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

Година IV, брой 06, м. март 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 март – 14 март,
2008 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 3, Мярка 2

1 - 17
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Конкурс за проучване на публикуваната литература, посветена на
писмени артефакти от неолита и халколита, открити на територията
на България
Краен срок: 20 март 2008 г. Фондация КУЛТУРА
АНИМИ, в рамките на международния проект FMU.S.EU.M., финансиран от Европейската
комисия чрез програма LLP - Leonardo Da Vinci,
обявава Конкурс за проучване на публикуваната
литература, посветена на писмени артефакти от
неолита и халколита, открити на територията на
България. Очакван резултат: - Библиографска
справка; - Копия на всички публикации (в
електронен вид); - Списък на ключовите
параграфи по страници; Срок за проучването: 3
месеца; Възнаграждение: 1200 лева; Условия за

кандидатстване: - Образование - Магистър по
археология; - Възраст - до 35 години; Документи
за кандидатстване: - Диплома за придобита
образователно-квалификационна
степен
Магистър по археология; - Автобиография; Мотивация (до 1 страница); - Списък на
публикациите (ако има такива); - Препоръка от
специалист
в
областта
(допълнително
предимство); Документи се приемат до 20 март
2008 г. само в електронен вид на адрес:
konkurs@cultura-animi.org

Покана по ОПАК към структурите на гражданското общество:
Гражданското общество - повече идеи за прозрачност и достъпност
на държавната администрация
Краен срок: 25 април 2008 г., 17,30 ч. Общ
размер на финансиране: 11 млн. лв.
Партньори могат да бъдат СГО, централната,
областните и общинските администрации.
Примерни допустими дейности: - разработване
на анализи, провеждане на проучвания,

изследвания,
мониторинг,
оценки;
разработване на конкретни предложения и
препоръки
за
промени
на
нормативни,
стратегически или други документи, чрез които
се постига публичност и прозрачност в
дейността
на
администрацията
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разработване
на
препоръки
към
администрацията за прилагане на конкретни
мерки или въвеждане на добри практики по
отношение
на:
1)
предоставянето
на
информация
относно
административната
дейност и обслужване и 2) подобряване на
вътрешната организация на работата на
администрацията с цел постигане на повече
прозрачност, отчетност и превенция на
корупцията; - разработване и усъвършенстване
на методологии, правила, наръчници или други
инструменти, чрез които СГО да споделят опита
си с други представители на неправителствения
сектор във връзка с тяхната роля за постигане
на повече прозрачност или превенция на
корупцията, както и за взаимодействието им с
администрацията; - дейности за информиране
на гражданите и бизнеса относно ролята на СГО
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за постигане на повече прозрачност и по-добра
отчетност и превенция на корупцията; =
провеждане на конференции, кръгли маси,
семинари, публични обсъждания и др. за
насърчаване
на
партньорството
и
сътрудничеството
между
гражданското
общество, администрацията, съдебната система,
бизнеса и медиите за постигането на повече
прозрачност в административната дейност и
обслужване; - провеждане на съпътстващи
обучения; - дейности за информация и
публичност относно конкретните цели и
резултати на проекта; Минималният праг на
проекта е 100 000 лв., максималният - 390 000
лв.; Срокът за изпълнение на проектите е 12
месеца. Срокът за задаване на въпроси на сайта
на ОПАК по откритите процедури за СГО е
11.04.08 г., а срокът за отговор - 18.04.08 г

Покана по ОПАК към структурите на гражданското общество:
Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество
Краен срок: 25 април 2008 г., 17,30 ч. Общ
размер на финансиране: 14 млн. лв. Партньори
могат да бъдат СГО, централната, областните и
общинските администрации, както и органите на
съдебната власт. Примерни допустими дейности:
- разработване на анализи за бенефициентите
и/или техните партньори - СГО (функционални,
организационни, анализи за нуждите от
обучения и др.) - разработване на стратегии за
организационно развитие за бенефициентите
и/или на техните партньори – СГО; - провеждане
на обучения за представители на СГО;
създаване и обновяване на сайтове, онлайн
библиотеки и форуми, бази данни, регистри и др.
за бенефициентите и/или техните партньори –
СГО; - разработване на наръчници, справочници,
информационни материали и др., които се
прилагат от СГО за подобряване на работата им
с администрацията и/или със съдебната система;

- провеждане на конференции, кръгли маси,
работни срещи на представители на СГО с
администрацията и съдебната система за
постигане на целите на настоящата процедура; проучване и прилагане на добри практики в
други държави членки за създадени успешни
модели за партньорство между: - СГО – СГО; СГО и администрацията; - СГО и съдебната
система; - популяризиране на добри практики в
дейността на СГО и на успешни модели за
партньорство между СГО и администрацията
и/или съдебната система; - създаване на мрежи
за сътрудничество между СГО (регистрирани в
България) с цел насърчаване на съвместни
проекти и инициативи за преодоляване на
специфични проблеми в определени сфери на
дейност, за подобряване на комуникацията и
координацията и създаване на устойчиви
механизми на взаимодействие между СГО

PPaaggee 33

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

и администрацията и/или съдебната система; дейности за информация и публичност относно
конкретните цели и резултати на проекта.
Минималният праг на проекта е 100 000 лв.,
максималният - 390 000 лв. Срокът за

изпълнение на проектите е 12 месеца. Срокът за
задаване на въпроси на сайта на ОПАК по
откритите процедури за СГО е 11.04.08 г., а
срокът за отговор - 18.04.08 г.

6 нови процедури за конкретни бенефициенти
Краен срок: 30 април 2008 г., 17.30 ч. С проекти
ще може да се кандидатства по: Приоритетна ос
I: Добро управление; 1. Подприоритет 1.2
Прозрачна и почтена държавна администрация МДААР, МС, Омбудсман; Общ размер на
финансиране: 2 млн. лв. 2. Подприоритет 1.3
Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики МДААР, МС; Общ размер на финансиране: 9
млн. лв. 3. Подприоритет 1.4 Администрацията партньор на бизнеса - АОП, КЗК, МДААР, МС,
МФ
Общ размер на финансиране: 5 млн. лв.
Приоритетна ос ІІ: Управление на човешките
ресурси

1. Подприоритет 2.1 Модерно управление на
човешките
ресурси
в
държавната
администрация - Институт по психология - МВР,
МДААР; Общ размер на финансиране: 1 млн. лв.
2. Подприоритет 2.2 Компетентна и ефективна
държавна администрация - БАН, Институт по
психология - МВР, ИПАЕИ, МДААР, Омбудсман,
ЦПР; Общ размер на финансиране: 8 млн. лв.
Приоритетна ос ІІІ: Качествено административно
обслужване и развитие на електронното
управление; 1. Подприоритет 3.2 Стандартна
информационно-комуникационна
среда
и
оперативна съвместимост - ДАИТС, МДААР, МС;
Общ размер на финансиране: 5 млн. лв.

