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 03, м. февруари 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 януари – 31 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
2005 – 2013 г.
3. Приоритет 3, Цел 2, Мярка 3

1 - 14

15
15

Обява за набиране на проектни предложения по финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство
Краен срок за кандидатстване: 25.04.2008 г.
Финансираща програма/Фонд: Финансов
механизъм на Европейското икономическо
пространство; Сектор: Здравеопазване; Култура
и медии; Образование и обучение; Околна среда;
Сътрудничество и развитие; Бюджет: Общата
сума по настоящата обява за набиране на
проектни предложения е 17 151 871 EUR;
Географски обхват: Цялата страна
Институционална рамка на проекта:
Административната структура за управление на
Финансовия механизъм на ЕИП е основана на
структурата, използвана за управление на
действащи програми, финансирани от ЕС (ФАР,
Преходен финансов инструмент) и Структурните
и Кохезионния фонд. Функциите по управление
на ФМ на ЕИП са разпределени между следните
дирекции в рамките на Министерството на
финансите: - Национално координационно
звено - Дирекция „Управление на средствата от
ЕС” отговаря за общата координация на
планирането, управлението, наблюдението и
оценката на Финансовия механизъм на ЕИП и
изпълнява функциите на секретариат на
Комитета за наблюдение; - Централен
съкровищен орган - Дирекция „Национален
фонд” е централна съкровищна институция,
отговорна за финансовото управление на

помощта, предоставена на България по
Финансовия механизъм на ЕИП и изпълнява
функциите на Сертифициращ и Разплащателен
орган;
- Изпълнителна агенция - Дирекция
„Централно звено за финансиране и договаряне”
отговаря за провеждането на търгове,
сключването, изпълнението и мониторинга на
договори, осъществяване на предварителен
контрол, извършване на плащания към
бенефициентите и организиране на
финансовата система за докладване; - Одитен
орган – Дирекция „Одит на средствата от ЕС”
отговаря за извършването на одити на
системите за контрол и одити на проекти на
базата на подходяща извадка, гарантира, че
системите за управление и контрол на
средствата от ЕИП Финансовия механизъм са
точни и функционират ефективно и че
финансовите интереси на механизма са
надлежно защитени.
Цели: Основната цел на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство е да се насърчи икономическото и
социалното развитие на България, като член на
ЕИП в съответствие с националните приоритети
и споразуменията с ЕС.
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Дейности, които се финансират по
проекта/търга/кредита
Грантовата помощ ще бъде предоставяна за
реализацията на проекти, които попадат в
oбхвата на изброените по-долу приоритетни
области, като всяко проектно предложение може
да бъде насочено само към една приоритетна
област. Специално внимание ще бъде отделено
на фокусните области, посочени в рамките на
съответната приоритетна област. Приоритетна
област 1: Защита на околната среда,
включително градската среда, посредством
намаляване на замърсяването и насърчаване
използването на възобновяема енергия
Фокусни области: • Поддържане на биологичното
разнообразие и природните ресурси; • Развитие
на устойчивото управление на горите; •
Опазване на подпочвените води, управление на
отпадни води и намаляване замърсяването на
въздуха, включително системи за мониторинг; •
Развитие на устойчиво отвеждане на отпадните
води и насърчаване развитието на рециклиращи
системи; • Развитие на устойчив добив на
енергия, включително използването на
възобновяеми енергийни източници,
геотермални енергийни източници, водна
енергия и енергийната ефективност. Общият
индикативен бюджет, предназначен за
финансиране на проекти по този приоритет е 5
145 561 EUR. Приоритетна област 2: Развитие
на човешките ресурси посредством
насърчаване на образованието и обучението;
Укрепване на капацитета на местните власти
и техните администрации в сферата на
административните и публични услуги, както
и на демократичните процеси, които ги
подкрепят; Фокусни области: • Повишаване на
компетентността и административния капацитет
на централните, регионалните и местните
власти /общини, включително използването на
информационни технологии; • Развитие на
кадастъра чрез създаване на информационна
система за пространствени данни; •
Насърчаване на социалния диалог. Общият
индикативен бюджет, предназначен за
финансиране на проекти по този приоритет, е 3
430 374 EUR. Приоритетна област 3:
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Здравеопазване и грижа за децата; Фокусни
области: • Подкрепа на деца в рискови групи; •
Рехабилитация на сгради, модернизация на
оборудването и системите за управление;
• Превантивни мерки за намаляване на
наркотичните и алкохолните зависимости и
насърчаване на здравословен начин на живот; •
Предотвратяване и подобряване лечението на
заразни болести (ХИВ/СПИН и туберкулоза).
Общият индикативен бюджет, предназначен за
финансиране на проекти по този приоритет, е на
стойност 4 287 968 EUR. Приоритетна област 4:
Опазване на европейското културно
наследство Фокусни области: • Запазване и
възстановяване на културното и историческо
наследство; • Използване на нови технологии за
подобряване управлението на археологичните
Общият индикативен бюджет, предназначен за
финансиране на проекти по този приоритет, е на
стойност 4 287 968 EUR. Минималният размер
на безвъзмездната помощ, която се предоставя
за финансиране на индивидуалните проекти, е
250 000 EUR. Допустимите разходи, които
следва да бъдат посочени в грантовото
споразумение, могат да включват: - разходи за
персонал, назначен за целите на проекта;
- пътни и дневни разходи; - разходи за
закопуване на оборудване; - разходи за храна и
издръжка;
- разходи за договори с под-изпълнители; разходи, направени в съответствие с
изискванията на договора (в т.ч. превод,
застраховки, одит, разходи за финансови услуги).
Разходи за управление – следва да бъдат в
рамките на 4 до 10 % от общите допустими
разходи по проекта. Допустими разходи,
предмет на специални условия: - режийни
разходи; - данък добавена стойност и други
данъци и такси (разходите, свързани с ДДС и
други данъци или такси от др. характер, които
съгласно закона не се възстановяват от
страната-бенефициент, са избираеми за
финансиране); - такси и разходи за юридически
услуги; - закупуване на оборудване втора ръка; закупуване на земя и недвижимо имущество
(само ако е налице директна връзка с
изпълнението на целите на проекта);

