.

Интегрирана програма за учене през целия живот 2007 – 2013 г. –
възможности и добри практики
Краен срок: 28 януари 2008 г. Сдружение
„Образование на възрастни в България” (СОВБ)
организира семинар на тема “Интегрирана
програма за учене през целия живот 2007 – 2013
г. – възможности и добри практики”. Семинарът
е двудневен и ще се проведе на 29 и 30 януари

2008 (вторник и сряда) в сградата на СОВБ , на
ул. “Княз Борис I” 147, София 1301, в залата на
етаж 1. Ще бъдат разгледани възможностите на
подпрограми „Грюндвиг”, „Коменски”, „Леонардо
да Винчи” и „Еразъм”.
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Семинар “ROI: Възвръщаемост на инвестициите в обучението"
Краен срок: 30 януари 2008 г. Сдружение за
образование на възрастни в България
организира семинар “ROI: Възвръщаемост

на инвестициите в обучението" (ROI: Return
of Investment in Training). Лектор: Радосвета
Дракева, ЦПО "Знание".

Допълващи фондове за проекти, свързани с Десетилетието на
ромското включване
Краен срок: текущ Институт „Отворено
общество ” - Будапеща продължава да отпуска
допълващи фондове за проекти, свързани с
Десетилетието на ромското включване и с фокус
върху (но не задължително ) междукултурния
диалог. Проектите трябва да са: - с ясна ромска
насоченост; - роми трябва да участват в
изготвянето и изпълнението на проекта; предимство ще се дава на проекти, пряко
свързани с Десетилетието на ромското

включване 2005-2015. Допустими кандидати са
неправителствени организации, местни
администрации, национални структури, медийни
партньори. Институт „Отворено общество ” може
да осигури максимум 30% от финансирането на
даден проект, като финансовата стойност на
тази част не бива да надвишава 50 000 евро.
Допълващото финансиране ще бъде отпуснато
само след като проектът е одобрен от основния
финансиращ източник.

XIII поетически конкурс "Усин Керим"
Краен срок: 10 февруари 2008 г. Всеки автор
следва да изпрати не по-малко от 3
непубликувани стихотворения и да посочи кое от
тях иска да бъде публикувано онлайн, за да

бъде оценявано от читателите на РИЦ/RIC.
Отличените ще бъдат обявени на 8 април Международен ден на ромите.

Europe for Citizens: Action 1: Active citizenship for Europe - Town
Twinning; Побратимяване на градове
Краен срок: 1 февруари 2008 г. Подкрепят
дейности, които събират хората от местни
общности от цяла Европа и обменят опит,
мнения и ценности, да изучават културата си и
да изграждат общо бъдеще: чрез 1. срещи на
граждани на побратимени градове и 2.
тематична работа в мрежа на побратимени
градове. Избираеми са общини и комитети по

побратимяване, местни и регионални власти,
сдружения на местни власти от 27-те страни
членки на ЕС, страните от EFTA, страните
кандидатки Хърватска, БЮРМ, Турция и
страните от Западните Балкани Албания, Босна
и Херцеговина, Черна Гора и Сърбия (вкл.
Косово).
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CEU Summer University, Курс "Публично управление на
урбанистичната промяна в градовете в преход", 7 - 18 юли 2008 г.,
Будапеща
Краен срок: 14 февруари 2008 г. Участниците
ще могат да разберат сложностите на местното
планиране и как прилагането на управленски

инструменти и подходи варира в зависимост на
местните условия, нужди и политически условия.

Трета международна конференция Design Cinema 2008, 19 - 22
ноември 2008, Истанбул - Покана за доклади
Краен срок: 30 март 2008 г. Изпратете резюме
на работата си до 750 думи.

Програма URBACT II - Първа покана за проекти
Краен срок: 15 февруари 2008 г. URBACT II е
насочена към насърчаване на сътрудничеството
между градовете, които се сблъскват с
бедността, безработицата, ниско ниво на
обслужване, както и за използване на найдобрите европейски практики при осигуряване
на интегриран подход за устойчиво градско
развитие. Градовете и общинските власти могат
да кандидатстват с проекти за създаване на 23
тематични направления и седем работни групи.
Програма URBACT II се структурира около две
тематични приоритета: Приоритетна ос 1 Градове, Мотори за растеж и работни места
1.1. Подкрепа за предприемачеството; 1.2.
Подкрепа за иновациите и икономиката на