Публична покана за проектни идеи за кандидатстване за подкрепа
за разработване на проекти по Програмата за европейско
териториално сътрудничество между България и Гърция в периода
2007-2013
Краен срок: 14 април 2008 г., 17.00 часа Целта
на настоящата схема е да се подпомогнат
потенциалните бенефициенти на програмата на
територията на допустимия български граничен
регион - области Благоевград, Смолян,
Кърджали и Хасково за изготвянето на
цялостни
проектни
предложения
за
кандидатстване по Програмата. За получаване
на допълнителна информация за програмата,
процеса на набиране и подбор на проектните
идеи, подкрепата за подготовка на проекти,
попълването на формуляра и др., след средата
на месец март във всеки областен център ще
бъдат проведени информационни дни както

следва: Благоевград - 19.03.2008 г., от 10:00 ч., в
сградата на общинската администрация; Смолян
- 20.03.2008 г., от 14:00 ч., в сградата на
общинската
администрация
Хасково - 21.03.2008 г., от 10.30 ч., в сградата на
Областна управа Кърджали - 21.03.2008 г., от
14.30 ч., в конферентната зала, хотел “Арпезос”;
Информация за контакт: Акционерно дружество
ICAP за проучвания и инвестиции, мениджмънт
консултанти (ИКАП), София, п. код 1142, бул.
“Васил Левски” № 15 – 17; +359 (2) 480 12 00;
+359 (2) 480 12 01; cbc@icapbulgaria.eu; Насоки
за кандидатстване; Application Form; Формуляр
за кандидатстване (български език)
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Покана за представяне на предложения -EACEA/06/08 за
осъществяване на Действие 4 през 2008 г. от програма „Еразмус
Мундус “, програма за дейностите на Общността за подобряване на
качеството на висшето образование и насърчаване на
разбирателството между културите чрез сътрудничество с трети
страни
Краен срок: 15 май 2008 г. Основната цел на
програма „Еразмус Мундус“ е да подобри
качеството на европейското висше образование
чрез насърчаване на сътрудничеството с трети
страни, за да се подобри развитието на
човешките ресурси и да се поощрят диалогът и
разбирателството между народите и културите.
Поканата за представяне на предложения
обхваща следните дейности: - проекти, свързани
с популяризирането на европейското висше
образование в света, - проекти, разработени с
цел да подобрят достъпността на европейското
висше образование, да улеснят мобилността в
Европа на студенти от трети страни, и да
подобрят услугите, свързани с чуждестранните
студенти, - проекти или проучвания по
признаването
на
звания,
степени
и
квалификации
от
гледната
точка
на
признаването им за академични цели и на
пазара на труда, - проекти, разработени с цел да
анализират тенденциите и развитието на
висшето образование в международен план, проекти, целящи да създадат връзки между
висшето образование и изследователската
дейност, както и между висшето образование и
бизнеса, и по възможност да развият

потенциални
синергии,
международни
тематични мрежи: тематичните мрежи „Еразъм
“могат да кандидатстват за допълнителни суми
за разширяването на своята мрежа и
включването в нея на институции от трети
страни. Допустими кандидати: - Висши учебни
заведения от държавите по цял свят. В член 2
на решението за програмата е дадено
определение за „висше учебно заведение“, както
следва: „висше учебно заведение “означава
всяко
учебно
заведение,
което
според
националните законодателства или практики,
осигурява квалификации или дипломи за висше
образование, независимо от названието им“. Други обществени или частни организации,
които работят в сферата на висшето
образование от държавите по цял свят. Общият
бюджет, определен за финансирането на
проектите, възлиза на 3,3 млн. евро.
Финансовата помощ не може да надвишава 75
%от общите допустими разходи. Отпуснатите
суми ще варират в зависимост от мащаба на
проекта.
Проектите следва да започнат между 1 ноември
и 15 декември 2008 г. и ще бъдат с максимална
продължителност от 3 години.

Втора здравна програма, Приоритетни действия по първото
направление „Подобряване здравната сигурност на гражданите“ Защита на гражданите от заплахи за здравето - покана за проекти
Краен срок: 23 май 2008 г. Предназначението на
втората здравна програма е да допълва,
подкрепя и добавя стойност към политиките на

държавите, както и да допринася за укрепване
на солидарността и просперитета в Европейския
съюз.
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Целите на програмата са подобряване на
здравната
сигурност
на
гражданите,
насърчаване на доброто здравно състояние,
както и намаляване на неравнопоставеността в
здравеопазването
и
съставяне
и
разпространение на здравна информация и
познания. Всички проекти следва да осигуряват
висока европейска добавена стойност, да бъдат
новаторски
по
същността
си,
а
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продължителността им нормално не трябва да
надхвърля три години. Където е целесъобразно,
предложенията
следва
да
съдържат
информация относно начин a, по който ще бъде
взет под внимание въпросът за равенство между
половете. Консултирайте се с: Катя Генчева, МЗ;
Tel: +359 2 9301 298; Fax: +359 2 987 3904
E-mail: kgecheva@mh.government.bg

Втора здравна програма, Приоритетни действия по първото
направление „Подобряване здравната сигурност на гражданите“ Безвъзмездни средства за оперативни разходи
Краен срок: 23 май 2008 г. Безвъзмездни
средства за оперативни разходи следва да
бъдат финансирани по бюджетен ред 17 03 06 Действия на Общността в областта на
здравеопазването. Общата индикативна сума за
търговете ще бъде в размер на 2 300 000 евро
(5
%
от
оперативния
бюджет).
Финансова помощ за дейности може да бъде
отпускана на европейски организации, които
отговарят
на
следните
критерии:
представляват неправителствен орган или
специализирана мрежа с нестопанска цел и
независими
от
промишлени,
търговски,
стопански и други конфликтни интереси; учредени
са
законно
съгласно
законодателството на някоя от държавите,
допустими по програмата; - функционират на
европейско ниво и имат членове най - в