PPaaggee 33

Недопустими разходи: - финансови разходи –
разходи за лихви по дългове за финансови
транзакции, комисионни за обмяна на чужда
валута и загуби и др. чисто финансови разходи; глоби, финансови санкции и разходи за съдебни
производства.Изискване за съфинансиране;
Стойността на гранта се определя индивидуално
за всяко проектно предложение, като се вземе
предвид каква е минималната стойност, която
ще позволи изпълнението на проекта: a)
Стойността на гранта не трябва да надвишава
60% от общата стойност на допустимите
разходи по проекта, с изключение на случаите,
посочени в подточки (б) и (в); б) Стойността на
гранта не може да надвишава 85% от общата
стойност на допустимите разходи за проекти, за
които съ-финансиране в размер на 15% или
повече от общата стойност на допустимите
разходи ще бъде осигурено от бюджета на
централните, регионалните или местни власти;
в) Стойността на гранта, която се предоставя за
подкрепа на проекти на НПО (включително
социалните партньори) не може да надвишава
90 % от общата стойност на допустимите
разходи по проекта. Кой може да кандидатства:
Всички публични или частни организации, както
и неправителствени организации, които са
регистрирани като юридически лица в Република
България и действат в обществен интерес –
напр. централни, регионални или местни органи,
образователни/научни институции, екологични
организации, доброволни и обществени
организации и публично-частни партньорства.
Ще се насърчават проекти, в изпълнението на
които участват като партньори организации от
страните от ЕАСТ - Исландия, Лихтенщайн и
Кралство Норвегия. Език за кандидатстване
Английски; Критерии за оценка на кандидата:
- кандидатът и партньорът/партньорите (ако има
такива) притежават достатъчен опит за
управлението на проекти; - кандидатът
притежава достатъчен капацитет за управление
на проекти. Взема се предвид наличието на
следните компоненти: човешки ресурси,
оборудване и технически средства, финансови
ресурси. Критерии за оценка на проектното
предложение: - съответствие и обосновка; -
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методика; - финансова/икономическа обосновка;
- рискове; - хоризонтални политики; партньорство и двустранни отношения; устойчивост. Процедура за
кандидатстване/участие: Формуляра за
кандидатсване и всички съпътстващи документи
могат да бъдат изтеглени от графа “Тръжно
досие/формуляр за кандидатсване”. Към
проектното предложение следва да бъде
приложен пакет от съпътстващи документи,
отнасящи се до конкретната приоритетна
област. Проектното предложение трябва да
бъде подадено в 3 екземпляра на хартия (1
оригинал и 2 копия) и 3 копия на електронен
носител (дискове), които трябва да бъдат
идентични с хартиеното копие.Проектните
предложения трябва да бъдат подадени в
запечатан и с ненарушена цялост плик/кутия,
получени под формата на писмо/колет чрез
препоръчана или експресна поща, куриер, на
ръка или по пощата на следния адрес:
Дирекция “Управление на средствата от ЕС”
Министерство на финансите; Ул. “Г. С.
Раковски”102; 1040 София, България; Пликът,
съдържащ проектното предложение, трябва да
бъде надписан по следния начин: “Проектно
предложение по ФМ на ЕИП – обява за
набиране на проектни предложения 2008 г.”, “НЕ
ОТВАРЯЙ”. Насоки към кандидатите: Обява;
Насоки за кандидатстване; Допълнителни
документи; Тръжно досие / Формуляр за
кандидатстване: Изтегли файл; Допълнителна
информация: Въпроси могат да се изпращат по
електронна поща или по факс на координатите
за контакт, посочени по-долу, но не по-късно от
10 дни преди изтичане на крайния срок за
набиране на проектните предложения. Отговор
от страна на НКЗ ще бъде предоставен в
рамките на 5 календарни дни. База данни с найчесто задаваните въпроси и отговори ще бъде
публикувана тук . www.eeagrants.bg
НАЦИОНАЛНО КООРДИНАЦИОННО ЗВЕНО;
Женя Динкова – Началник отдел
“Координация на проекти и програми”;
Дирекция “Управление на средствата от ЕС”;
Факс: +359 (2) 9859 29 29
E-mail: J.Dinkova@minfin.bg
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Първа покана за подпомагане на пчелари
Цел: Основна цел на "Националната програма
за пчеларство" е повишаване ефективността на
производството, качеството и
конкурентоспособността на българския пчелен
мед и пчелни продукти, както и осигуряване на
по-добра заетост и по-високи доходи на
пчеларите. Общи условия за кандидатите: Заявените за закупуване кошери да не са втора
употреба. -Кошерите да са с произход от
страните-членки на ЕС. -Кандидатът да няма
изискуеми задължения към ДФ "Земеделие". Кандидатът да няма изискуеми задължения към
общинския и държавния бюджет. -Кандидатът да
няма изискуеми задължения към търговски
банки. -Кошерите да са маркирани по реда на
Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и
идентификация на пчелните семейства; Кандидатът да декларира, че на пчелина ще
бъде поставена табела, която указва че е
получена финансова помощ от РА
(Разплащателна агенция) (за мярка 04 и мярка
02, сектор 0202) В ОРА (Областните
разплащателни агенции) се приемат молби
по следните мерки и сектори: Мярка 02 "Борба