знанието; 1.3. Работни места и човешки капитал
Приоритетна ос 2 - Привлекателни и
кохерентни градове 2.1. Интегрирано развитие
на области с лоши условия на живот или
области с риск да влошат условията на живот
2.2. Включване; 2.3. Околна среда; 2.4.
Управление и градско планиране; Могат да
кандидатстват градове и градски агломерации,
региони, университети и изследователски
центрове от 27-те страни членки на ЕС, норвегия,
Швейцария, партньорски страни. Представя се
Декларация за интерес, и впоследствие Формуляр за кандидатстване. Покана; Наръчник
по URBACT II
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Ограничена покана за предложения: Инвестиране в хората - Достъп
до местната култура, защита и поощряване на културното
многообразие
Краен срок: за предаване на концепции - 7
февруари 2008 г. Главната цел на културния
компонент на тематичната програма
"Инвестиране в хората" е да се подкрепят
дейности, целящи да поощряват и защитават
културното многообразие и да подобряват
достъпа до култура чрез засилване на
капацитета на местно ниво. Специфични цели: да се засилят възможностите на местните
участници в областта на културата, които да
действат в мрежи и по координиран начин -да се
подобри програмирането и координацията на
културните мерки и действия с регионално
измерение в стрети страни, с цел да се развие
дългосрочна визия за политики в областта на
културата. Бенефициенти: Асоциации,
Неправителствени организации, работещи в

сферата на развитието, федерации, съюзи,
изследователски центрове, училища и
университети. Минимален размер на
финансиране: 250 000 евро; Максимален: 500
000 евро; Процент на съфинансиране: до 90% от
сумата на проекта; Кандидатите могат да
предложат и ре-грантиране. Продължителност
на проекта: от 12 до 48 месеца. Кандидатите
следва да са представители на 27 членки на ЕС,
Лихтенщайн, Исландия, Норвегия, Хърватска,
БЮРМ, Турция, Албания, Босна и Херцеговина,
Черта Гора, Сърбия и Косово. Подробна
информация и кандидатстване: На интернет
страницата на EuropeAid: Search by programme:
Other/Status: Open/Type: Grants/region:
All/Country: All >> End of page

Не-държавни организации и местни власти в развитие
Обществено разбиране и образование за развитие в Европа
EuropeAid/126341/C/ACT/Multi
Краен срок: за предаване на концепции - 19
февруари 2008 г. Новата тематична програма
Non-State Actors and Local Authorities in
Development подкрепя действия за постигане на
обществено разбиране по проблемите на
развитието и обучение за развитие в ЕС, за поголяма обществена подкрепа на борбата срещу
бедността и по-почтени отношения между
развитите и развиващите се страни. Грантовете

са в размер от 100 000 до 1 000 000 евро и
покриват до 75% от стойността на проекта.
Проекти, предложени от не-държавни
организации от 12-те нови членки на ЕС, могат
да кандидатстват за минимално финансиране от
25 000 евро, които да покриват до 90% от
стойността на проекта. Кандидатът може да
предложи ре-грантиране.
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Околна среда и устойчиво управление на природните ресурси, вкл.
енергия
Reference: EuropeAid/126201/C/ACT/Multi
Краен срок: за предаване на концепции - 21
февруари 2008 г. Поканата е по:Приоритет 2 Подкрепа за прилагане на инициативи на ЕС и
международни договорености в областите гори,
биоразнообразие, десертификация,
финансирането е от 500 000 до 2 500 000 евро; Промяна на климата, FLEGT, финансирането е

от 250 000 до 1 000 000 евро. Приоритет 5: Подкрепа за устойчива енергия в партньорски
страни и региони, финансирането е от 500 000
до 2 500 000 евро. Могат да кандидатстват
организации от страните членки на ЕС,
официални страни кандидатки, и страните от
ЕЕА.

Development Youth Prize
Краен срок: 31 март 2008 г. Могат да
кандидатстват училища от 27-те страни членки
на ЕС.
Учениците следва да са от 16 до 18-годишни
(вкл.) по време на крайния срок. Всички
кандидатури следва да съдържат две части: -

кратко послание; - творба (постер или
мултимедийна презентация); Фокусът на
конкурса е "Африка - устойчиво развитие", а
темите са три: Промяна на климата, Вода и
енергия и Устойчив туризъм. Учениците могат да
изберат една от тях или да ги комбинират.
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Общински план за
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ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 2.: ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И
СОЦИАЛНА СПЛОТЕНОСТ
МЯРКА 2.: СТИМУЛИРАНЕ НА УДЪЛЖАВАНЕТО НА
ТРУДОВИЯ ЖИВОТ И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОЛИТИКА ЗА
АКТИВНО СТАРЕЕНЕ

Осигуряването на по-дълъг трудов живот изисква:
Прилагане на схеми за съхраняване на трудовия потенциал като част от цялостната
концепция на страната за развитие на човешките ресурси.
Активизиране на дейностите по професионално обучение на работното място с оглед
повишаване на адаптивността на по-възрастните работници към променящите се изисквания
към работната сила в икономика, основана на знанията и прилагането на съвременни
информационни технологии;
Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лицата в предпенсионна възраст, съчетани с
подходящи финансови стимули за тях и за работодателите;
Разработване на програма за преодоляване на негативните нагласи на работодателите към
по-възрастните лица и стимулиране на по-дългото използване на техния опит.
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