половината от държавите, представени са
балансирано в географски аспект и възприемат
за основна цел една или повече от целите на
програмата;
и
- предоставили са на Комисията задоволителни
отчети за своите членове, вътрешни правила и
източници за финансиране. Финансовата помощ
не следва да надвишава 60 % от разходите за
изпълнението на допустимите за финансиране
дейности. В случай на особена полза,
финансовото участие на Общността не
надвишава 80 %. Особена полза може да
възникне, когато дейностите имат много висока
европейска добавена стойност, както е посочено
в
точка
3.1.
Консултирайте
се
с:
Катя Генчева, МЗ; Tel: +359 2 9301 298; Fax:
+359
2
987
3904;
E-mail:
kgecheva@mh.government.bg

Втора здравна програма, Приоритетни действия по първото
направление „Подобряване здравната сигурност на гражданите“ Финансовото подпомагане на конференции
Краен срок: 23 май 2008 г. Финансовото
подпомагане на конференции, организирани в
областта на общественото здраве и оценката на

риска, следва да се осъществява по бюджетен
ред 17 03 06 - Действия на Общността в
областта на общественото здравеопазване.
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Финансиране от страна на Общността може да
бъде предоставяно за организиране на
конференции, които: - имат за основна цел един
или повече от приоритетите на настоящата
годишна работна програма, - имат широко
измерение на равнище на Европейския съюз,
напр. включват участници на представителства
от 10 или повече страни участнички във втората
здравна програма; - са организирани от
обществен
орган
или
от
нестопанска
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организация, одобрени от Комисията и учредени
в страна участничка във втората здравна
програма. Избраните конференции ще бъдат
допустими за финансиране от Общността чрез
еднократна сума в размер до 100 000 евро (50 %
от общия бюджет) за конференция, така че ще е
необходимо съфинансиране. Консултирайте се с:
Катя Генчева, МЗ; Tel: +359 2 9301 298
Fax:
+359
2
987
3904;
E-mail:
kgecheva@mh.government.bg

Втора здравна програма, Приоритетни действия по първото
направление „Подобряване здравната сигурност на гражданите“ Подкрепа за Съвместни действия
Краен срок: 23 май 2008 г. Подкрепата на
Общността ще бъде присъдена на: - публични
институции; - НПО. Подкрепата ще е в размер на
50 %, в изключителни случаи - до 70%.

Формуляр за кандидатстване; Консултирайте се
с: Катя Генчева, МЗ; Tel: +359 2 9301 298; Fax:
+359
2
987
3904;
E-mail:
kgecheva@mh.government.bg

ДАФНЕ III - Субсидии за действия: специфични трансгранични
проекти
Краен срок: 22 април 2008 г. Тази покана за
предложения цели да избере специфични
проекти, които да се съфинансират от ЕК.
Очаква се проектите да започнат през втората
половина на 2008 г. и да имат продължителност
12 или 24 месеца. Приоритетните области по
тази покана са: - оздравителни програми за
жертви на насилие: деца, жени и младежи; национално законодателство в Европа в
сферата на предотвратяване на насилието; насочени
кампании
за
повишаване
на
осведомеността,
образованието
и
информацията в тази сфера; - проучвания и
изследователска дейност; - индикатори и
събиране на съответни данни; - извличане на
политически теми от вече осъществени проекти
по
програмата

обмен,
адаптация
и
използване
на
съществуващи добри практики; Програмата е
отворена за неправителствени организации
(НПО), местни власти и институции (основно
университети
и
научно-изследователски
институти) от 27-те страни-членки на Съюза,
страните от Европейската икономическа зона,
страните кандидат-членки и страните от
Западните Балкани. Финансирането на страните
- кандидат-членки и тези от Западните Балкани
подлежи на допълнителни условия и преговори с
ЕК.
Финансовия принос на Комисията не може да
бъде по-малък от 75 000 евро и по-голям от 200
000 евро на календарна година. Ниво на
съфинансиране: до 80% от допустимите разходи.
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Покана към бизнеса, изследователски центрове и университети за
проекти в сферата на ИКТ; 7-ма Рамкова програма: Покана за
кандидатстване с проекти по отворена схема за бъдещи и
нововъзникващи технологии
Краен срок: 20 януари 2009 г. Цели: Проектите
целят разработване на нови знания, технологии,
продукти, демонстрационни дейности или
съвместни ресурси за изследвания. Какви
изследвания се финансират по тази схема:
Свързани
с
ИКТ,
с
високо
качество,
основополагащи
дългосрочни
изследвания,
включващи качествено нови идеи от типа "висок
риск - голяма възвръщаемост", целящи откритие,
принципна промяна или доказателство на
нововъведен
научен
принцип,
или
Изследвания, свързани с усъвършенстване на
новаторски
идеи,
които
са
преминали
доказателствена фаза за да достигнат ниво на
пълно развитие в посока постигане целите на
ИКТ
програмата.
Инструментите, които се използват по тази
схема са малки и средни фокусирани
изследователски проекти (STREPs). Проектите
по тази схема не са стандартните, а първо се
подават кратки описания от 5 страници и след
като бъдат одобрени от експертите на ЕК се

изпращат пълните предложения. Кратките
проекти трябва да бъдат анонимни, за да бъдат
оценени изцяло в технологично отношение.
Минималните
изисквания
за
допустим
консорциум са в него да участват поне три
независими юридически лица, регистрирани в
три
различни
държави-членки
на
ЕС,
кандидатстващи или асоциирани страни. В
консорциумът могат да участват и партньори от
страни, които не са членки на ЕС или не са
присъединяващи се. Ако са в списъка на
партньорски
държави
за
международно
сътрудничество
те
могат
да
получат
финансиране. Бенефициенти: - Индустриални
предприятия и МСП; - Изследователски
институции; - Университети; - Потенциални
крайни
потребители.
Финансиране
и
продължителност на проекта: Субсидията за
този вид проекти е приблизително 1 800 000
евро за период от 3 години и консорциум от 6
партньора, а продължителността между 2 и 3
години.

Покана за представяне на предложения 2008 г. - Финансов
инструмент в областта на гражданската защита - Проекти за
сътрудничество по отношение на готовността и превантивната
дейност
Краен срок: 30 април 2008 г. Процедурата по
отпускане на субсидии e: - получаване, вписване
и потвърждение за получаване от страна на
Комисията, - оценка на предложенията от
Комисията,
- решение за отпускане на субсидии и
уведомяване на кандидатите за резултата.