срещу вароатозата": -Сектор 0201:
Профилактични прегледи на пчелните
семейства от пчелари - проверители; -Сектор
0202: Закупуване на препарати за борба срещу
вароатозата; Мярка 03 "Физико-химичен анализ
на пчелния мед": -Сектор 0301: Анализ на
физико-химичните характеристики на пчелния
мед; Мярка 04 "Подновяване на пчелните кошери":
-сектор 0401: Кошери; -сектор 0402: Пчелни
семейства Един кандидат може да бъде
подпомаган не повече от 1 път по една мярка в
рамките на една година от изпълнението на
програмата и не повече от 3 пъти в рамките на
програмата. Бюджет и краен срок: Молби за
кандидатстване по Програмата се приемат до
изчерпване на финансовия ресурс за 2008
година или най-късно до 15 май 2008 година в
ОРА по място на извършване на инвестицията.
Повече информация: Пълния текст на поканата
ще намерите в прикаченият файл; Подробна
информация и кандидатстване: Интернет
страницата на Държавен фонд "Земеделие"

Покана за проекти към социални партньори
Покана за предложения: Информация,
консултиране и участие на представители на
начинания; Цел: Поканата цели да засили
международното сътрудничество между
представители на работниците и
работодателите относно информацията,
консултирането и участието в начинания, както и
да финансира информационни и наблюдателски
инициативи в този контекст. Допустими
кандидати: -Социални партьори на всички нива,
начинания, Съвети по европейски въпроси; -В
изключителни случаи: технически организации с
нестопанска цел, изрично посочени от
социалните партньори Бюджет: 8,100,000 евро

Крайни срокове: По тази покана има два
крайни срока: -31.03.2008 за проекти, започващи
не по-рано от 31.05.2008 и -05.09.2008 за
проекти, започващи не по-рано от 05.11.2008 и
не по-късно от 22.12.2008 Подробна
информация: За подробна информация, моля
пишете на следния електронен адрес: Mr.
STANZANI, Director of SDA: Sda-asbl@etuc.org;
както и на:
empl-04-03-03-03@ec.europa.eu Пълният текст
на поканата може да намерите на Интернет
страницата на ГД "Заетост, социални въпроси и
равни възможности" на ЕК.
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Покана за предложения - Progress - Мерки за информиране и
обучение на работнически организации
Поканата е по програма "Progress": Подробно
за програма PROGRESS Допустими
кандидати/бенефициенти: Допускат се само
организации на социални партньори, които
представляват работниците на европейско,
национално или регионално равнище, като
седалището на тези организации трябва да се
намира в една от държавите-членки на
Европейския съюз. Бюджет: Тази покана за
представяне на предложения се отнася за сума
от 3 600 000 EUR, предназначена изключително
за специфична информация и проекти за
обучение. Най-малко две трети от бюджетните
кредити са предвидени за мерките, предложени
от европейските организации. Краен срок:

Предвиден е един краен срок за подаването на
кандидатури през 2008 г. : 25.04.2008 г.за
дейности, започващи не по-рано от 25.06.2008 г.
и не покъсно от 22.12.2008 г. Къде се подават
документите:
European Commission – DG EMPL/F.1; DG
Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
J-54 00/093; B-1049 Brussels; Belgium;
електронна поща: empl-04-03-0302@ec.europa.eu
Подробна информация и апликационни
формуляри: На Интернет страницата на ГД
"Заетост, социални въпроси и равни
възможности" на ЕК.

Покана за предложения – Progress – Индустриални отношения и
социален диалог 2008
Поканата е по програма "Progress": Подробно
за програма PROGRESS Тематичен обхват:
I. Подкрепа на европейския социален диалог; II.
Обогатяване на познанията и опита в областта
на индустриалните отношения; Допускат се
следните кандидати/бенефициенти: Социални партньори; -Организации в сферата
на индустриалните отношения; -Държавни
органи; Бюджет: За 2008 г. са вписани
бюджетни кредити за поети задължения в
размер на 12 950 000 EUR. Крайни срокове: Ще
има два крайни срока за подаване на
заявления през 2008 г. : -14/03/2008 г. за

дейности, започващи не по-рано от 15/05/2008 г.;
-01/09/2008 г. за дейности, започващи не по-рано
от 01/11/2008 г. и не по-късно от 22/12/2008 г.
Къде се подават документите/повече
информация: European Commission – DG
EMPL/F1; DG Employment, Social Affairs and
Equal Opportunities; J54 00/093; B – 1049 Brussels;
Belgium; електронна поща: empl-04-03-0301@ec.europa.eu; Подробна информация и
апликационни форми: На Интернет страницата
на ГД "Заетост, социални въпроси и равни
възможности" на ЕК.

Стипендии на Атинския технологичен институт
Краен срок: 15 май 2008 г. (информатика и
систематика); 5 септември 2008 г.
(информатика и телекомуникационни
технологии; бизнес мениджмънт, иновации и
технологии) Атинският технологичен институт,
който се намира в предградието Пеания, обяви

конкурс за стипендии за академичната 20082009 за магистърска степен по специалностите
информатика и систематика, информатика
телекомуникационни технологии и бизнес
мениджмънт, иновации и технологии.
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Крайният срок за подаването на документи за
стипендия за магистърска степен по
информатика и систематика е 15 май 2008 г.
Специалността е асоциирана с американската
Carnegie Mellon Degree и дава професионална
подготовка за професионална или академична
кариера в областта на информационните
технологии, телекомуникациите,иновациите и
мениджмънта в областта на новите технологии.
Курсът е с продължителност 16 месеца за
редовните студенти и 32 месеца за задочните
студенти. Крайният срок подаването на
документи за магистърската програма по
информатика и телекомуникационни технологии
е 5 септември 2008 г. Специалността е
предназначена за студенти от различни научни
области, математика и технологии и предлага
обучения както в едно от двете направления –
телекомуникации или информационни
технологии, така и възможност за
интердисциплинарно обучение и в двете
направления. За студентите, които се
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интересуват продължаване на изследванията на
ниво докторска дисертация, се предлагат места
в датския университет Aalborg.
Продължителността на курса за редовните
студенти е 12 месеца, а за задочните 24 месеца.
Крайният срок за подаване на документи за
магистърска степен по специалността бизнес
мениджмънт, иновации и технологии също е 5
септември 2008. Програмата е предназначена за
студенти, които искат да съчетаят техническите
познания с бизнес умения и в нея са включени
курсове по стратегически мениджмънт,
иновационен мениджмънт, техникоикономически анализ на нови продукти и услуги,
бизнес анализ на технологичния пазар,
съставяне на бизнес планове. Студентите
трябва да имат задължително бакалавърска
степен и поне две години трудов стаж, за да
могат да кандидатстват за тази програма.
Продължителността на обучение е 12 месеца за
редовните и 24 за задочните студенти. Източник:
www.GRREPORTER.INFO

МЕДИА 2007 — Развитие, разпространение и промоция — Конкурс
за проектни предложения — EACEA/03/08 — Обучение
Краен срок: 14 март 2008 г. Настоящият конкурс
е насочен към европейски компании и в частност
са независими телевизионни компании.
Кандидатите трябва да са регистрирани в една
от следните страни: — 27-те страни на
Европейския съюз, — държавите от
Европейското икономическо пространство
(EFTA), — Хърватия, при условие че бъде

сключено споразумение за сътрудничество с
тази страна в рамките на програмата МЕДИА.
Финансовата подкрепа от страна на Комисията
не може да надвишава 50%-75% от общите
допустими разходи. Финансовата подкрепа ще
бъде предоставена под формата на
безвъзмездно финансиране. Максималната
продължителност на проектите е 12 месеца.
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Покана за представяне на предложения - EACEA/02/08 - ЕС-САЩ
сътрудничество в областта на висшето образование и
професионалното обучение - Програма „Атлантида“: Дейности за
трансатлантически връзки и академични мрежи на обучение и
интегрирано университетско образование
Краен срок: 2 април 2008 г . Дейност 1 Проекти за консорциум за трансатлантически
академични степени Тази дейност осигурява
подкрепа за консорциуми на висши учебни
заведения от ЕС и САЩ (по -нататък наричани
„консорциум “) за създаването на двоични
/двойни или общи програми за академични
степени, назовавани в настоящия документ
„трансатлантически академични степени“.
Подкрепата може да включва отпускането на
парични помощи за мобилност на студенти и
членове на академичния и административния
персонал („преподавателски състав “). Дейност
2 - Проекти за мобилност за най-високо
качество Тази дейност осигурява парични
средства за развитието на проекти за
международна учебна програма, елемент на
които е краткосрочна трансатлантическа
мобилност, която не е пряко обвързана с
удостояването с обща или двоична /двойна
академична степен .Подкрепата включва
отпускането на парични помощи за мобилност
на студенти и членове на академичния и
административния персонал („преподавателски
състав “). Дейност 3 - Мерки със стратегическа
насоченост Тази дейност осигурява подкрепа
на многостранни ЕС -САЩ проекти и дейности,
замислени за увеличаване на съвместната