Преди да подадат предложението си в
Комисията, кандидатите следва да информират
националния компетентен орган, за България:
Министерство на държавната политика при
бедствия
и
аварии;
Главна
дирекция
"Национална служба "Гражданска защита"
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Отговорна конкуренция - подкрепа за корпоративната социална
отговорност (КСО) в европейските индустриални сектори
Краен срок: 23 май 2008 г. Ще се финансират
дейности:
идентификация
на
КСОпредизвикателствата пред сектора, анализ на
тяхното влияние върху конкурентността и
устойчивото развитие, как могат да бъдат
решени; - разработване и прилагане на КСОстратегии; - установяване на нови механизми за
диалог между заинтересованите страни; обединяване на съществуващи инициативи и
разработване
на
нови
механизми
за
координация; - разработване и прилагане на
етически
кодекси;
повишаване
на
общественото разбиране; - обучения; - и др.
Комисията очаква инициативите да са: - да са с
участие на много заинтересовани страни; - да са
международни;
да
са
едносекторни.

Предложения, които се фокусират върху
страните членки, присъединили се към ЕС от
2004 г. насам, специално се окуражават.
Проектите следва да се реализират от
септември 2008 г. Продължителност на
проектите - от 12 до 18 месеца. Очаква се да
бъдат финансирани 3-5 проекта. Максимално
финансиране от Общността - 150 000 евро,
което следва да покрива до 50% от допустимите
разходи. Кандидатите следва да консорциум с
опне
една
партньорска
организация.
Кандидатите следва да са регистрирани в една
от страните членки на ЕС, Хърватска, БЮР
Македония, Исландия, Израел, Лихтенщайн и
Норвегия.

Покана за грантове: Овластяване на ромските жени
Краен срок: 23 март 2008 г. Могат да
кандидатстват: ромски граждански организации,
особено ромски женски организации от страните
от Декадата на ромското включване, вкл.
България. Ще се подкрепят дейностите: увеличаване на участието на ромската жена на
национално
и
международно
ниво;
- включване на мъже при работа за равенство на
половете; - окуражаване на жените да участват в
изборния процес; - подкрепа за включване на
ромската жена в пазара на труда; - решаване на
проблема с ранните бракове; - подкрепа за
лидерство и общностни действия за ромски
жени и девойки; - борба с трафика на хора; -

подкрепа за бежанците - ромски жени; подкрепа за застъпничество на местно,
национално и европейско ниво; - подкрепа за
изследване как ромските жени да ползват
методология на овластяване. Грантовете ще
бъдат до 10 000 евро на проект. НПО могат да
кандидатстват с по два проекта. Попълнените на
английски или романес формуляри се изпращат
на
е-поща:
rpp@osi.hu
За контакти: Isabela Mihalache; Senior Program
Manager; imihalache@osieurope.org; Fax: +36 1
327
3841
APPLICATION
FORM
APLIKACIAKO
FORMULARO

Овластяване на безвластните: Конкурс за безвъзмездно
предоставяне на средства
Краен срок: 18 април 2008 г. За втора поредна
година Институт "Отворено общество" - София
обявява конкурс за финансиране на проекти на
групи в неравностойно положение. Конкурсът е

част от проект "Овластяване на безвластните",
финансиран от Тръст за гражданско общество в
Централна
и
Източна
Европа.
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Основната цел на конкурса е чрез повишаване
на социалната солидарност да допринесе за
социалното и икономическо приобщаване на
маргинализирани групи (малцинства; деца в
риск; самотни родители; възрастни хора; хора с
увреждания; хора, живеещи в изолирани и
отдалечени
населени
места
и
др.)
В
конкурса
могат
да
кандидатстват:неформални граждански групи на хора в
неравностойно
положение
както и - организации с нестопанска цел;

Проектите да обхващат период не по-дълъг от
осем месеца с начало не по-късно от началото
на месец юли 2008 г. Бюджетната стойност на
проектите да не надвишава 5 000 щатски долара.
Документите за кандидатстване се подават в
офиса на Институт общество ” - София, ул.
Солунска № 56, не по от 17.00 часа на 18 април
2008 г. За допълнителна информация: г - Живка
Белчева, тел.: (02) 930 66 64; e-mail:
Условия
за
участие
zhbelcheva@osf.bg;
Бюджетна матрица

VI фестивал на камерния танц - Хасково
Краен срок: 15 април 2008 г. Фестивалът има за
цел да покаже оригинални тематични и сюжетни
произведения в различните жанрове на
танцовото изкуство, да обогати и разнообрази
репертоара на формациите и да даде
възможност за нови контакти и изяви. Във
фестивала могат да участват деца и младежи от
танцови школи, клубове, ЦРДМ, ОДК, Младежки
домове, Читалища, а също и индивидуални
изпълнители (соло и дует) в следните

възрастови групи за всеки жанр: Първа група: до
11 години; Втора група: от 12 до 15 години;
Трета група: над 16 години. Участниците могат
да се представят в следните жанрове: български
народни танци; класически танци; характерни
танци (без белиденс-ориентал); модерни танци.
Броят на изпълнителите във всяка група не
трябва да надвишава 7. Участниците във всички
жанрове се представят с един или два
тематични или сюжетни танци.

Регионален център за изкуство и култура при ЦУР “Компас”
обявява конкурс “Фантастично изкуство” - Бургас ‘2008
Краен срок: 1 юни 2008 г. Конкурсът е
национален и включва три категории: I-ВА
КАТЕГОРИЯ (допускат се за участие по едно
произведение от автор): 1.За литература (за
непубликувано произведение на фантастична
тематика): а. разказ - до 10 стр., б.
стихотворение - до 2 стр., поема - до 5 стр.,
(стандартна машинописна страница -30 реда х
60 знака), в. пиеса - с приблизително
времетраене - 50 мин. За изобразително
изкуство - живопис, малка пластика; II-РА

КАТЕГОРИЯ - за сценични изкуства: 1. За музика
- с приблизително времетраене - до 10 мин. 2.
За танц - с приблизително времетраене - до 10
мин.
3. За театрална постановка - с приблизително
времетраене - 50 мин. III-ТА КАТЕГОРИЯ допускат се за участие до три произведения от
автор; 1. За видеоклип - до 3 мин. 2. За
анимация
до
10
мин.
3. За игра с фантастичен сюжет - без
ограничения; Конкурсът е анонимен.
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Столична община обявява второто издание на Националния конкурс
за поезия "В полите на Витоша"
Краен срок: 31 март 2008 г. Всеки автор може да
участва с не повече от три непубликувани
стихотворения. Конкурсът е анонимен и на
свободна тема и право на участие в него имат
автори от страната и чужбина над 18 години,

пишещи на български език. адрес: София - 1000,
пл.”Славейков”, № 4, Столична община Дирекция „Култура” (За конкурса „В полите на
Витоша”)

Деца репортери 2008
Деца от цялата страна, ако знаете за
предстоящи събития във вашия град, област,
училище - пишете ни, за да научат повече хора
за тях, ако се открива изложба, ще има хоро на
площада, концерт, случва се нещо друго различно, уникално, или просто сте си
прекарали весело и интересно в училище или на
пързалката - отразете го и участвайте в конкурса
"Деца-репортери"! Очакваме текстовете ви на
адрес:

konkurs@az-deteto.com Писмата ви трябва да
отговарят на следните условия: - да са ваши,
авторски, детски, а не писани с голяма помощ от
страна на мама, не и да са копирани от другаде;
- да се отнасят до вашия град, село, област,
училище; - да са придружени с вашите две
имена,
възраст,
град,
село,
дата
Конкурсът ще протече на два етапа и ще има
две големи награди. Едната ще бъде връчена
през юни, а другата през декември.