работа в полето на висшето образование и
професионалното обучение. Допустими
кандидати са висши учебни заведения и учебни
заведения за професионално обучение и
квалификация. За мерки със стратегическа
насоченост тази покана се отнася и до други
организации като агенции за
акредитация,образователни агенции и
организации, частни компании, групи на
индустрията и бизнеса, неправителствени
организации, изследователски институти и
професионални сдружения .Допустимите
кандидати трябва да са установени в една от
страните на Европейския съюз. Наличният
бюджет възлиза приблизително на 4,5 млн. евро.
По-голямата част от него ще бъде отпусната за
проекти по дейност 1, а именно консорциуми за
трансатлантически академични степени.
Съизмеримо финансиране ще бъде осигурено за
институции от САЩ. Предвижда се да бъдат
отпуснати средства с максимален размер от 408
000 евро/428 000 евро за осем проекта по
дейност 1, с максимален размер от 180 000 евро
за четири проекта по дейност 2 и с максимален
размер от 70 000 евро за седем проекта от
дейност 3. Продължителността на проектите е
четири години за проекти по дейност 1 и 2 и две
години по дейност 3.

PPaaggee 88

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

Покана за представяне на предложения - EACEA/01/08 - Програма
за сътрудничество между ЕС и Канада в сферата на висшето
образование, обучението и въпросите на младежта Трансатлантически обмен на партньорства
Краен срок: 11 април 2008 г . Като цяло
програмата и настоящата покана имат за цел да
насърчат взаимното разбирателство между
народите на Европейския съюз и Канада, в т. ч.
по-добри познания по техните езици, за техните
култури и институции, както и да подобрят
качеството на човешкия ресурс в Европейския
съюз и в Канада. Настоящата покана обхваща
само един вид дейност, а именно Съвместно
проучване „ЕС -Канада “и/или обучителна
програма. В рамките на тази дейност се
предоставя подкрепа за консорциуми от висши
учебни заведения и организации, предоставящи
обучение, от ЕС и Канада, „Трансатлантически
обмен на партньорства “(ТОП ), за провеждане
на съвместни проучвания и обучителни

програми и за осъществяване на инициативи за
студенти и преподаватели. Допустими кандидати
са висши учебни заведения и учебни заведения
за професионално обучение и квалификация,
регистрирани в една от 27-те държави -членки
на Европейския съюз. Средствата, заделени за
съфинансирането на проекти, се оценяват най малко на 1,242 млн. евро. Очаква се през 2008 г.
да бъдат финансирани около 9 проекта.
Максималният размер на средствата,
предоставяни от страна на ЕС, ще възлиза на
138 000 евро за тригодишен проект, реализиран
в консорциум. Стартът на проектните дейности е
планиран за м. октомври 2008 г., като
продължителността им ще бъде 36 месеца.

Национален конкурс “Морско конче” - Варна ’2008
Краен срок: 15 май 2008 г. Министерство на
образованието и науката, Регионален
инспекторат по образованието - Варна, Община
Варна и Общински детски комплекс - Варна
обявяват Национален конкурс “Морско конче” -

Варна ’2008. Цел на конкурса: Да открива млади,
талантливи изпълнители, да съхранява и
популяризира образците на българската
популярна песен, да създава приятелски
отношения между децата-таланти

Национален детски конкурс “Диньо Маринов” - Варна ’2008
Краен срок: 9 март 2008 г. Министерство на
образованието и науката, Регионален
инспекторат по образованието - Варна, Община
Варна и Общински детски комплекс - Варна
обявяват Четиринадесетия национален детски
конкурс “Диньо Маринов” - Варна ‘2008 г. за

изпълнители на народна музика: певци,
инструменталисти, народни хорове, оркестри и
ансамбли (28 - 30.03.2008 г.). Целта на конкурса
е да издирва и популяризира млади таланти, да
утвърждава и приобщава младото поколение
към традиционната българска култура.
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Chevrolet стартира Европейски конкурс за млади творци 2008
Краен срок: 15 март 2008 г. Изданието за 2008 г.
на пан европейския конкурс за млади творци
“Young? Creative? Chevrolet!" ще се проведе в
няколко страни в Европа с партньорството на
училища по приложни изкуства. Общо 15
европейски страни участват в издание 2008 г. на
конкурса: Австрия, Белгия, България, Хърватия,
Кипър, Естония, Франция, Италия, Латвия, Литва,
Холандия, Полша, Русия, Словения, Швейцария.
Всяка страна избира една или няколко
дисциплини, в които да се състезава. Конкурсът

в България ще покрие само категорията МОДА.
ПЪРВА НАГРАДА: МОДА Парична награда 1 000
евро и кратък курс на обучение за 2-3 дена при
дизайнер, основал собствена марка, по време
или на началната фаза на новата му колекция
(избор и покупка на платовете, начало на
производството и др.) или в процеса на
организиране на представянето на колекцията
заедно с други модни дизайнери (на бижута,
аксесоари и др.).
Правила (на бълг.)