XXV национален литературен конкурс "Искри"
Краен срок: 30 април 2008 г. Програма “Христо
Ботев” - екип “Детски и младежки предавания”,
обявява
началото
на
XXV
национален
литературен конкурс “Искри”. Конкурсът е за
деца до 16 години, на свободна тема и без
ограничения в жанра. Изпращайте творбите си с

пълни данни и телефон за връзка, на адрес:
София 1040, бул. “Драган Цанков” № 4, БНР, за
конкурса “Искри” и на istorii@abv.bg; Повече
информация можете да получите на телефони:
9336555 и 866 88 97.

Видеохолика 2008 - Биенале Август в изкуството
Краен срок: 31 юни 2008 г. Тази година в
рамките на международното биенале за
визуално изкуство АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО за
първи път ще бъде представен съпътстващият
мини-фест ВИДЕОХОЛИКА 2008, имащ за цел
да приближи съвременното видео изкуство до

публиката, чрез серия от прожекции на
обществени места, на които то традиционно не е
представено.
ВИДЕОХОЛИКА
2008
ще
представи на зрителите, както достижения на
утвърдени автори, така и ще даде възможност
за първа изява на млади творци в тази сфера.
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Времетраенето на всяко видео не трябва да
надхвърля 10 минути. Кандидатите, спазили
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Журито ще изготви представителна селекция от
първите 15 филма (първите 5 от всяка секция).
Кой може да участва? - Всички художници
(индивидуално или в екип), работещи в полето
на съвременното изкуство, които притежават
професионални качества и работата им се
отличава с оригинален творчески език. Няма
възрастови или други ограничения. Кандидатури,
изпратени по електронната поща, няма да бъдат
приемани. Няма такса за участие.

Национална награда за природозащита Мими Праматарова 2008
Краен срок: 20 април 2008 г. Националният
Доверителен екофонд, Сдружение Екологичен
форум в партньорство с Дирекция „Национален
парк Рила” обявяват КОНКУРС за Национална
награда за природозащита Мими Праматарова
2008 за написване на съчинение на тема:
„Гората - един застрашен свят”. До участие в
конкурса се допускат ученици от средните
училища на Република България, родени през
периода 1 януари 1990 - 31 декември 1991 г.
Жанр - стих, стихотворение, разказ, есе. Обемът
на съчинението не бива да надхвърля 500 думи.
Предава се в два екземпляра. Текстът да е
написан на шрифт Times New Roman, с разредка

1,5 и размер на шрифта 14 пункта. Съчиненията
се изпращат САМО ПО ПОЩАТА с препоръчано
писмо с обратна разписка. Есетата се изпращат
на
адрес:
Дирекция „Национален парк Рила”; Благоевград
2700; кв. Вароша, ул. Бистрица12В, ПК 56; За
конкурса
Участниците изпращат в един плик: Две копия от
текста на съчинението; Копие от ученическата
карта; Копие от личната карта; Пощенски адрес,
телефон и по възможност - електронна поща;
Текстът на съчинението на електронен носител
(CD).

Международната писателска програма в университета на Айова
започва приемането на документи на кандидати от България
Краен срок: 28 март 2008 г. Програмата
разглежда
съвременните
литературни
тенденции, включително белетристика, драма,
поезия и сценарии в САЩ и по света, и изследва
творческия процес на писането. Посолството ще
номинира
български
писатели,
търсещи
финансова подкрепа за участие в програмата.
Могат да кандидатстват белетристи, драматурзи
и сценаристи. Преводачи на литературни
произведения и писатели, чиито отпечатани
произведения
и
дейност
представляват
публицистика - журналисти, коментатори на

културни явления, автори на биографии и
мемоари, също могат да бъдат номинирани.
Програмата започва през август и ще включва
различни
по-кратки
пътувания,
както
и
десетдневни индивидуални пътувания в САЩ.
Кандидатите трябва да изпратят с имейл до
отдел "Обществени въпроси" на посолството на
САЩ своята автобиография на английски език,
както и 10-15 страници от свои произведения,
написани на английски или преведени на
английски, на адрес pdbulgaria@gmail.com
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ОТКРИТА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
— GP/RPA/ReferNet-FPA/002/08
Европейската мрежа за справки и експертни
съвети в областта на ПОО (ReferNet) се състои
от национален консорциум във всяка държавачленка на ЕС, Исландия и Норвегия, съставен от
организации, представящи професионалното
образование и обучение (ПОО). Начело на всеки
консорциум стои ръководител на национално
ниво. С цел подпомагане на тези дейности
настоящата покана е призив за представяне на
предложения от националните консорциуми или
основни организации, участващи в ПОО. За
всяка допустима страна се избира по един
бенефициент. Националният консорциум работи
в сътрудничество с националния представител
на ReferNet и Cedefop при изпълнението и
утвърждаването на дейностите. Общата цел на
настоящата покана е подбор и сключване на
тригодишно
рамково
споразумение
за
партньорство с един спечелил кандидат
(организация или консорциум) за всяка от
допустимите страни с оглед учредяване и
ръководство на представителен национален
консорциум от основни организации в областта
на ПОО, които ще подпомагат Cedefop и заедно
с партньорите на консорциума ще осъществяват
дейностите, договаряни всяка година в
годишния план за действие. Подборът на
дейностите в годишния план на всеки
консорциум се извършва сред изброените в
частта „Обхват на дейностите“. Макар водещият
консорциум да трябва да докаже, че притежава
необходимия капацитет да осъществи всички
изброени дейности, следва да се отбележи, че
не е необходимо всяка година консорциумът да
осъществява
всички
изброени
дейности.
Годишната дейност на консорциума се
финансира с конкретно споразумение за
безвъзмездна помощ, сключвано всяка година.
Безвъзмездната помощ варира в зависимост от
големината на страната и осъществените
действия (набор от дейности). Прогнозният
бюджет, предвиден за срока на рамковите
споразумения за партньорство възлиза на 4 000