Конкурс за графично лого на Българската асоциация за електронна
търговия
Краен срок: 2 март 2008 г. Българската
асоциация за електронна търговия (БАЕТ) обяви
конкурс за изготвяне на графично лого на
асоциацията. Обявена е първа награда от 500

лв., а поощрителни награди не се предвижда да
се дават. Кандидатурите да се изпращат на
logo@baet.net в jpg (jpeg) формат.

European Prize for Urban Public Space 2008
Европейска награда за публично пространство '2008
Краен срок: 15 март 2008 г. Наградата се връчва
всяка втора година и цели да подчертае
важността на публичните пространства като
катализатор на градския живот и да оцени и
подтикне публичните власти да инвестират в

създаването, запазването и усъвършенстването
им, като подчертават разбирането за
публичните пространства като индикатор на
гражданското и колективно здраве на нашите
градове.
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Покана за кандидатстване с проектни предложения за мобилност на
физически лица по секторна програма „Eразъм” - 2008
Краен срок: 14 март 2008 г. Видове проекти по
програма „Еразъм”, за които ще се отпуска
финансиране: Проекти за мобилност на
студенти, включително практика на студенти в
предприятия, и мобилност на академичен и
неакадемичен персонал, организация на

мобилността. Институции, които имат право да
кандидатстват: - Българските висши
образователни институции, притежаващи
Университетска Харта Еразъм 2007-2013. Консорциуми по секторна програма „Еразъм”.
Формуляри за кандидатстване

Покана за кандидатстване по Трансфер на иновации по секторна
програма „Леонардо да Винчи” на Програмата „Учене през целия
живот” - 2008
Краен срок: 14 март 2008 г. Потенциалните
участници в програмата са държавни,
обществени или частни юридически организации

и институции, които работят в сферата на
професионалното образование и обучение.

Учебни визити
Краен срок: 31 март 2008 г. Целта на учебните
визити е да насърчават и подкрепят
политическото развитие и сътрудничество на
общоевропейско ниво в контекста на ученето
през целия живот.
“Учебни визити" осъществява интегриран подход
между секторите и формите на общото и
професионалното образование и обучение в
контекста на ученето през целия живот, чрез
включването на различни целеви групи
образователни специалисти: - представители на
местна, регионална, национална власт; директори на образователни институции,
центрове по ориентиране, валидиране и
акредитиране; - ръководители на департаменти,
ръководители на методически обединения;

- обучители на учители; - инспектори; представители на мрежи и асоциации в областта
на образованието и обучението; - педагогически
съветници; - съветници в системата на
професионалното ориентиране и консултиране; представители на секторите за образователни
услуги, бюрата по труда или центрове по
ориентиране; - ръководители „Човешки ресурси",
ръководители „Фирмено обучение";
- представители на промишлени палати,
стопански и занаятчийски камари; представители на работодателски организации;
- представители на синдикати; - собственици или
управители на малки и средни предприятия; изследователи, научни работници.
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Национален конкурс за поезия "Искри над Бяла" за деца и
възрастни
Краен срок: 1 април 2008 г. Община Бяла,
област Русе, за седми пореден път организира
национален конкурс за поезия "Искри над Бяла".
Авторите, желаещи да участват, да изпратят 3
(три) стихотворения в 3 (три) екземпляра. Под
всяко от стихотворенията да се посочат трите
имена на автора, точен адрес и телефон за

връзка. Конкурсът ще се проведе в две
възрастови групи: за деца до 16 години; и за
възрастни. Изпращайте творбите си на адрес:
7100 гр. Бяла, обл. Русе; пл. “Екзарх Йосиф І” №
1, за конкурса (за Йосиф Георгиев); тел.: 0817/7
20 15, GSM: 0877584094,
obstina@mbox.digsys.bg; sever_iv@abv.bg

Eвропейски “Научен фото конкурс” - Второ издание
Краен срок: 1 април 2008 г. Европейският
„Научен фото конкурс” (ЕНФК) се организира за
втора поредна година от Международното
движение за наука и техника в свободното
време (MILSET), на което фондация „Еврика” е
единственият български член и представител за
страната. Eвропейският „Научен фото конкурс”
(ЕНФК) има за цел да осигури поле за изява на
младежите, за да могат творчески да изразят с
помощта на снимки какво откриват в науката.
Участието в конкурса е възможно най-опростено.
Всичко, което се изисква, е да направите снимки
и да ги изпратите докато конкурсът е отворен.
Правила за участие Участниците трябва да

бъдат до 25 годишна възраст. Фотографи,
ненавършили 18 години, могат да вземат
участие единствено при съгласието на своите
родители или законни настойници.
Всички дигитални снимки трябва да бъдат
изпратени до MILSET европейски уеб-сайт на
ESPC в периода до 1 април 2008 г. Категория:
Научни феномени; Формат: Черно-бели или
цветни, Минимална резолюция: 1600х1200
пиксела, Максимален размер на файла: 4Mb;
Файлови формати: png, jpeg, pdf, psd, eps, ps,
pcd. Немодифицирана; Със заглавие и описание
- максимум 200 думи.

I Международен детски танцов фестивал - конкурс “Танцувай с
Терпсихора - София 2008”
Краен срок: 29 февруари 2008 г. Цел на
фестивала: Развитие на творческите контакти
между художествените колективи, укрепване на
приятелските връзки между тях, създаване на
здрав дух на съревнование и повишаване на

физическата дееспособност на децата.
Фестивалът не е за професионалисти и ще се
провежда всяка година. Възрастови категории:
то 8 до 10 год., от 11 до 13 год., от 14 до 16 год.
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Конкурс за есе за Черно море на тема "Черно море - моето, твоето,
нашето"
Краен срок: 20 март 2008 г. Младежки
черноморски форум - Бургас организира
национален литературен конкурс на тема "Черно
море - моето, твоето, нашето". Инициативата е
на евродепутата доц. Маруся Любчева. Право на
участие в конкурса имат младежи на възраст от
12 до 20 години, като всеки участник може да
представи по една творба. Класирането ще се
извърши в три възрастови групи - VІІ - VІII клас,
IX - XII клас, XII клас "+”. Творбите ще оценява
специализирано жури, определено от
организаторите. Ще бъдат присъдени по една
първа награда и за трите възрастови групи -

посещение на Европейския парламент в
Брюксел. По една втора и по една трета награда
ще има също във всяка възрастова група.
Препоръчителният обем на изложението е до
две стандартни компютърни страници. Есето
трябва да започва трите имена на автора, адрес,
телефон за връзка и/ или клас, училище.
Творбите за участие в конкурса се приемат до 20
март на адрес: Бургас 8000, Ул. "Фердинандова”,
5, ет. 5, стая 507, офис на Члена на ЕП доц.
Маруся Любчева, или на
ml_eu_inf_center@abv.bg. Телефон за връзка:
056/ 981111.

Участвайте в 37-ми епистоларен конкурс, организиран от Всемирния
пощенски съюз
Краен срок: 31 март 2008 г. Целта на конкурса е
младите хора (от 8 до 15 години) да развият
уменията си да пишат и да изявят изящността на
своето мислене. Темата е: “Напишете писмо до
някого, за да му кажете защо светът се нуждае

от толерантност”. Напишете своето съчинение
под формата на писмо (500 - 1000 думи) и го
изпратете на адрес: Български пощи ЕАД,
дирекция “Маркетинг”, ул. “Акад. Стефан
Младенов” 1, бл. 31, 1700 София.

Второ международно лятно театрално училище за професионални
млади актьори, което ще се проведе от 1 до 30 юни 2008 г. в гр.
Звенигород (Московска област)
Краен срок: 1 март 2008 г. Поканени за участие
са млади актьори (до 35 години), говорещи руски
език.
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Hunger Bytes Competition (Зъбите на глада)
Краен срок: преди 16 октомври 2008 г.
Световната хранителна програма кани студенти
над 18-годишна възраст да използват
въображението си да акцентират вниманието на
хората върху проблемите на глада по света чрез
международно състезание за късо видео (30 - 60

секунди). Петте най-убедителни клипа ще бъдат
пуснати в интернет пространството чрез
YouTube. Видеото, което получи най-много
гласове до Световния ден на прехраната - 16
октомври 2008 г. - ще стане победител.

Първи конкурс за изследователски проекти в областта на
устойчивото градско развитие и управление на риска, в рамките на
европейска мрежа Urban-Net
Краен срок: 15 април 2008 г. URBAN-NET е
мрежа от 15 агенции, финансиращи изследвания
в областта на устойчивото развитие и други
партньори от 12 европейски страни и UN Habitat.
Проектът е финансиран по 6-та Рамкова
програма на ЕС. Целта на проекта е да
структурира и координира научните изследвания
в областта на градското устойчиво развитие в
рамките на приоритетите на Европейското
изследователско пространство. Агенцията за
устойчиво развитие и Евроинтеграция Екорегиони (АУРЕ), българският партньор в
URBAN-NET Ви кани да участвате с
изследователски проект в първия европейски
конкурс в областта на устойчивото градско
развитие. Приоритет от българска страна ще се
дава на проекти, свързани с управление на
риска и използване на новите технологии за
оценка на развитието на градските територии.
Предложенията за изследователски проекти
могат да бъдат подавани от консорциуми от три