000 EUR за всички страни-участнички (ЕС-27,
Норвегия и Исландия) съгласно решенията на
Бюджетния орган. Предвиденият общ годишен
бюджет (приблизително 1 милион EUR) се
разпределя между всички страни участнички,
разделени на три групи според броя на
населението: Група 1: Кипър, Естония, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Словения и
Исландия. Група 2: Австрия, Белгия, България,
Чешка република, Дания, Финландия, Гърция,
Унгария, Ирландия, Нидерландия, Португалия,
Румъния, Словашка република, Швеция и
Норвегия. Група 3: Франция, Германия, Италия,
Полша,
Испания,
Обединеното
кралство.
Безвъзмездната
помощ
от
Общността
представлява финансово участие в разходите
на
бенефициента
(и/или
съвместните
бенефициенти),
които
задължително
се
допълват със собствено финансово участие,
както и/или вноски от местни, регионални,
национални и/или частни организации. Общото
финансово участие на Общността не може да
надвишава 70 % от допустимите разходи.
Cedefop си запазва правото да не отпусне целия
предвиден бюджет. За да отговаря на
критериите
за
допустимост,
кандидатът
(ръководител на национален консорциум)
трябва да отговаря на следните изисквания: 1)
да бъде публична или частна организация със
статут на юридическо лице и правосубектност
(следователно, физически лица не могат да
кандидатстват), 2) да ръководи национален
консорциум,
чийто
състав
представлява
многообразието от заинтересованите лица в
страната, 3) да е в състояние да осъществи
всички дейности, включени в обхвата от
дейности, описани подробно в раздел 3 от
пълния текст на поканата за представяне на
предложения
(събиране
и
анализ
на
информация,
изследователска
дейност,
документация и бази данни, разпространение и
реклама).
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Допускат се кандидатури от следните страни: —
Люксембург, Малта, Румъния и Норвегия. Не
се допускат до участие организации със
седалище в страни, различни от изброените
по-горе. Необходимо е да бъде спазен крайният
срок за подаване на заявления и всички
останали формални критерии за допустимост,
посочени в поканата за представяне на
предложения. Cedefop си запазва правото да не
разглежда предложения, които към изтичането
на крайния срок са непълни. Освен това
агенцията си запазва правото си да изисква
допълнителна информация, необходима за
вземане на окончателно решение за отпускане
на
финансова
помощ.
Подробните
спецификации към поканата за представяне на
предложения, формулярите за заявление и
приложенията към него могат да бъдат
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намерени на интернет страницата на Cedefop на
адрес:
http://www.cedefop.europa.eu/index.asp?sectio
n=3; Заявленията трябва да са съобразени с
изискванията, посочени в пълния текст на
поканата, както и да са подадени на
предоставените
официални
формуляри.
Оценката на предложенията ще се извършва
въз основа на принципите на прозрачност и
равно третиране. Всички допустими заявления
се оценяват от комисия съгласно количествени и
качествени критерии, определени в пълния текст
на поканата. За участие в процедурата по
оценяване ще бъдат поканени външни експерти.
Заявленията за рамково споразумение за
партньорство трябва да бъдат изпратени найкъсно до 21 април 2008 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА SAFER INTERNET PLUS
В Официалния вестник на ЕС от 12 март е
публикувана покана за представяне на
предложения по многогодишната програма на
Общността относно насърчаване на побезопасно използване на Интернет и на новите
онлайн технологии (Safer Internet plus).
Европейската комисия прие работна програма и
покана за представяне на предложения за
прилагане на програмата Safer Internet plus.Тази
покана е открита за предложения по следните
дейности: Борба с незаконното съдържание;
Интегрирана
мрежа:
горещи
линии
за
съобщаване
на
незаконно
съдържание.
Интегрирана мрежа: координатор на гореща
линия. Целеви проект: правоприлагащите
агенции да засилят анализа на нелегални
материали. Насърчаване на по-безопасна
среда: Проекти за задълбочаване на знания:
разпространение в мрежата на сцени на насилие
срещу деца. Проекти за задълбочаване на
знания: консолидиране на базата от знания.
Повишаване
на
информираността:
Интегрирана мрежа: възли на информираност.

Интегрирана мрежа: координатор на мрежата за
информираност. Интегрирана мрежа: телефонни
линии, където децата могат да изказват
притеснения за незаконно и вредно съдържание
и неудобни и тревожни за тях изживявания при
ползването
на
онлайн
технологиите.
Примерният общ бюджет, осигурен за тази
покана за предложения, е 13,11 милиона EUR
(участие на Общността) от бюджета за 2008 г.
Крайният срок за получаване на предложенията
от Комисията е 28 май 2008 г. в 17.00 часа
(Люксембургско
време).
Поканата
за
представяне на предложения по тази работна
програма е открита за всички юридически лица,
регистрирани в държавите-членки. Могат да
участват и юридически лица, регистрирани в
държавите от ЕАСТ, които са договарящи
страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн). Тя е открита и за
юридически лица, регистрирани в Турция,
Хърватия и Бившата югославска република
Македония.
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В случай че за финансиране бъде избрано
предложение, подадено от юридическо лице от
тези държави, споразумение за отпускане на
безвъзмездни средства ще бъде подписано едва
след като предприемането на необходимите
стъпки от съответната страна са били направени
за присъединяването й към програмата с
подписването на двустранно споразумение.
Актуализирана
информация
кои
държави
участват в програмата е налице на интернет
страницата на Програмата. Юридически лица,
регистрирани в трети държави и международни
организации могат да участват във всички
проекти за своя собствена сметка. Пълният
текст на поканата за представяне на
предложения и формулярите за кандидатстване
ще намерите на интернет страницата на
Програмата. Всички заявки трябва да отговарят
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на заданията и условията, описани в пълния
текст на поканата за представяне на
предложения, в работната програма и в
Наръчника за кандидатстване, които са
публикувани на английски на страницата.
Посочените източници съдържат информация и
за
това
как
се
изготвят
и
подават
предложенията. Оценката на предложенията ще
се извърши на основата на принципите на
прозрачност и равнопоставеност. Тя ще се
проведе от Комисията в сътрудничество с
външни експерти. Всяка кандидатура ще бъде
оценявана на основата на критерии за оценка,
установени в Работната програма на Safer
Internet plus за 2008 г. Всички получени от
Комисията предложения ще бъдат обработени
строго поверително.

Покана за предложения - социална отговорност на предприятията в
ЕС
Специално се окуражават предложения,
които се фокусират върху страните членки,
присъединили се към ЕС след 2004 г. Покана
за предложения от ГД "Предприятия и
индустрия" - Отговорна конкуренция подкрепа
за
корпоративната
социална
отговорност
(КСО)
в
европейските
индустриални сектори; Обща цел: Общата
цел е да се подобри КСО в европейската
индустрия, като по този начин се подобри
нейния принос към цялостното устойчиво
развитие и съответно конкурентоспособност на
икономиката на ЕС. Специфични цели: -да се
насърчи по-голяма въвлеченост е КСО сред
предприятията, включително и НПО в ограничен
брой сектори на индустрията. -да се улеснят
съвместните действия между индустрията и
други заинтересовано страни в сферата на КСО;
-да се проучат връзките между КСО и
конкурентоспособността на секторен принцип,
като резултатите се приложат в процеса на
създаване на политики в тази сфера.
Подкрепяни дейности: - идентификация на

КСО-предизвикателствата пред сектора, анализ
на тяхното влияние върху конкурентността и
устойчивото развитие, как могат да бъдат
решени; - разработване и прилагане на КСОстратегии;
- установяване на нови механизми за диалог
между заинтересованите страни; - обединяване
на съществуващи инициативи и разработване на
нови механизми за координация; - разработване
и прилагане на етически кодекси; - повишаване
на общественото разбиране; - обучения; - други
(в прикачения файл). Комисията очаква
инициативите: - да са с участие на много
заинтересовани
страни;
- да са международни; - да са едносекторни.
Специално се окуражават предложения, които
се
фокусират
върху
страните
членки,
присъединили се към ЕС след 2004 г. Проектите
следва да се реализират от септември 2008 г.
Продължителност на проектите - от 12 до 18
месеца. Очаква се да бъдат финансирани 3-5
проекта.
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Максимално финансиране от Общността - 150
000 евро, което следва да покрива до 50% от
допустимите
разходи.
Бенефициенти:
Секторни бизнес организации или търговски
камари;
-Профсъюзи;
-Неправителствени
организации
(НПО);
-Организации
на
работодателите; -Държавната администрация
-Академични и образователни институции; Организации с предмет на дейност в сферата на
КСО, които са с нестопанска цел, мрежи и
институти; -Международни организации; Обществени или частни предприятия; Организации, които представляват общност на
инвеститори
или
финансовата/счетоводна
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индустрия. Кандидатите следва да са в
консорциум
с
поне
една
партньорска
организация. Кандидатите следва да са
юридически лица, регистрирани в една от
страните членки на ЕС, Хърватска, БЮР
Македония, Исландия, Израел, Лихтенщайн и
Норвегия; Краен срок: 23 май 2008 г.
Допълнителна
информация
и
кандидатстване: Пълния текст на поканата
може да видите в прикачения файл. Цялата
документация по тази покана ще намерите на
интернет страницата на ГД "Предприятия и
индустрия" на Европейската комисия.

Покана за набиране на независими експерти в Европейската
комисия.
Избраните експерти ще бъдат натоварени да
подпомагат Изпълнителната агенция за
образование, аудиовизия и култура на ЕК.
Покана за изразяване на интерес във връзка
със съставянето на списък от експерти,
натоварени да подпомагат Изпълнителната
агенция за образование, аудиовизия и
култура на ЕК. 1. Въведение; Изпълнителната
агенция притежава собствена правосубектност и
седалището й се намира в Брюксел. Задачата й
е да реализира, под контрола на Комисията,
определени направления на над 15 програми и
дейности, финансирани от фондовете на
Общността, в областта на образованието и
обучението, активното гражданство, младежта,
аудиовизията
и
културата,
както
и
информационната мрежа за образованието в
Европа "Евридика". На Агенцията са възложени
основни
аспекти
от
управлението
на
направленията на възложените й програми, и
по-специално
съставяне
на
покани
за
представяне на предложения, подбор на проекти
и подписване на споразумения за финансиране,
финансово управление, проследяване на
проектите (междинни отношения и окончателни
доклади), контакти с бенефициенти и проверки
на място. Настоящата покана за изразяване на