или повече държави на ЕС. В проектите могат
да участват като партньори, на техни разноски и
трети страни - кандидат страни-членки на ЕС,
страни от Западните Балкани и други. Какви
проекти ще се финансират: - Изследователски
проекти със срок на разработка до 2 години; Пред-проектна подготовка на проекти конференции, работни срещи, семинари,
анализи, научни статии или подготовка за
съвместен проект по конкурсите на 7-ма
Рамкова Програма в същата тематична област.
Консорциумите по настоящия конкурс трябва да
включват минимум три страни. Участниците в
отделните проектите ще се финансират на
национално ниво, където са базирани от
съответните националните агенции, партньори в
URBAN-NET. Кандидатстването по конкурс
„Устойчиво градско развитие и управление на
риска - 2008 г.” ще бъде единствено по
електронен път.
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European Young Journalist Award
Награда за млади европейски журналисти

Краен срок: 15 март 2008 г. Ако сте на възраст
от 17 до 35 години и работите като журналист - в
медия или на свободна практика, участвайте в
конкурса със свой материал, свързан с различни
аспекти от разширяването на ЕС (до 2000 думи),
вече публикуван в периода от 1 януари 2007 г.
до 15 март 2008 г. или който предстои да излезе
през 2008-а - в преса, блог, университетско

издание, и др. В конкурса могат да участват
представители на 27-те страни-членки на ЕС,
Турция, Сърбия, Косово, Албания, Черна гора,
БЮР Македония, Хърватска, Босна и
Херцеговина. Национални журита ще определят
национални победители, които ще се състезават
за наградата.

Грантове за сътрудничество на културни организации
на Европейската културна фондация
Краен срок: 1 април 2008 г. Тези грантове се
очаква да стимулират сътрудничество между
културни организации. Проектите ще се
оценяват по тяхната природа на сътрудничество

и добавена стойност към практиката на
културното сътрудничество в Европа.
Максимален грант: 30 000 евро.

Грантове за артистични проекти на Европейската културна
фондация
Краен срок: 1 септември 2008 г. Могат да
кандидатстват културни организации и
индивидуални творци. Грантовете ще подкрепят
артистични проекти, които демонстрират визия
при осветяването на темите на разнообразието

в Европа. Основни аспекти при оценката на
проектите ще бъдат художествената уникалност
и връзката с европейската тематика. Грантовете
ще бъдат в размер 15 000 - 25 000 евро.
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Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 2.: ПОСТИГАНЕ НА ВИСОКА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И
СОЦИАЛНА СПЛОТЕНОСТ
МЯРКА 3.: РАЗВИТИЕ НА ПОЛИТИКА ЗА РАВНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ И СВОБОДЕН,
И ДОСТЪПЕН ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ, ПАЗАР НА
ТРУДА.
Задачите, имащи за цел премахването на неравнопоставеността на отделни групи на
работната сила на пазара на труда, било то по полов, етнически или друг признак, могат да се
класифицират в две основни групи:
Общи мерки, насочени към създаване на законодателна, институционална и ресурсна
основа, гарантираща равните възможности на отделните социални групи;
Специфични мерки по отделни социални групи, за които се предполага известна
неравнопоставеност на пазара на труда по отношение на останалите лица. Основен подход за
реализиране на равнопоставеност на пазара на труда е да се отчитат на всеки етап
последствията от дадена мярка на пазара на труда върху положението на групите, за които
съществува риск за неравнопоставеност.
Общи мерки
Тази група включва дейности, насочени към създаване на условия, гарантиращи равните
възможности на отделните социални групи:
Осигуряване на информационната обезпеченост за състоянието и перспективите на пазара
на труда по отношение на равнопоставеността на половете;
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Създаване на система от показатели, позволяваща проследяването на състоянието и
тенденциите по отношение равнопоставеността на отделните социални групи;
Съставяне на програма за провеждане на емпирични проучвания с подкрепата на
неправителствени организации за наличието на дискриминация на пазара на труда.
Мониторинг на прилагането на законовите изисквания, гарантиращи премахването на
възможностите за дискриминация по отношение на заетостта.
Разработване на подходящи механизми за насърчаване на равните възможности на жените и
мъжете и на други социални групи;
Изграждане на консултативни органи за оценка на въздействието с участие на
неправителствени организации и социалните партньори;
Прилагане на временни насърчителни мерки за групи в риск.
Специфични мерки
Специфичните задачи за повишаване на равнопоставеността на пазара на труда се основават
на налични изследвания, показващи известна неравнопоставеност на жените, ромите и лицата
с намалена трудоспособност. Целта на изследванията е да се посочат по-конкретни
мерки за отстраняване на проявилите се несъответствия и увеличаване на шансовете за
намиране на работа и заплащането за представителите на посочените социални групи.
Анализ на състоянието и разработване на програми за осигуряване на равни възможности за
жените и мъжете:
Подпомагане социално-икономическата интеграция на ромите и създаване на нови
възможности за устойчива заетост;
Предприемане на действия за ограмотяване, професионално обучение и заетост;
Насърчаване на предприемачеството и обучение на лицата с умения в традиционните
занаяти.
Повишаване на трудовата заетост и създаване на адаптирани работни места за лицата с
увреждания;
Насърчаване на предприемачеството и подпомагане стартирането на собствен бизнес;
Обучение и повишаване на професионалната квалификация на лицата с увреждания.
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