интерес се управлява от Изпълнителната
агенция в сътрудничество с Европейската
комисия. Избраните в рамките на тази покана
експерти могат да бъдат поканени да
подпомагат и Генералните дирекции, които
осъществяват ръководство над Агенцията (ГД
"Образование и култура", ГД "Информационно
общество и медии", Служба за сътрудничество
EuropeAid) в рамките на техните дейности (общо
координиране на политиките и на програмите,
комуникации, управление на направленията,
които не са възложени на Агенцията). 2.
Предмет на поканата: Агенцията отправя
покана за изразяване на интерес с цел набиране
на кандидатури за съставяне на списък от
експерти,
на
които
да
се
възложи
предоставянето на помощ при изпълнение на
следните задачи: а) Оценка на получените
предложения по поканата за представяне на
предложения. б) Оценка и проследяване на
проектите: — оценка на докладите по проектите,
— оценка на продуктите и резултатите от
проектите,
— контрол на проектите и посещения на място,
— всякакви други задачи, произтичащи от
анализа и/или от проследяването на програмите
и
на
проектите.
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в) Специфични проучвания и анализи, свързани
с областите на дейност. Задачата на експертите
ще бъде да подпомагат Агенцията или, при
необходимост, Комисията, в изпълнение на
горепосочените задачи въз основа на целите на
програмите,
приоритетите
и
критериите,
определени в поканите за представяне на
предложения, както и в ръководствата и
наръчниците, предоставени на кандидатите.
3. Включени програми: 3.1. Образование и
професионално обучение; 3.1.1. Програма за
действие в областта на образованието и
обучението през целия живот включително
информационната мрежа по въпросите на
образованието в Европа ("Евридика"). 3.1.2.
Програма "Еразмус Мундус" включително новата
програма, която ще бъде приета през 2009 г.
3.1.3. Прозорец за външно сътрудничество
"Еразмус Мундус" 3.1.4. Споразумение със САЩ
3.1.5. Споразумение с Канада 3.1.6. Програмата
"Темпус" 3.1.7. Програмата за сътрудничество с
индустриалните
страни,
инструмент
за
индустриализираните
страни
3.2. Култура 3.2.1. Програма "Култура". 3.3.
Младеж 3.3.1. Програма "Младежта в действие"
3.4. Гражданство 3.4.1. Програма "Европа за
гражданите" 2007-2013 г. 3.5. Аудиовизия 3.5.1.
Програма МЕДИА 2007 3.6. Програми в процес
на завършване (виж прикачения файл) 4.
Процедура
на
подбор,
критерии
задопустимост, бенефициенти Експертите се
подбират въз основа на техния професионален
и технически капацитет за изпълнение на
задачите, посочени в настоящата покана за
набиране на кандидатури. 4.1. Кандидатури:
Кандидатите следва да подадат кандидатурите
си чрез електронен формуляр и съгласно
инструкциите, които могат да се намерят на
интернет страницата на Агенцията. Чрез
формуляра за кандидатстване кандидатите
трябва да представят доказателство, че имат
уменията и професионалния опит, които се
изискват във връзка с целите на програмата(те),
за която (които) кандидатстват. Електронният
формуляр, крайният срок на поканата и
начините за подаване накандидатури могат да
се
намерят
на
следния
адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/index.htm; 4.2. Критерии
за допустимост 4.2.1. Общи критерии за всички
програми. Кандидатите трябва да имат най-
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малко 4 години професионален опит в областта
на програмата, за която кандидатстват. 4.2.2.
Специфични критерии за програмите. По
принцип поканата е отворена за физически
лица, граждани на страните-участнички в
програмите, като се прилагат следните
специфични критерии за различните програми
(виж прикачения файл). 4.3. Критерии за подбор:
Подборът на експертите се извършва въз основа
на
следните
критерии:
—
доказана
компетентност в областите, отнасящи се до
програмите, изброени в точка 3, — способност
да работят на английски, френски или немски
език, способност да съставят текстове на
английски или френски език; избраните експерти
ще бъдат поканени да напишат своите оценки на
английски или на френски език, — основни
умения за работа с най-разпространените
софтуерни програми и достатъчен опит в
Агенцията ще уведоми кандидатите за тяхното
вписване в списъка на потенциалните експерти
или за отхвърлянето на тяхната кандидатура.
Списъкът може да бъде използван за
образуване на състави от експерти и/или за
подбор на експерти за изпълнение на конкретни
задачи. Той остава в сила за цялото
времетраене на горепосочените програми (31
декември 2013 г.), и при необходимост може да
бъде използван през периода на завършване на
проектите, избрани в рамките на тази програми.
5. Отправяне на покани към експертите:
Агенцията или, при необходимост, Комисията,
ще се стреми да образува съставите от експерти
на балансиран принцип, като осигурява
подходяща ротация на експерти. Ще се вземат
предвид и географският произход, езиковите
умения и професионалният профил на
кандидатите. В съгласие с принципа за избор на
най-квалифицираните експерти Агенцията или,
при необходимост, Комисията, ще се стреми
също към балансирано участие на мъже и жени.
Според нуждите задачите могат да се
изпълняват в помещенията на Агенцията, на
Комисията или от разстояние чрез електронни и
комуникационни средства. Възнагражденията на
избраните експерти се определят въз основа на
таблицата, приложима към момента на
подписване на договора. Пътните и дневните
разноски се възстановяват въз основа на
действащите
разпоредби
в
Комисията.
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Образец на договора, включващ размера на
възнаграждението,
както
и
реда
за
възстановяване на дневните и пътните разноски,
може да се намери на интернет страницата на
Агенцията. 6. Конфликт на интереси: С оглед
гарантиране на независимостта на експертите
при изпълнение на поверените им задачи,
последните подписват декларация, в която
удостоверяват липсата на конфликт на интереси
между дейностите, предложенията, докладите,
досиетата, продуктите и/или резултатите, които
ще им бъдат представени, и изпълняваните от
тях предишни, настоящи или бъдещи длъжности.
Следователно те не могат да бъдат лично
ангажирани в дейностите, предложенията или
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проектите, за които се отнасят задачите, които
ще им бъдат възложени. За целта кандидатите
се приканват да посочат евентуалното си
участие
в
програмата(ите),
за
които
кандидатстват. От избраните експерти се
изисква да потвърдят тези сведения, преди да
бъдат поканени да участват в каквато и да било
дейност по подбор или оценка. За всяка
извършена от тях работа избраните експерти
трябва да докажат подходяща степен на
професионална етика и се задължават да
запазят поверителността на сведенията и
документите, с които са се запознали. В
договора са включени изрични клаузи в този
смисъл.

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА
И РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД
На основание чл. 3 и чл. 20 ал.2 от
Правилника за устройството, дейността и
организацията на работа на Центъра за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства и в
изпълнение на специфична стратегическа
цел - Пълноценна интеграция на ромските
деца в етнически смесени групи в детски
градини и на учениците от ромски произход
в класове със смесени етнически състав в
училища
(приемни)
извън
ромските
квартали, от Стратегията за образователна
интеграция на децата и учениците от
етническите
малцинства:
ОБЯВЯВАТ
конкурсна процедура за набиране на
проектни
предложения
на
тема:
„Образователна интеграция на деца и
ученици от ромската общност” включваща

следните
компоненти:
Компонент
1:
Създаване на условия за извеждане на
деца и ученици от ромската общност от
обособени детски градини и училища и
социализацията им в приемните детски
градини и училища. Общ бюджет 500 000 лева.
Максимална стойност на един проект 40 000
лева.Компонент 2: Подпомагане развитието
на образователната среда в детски градини и
училища, които успешно интегрират деца и
ученици от ромската общност. Общ бюджет
150 000 лева. Максимална стойност на един
проект
10 000
лева.
Пълният
комплект
документи за кандидатстване е публикуван на
следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg;
Крайният срок за представяне на проектни
предложения е 15:00 часа на 9 май 2008 г.
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Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 3.: РАЗШИРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ
УСЛУГИ
МЯРКА 2. РАЗВИТИЕ НА СТРУКТУРНО
ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПРОМЕНИ НА ЗДРАВНАТА
СИСТЕМА, С ОГЛЕД ПОВИШАВАНЕ НА НЕЙНАТА
ЕФЕКТИВНОСТ
Развитие на системата за лечебна помощ в съответствие със Закона за лечебните заведения и
стандартите в западноевропейските страни съвместно с всички участници в процеса;
Развитие на план за потребността от болнични заведения за града и региона;
Стимулиране развитието на здравни заведения за потребностите на определени групи лица
/нуждаещи се от медико-социални грижи, хронично болни, терминално болни/;
Подобряване на системата за управление на качеството;
Участие в Програмите и фондовете на Европейския съюз в търсене на техническа и
финансова подкрепа на реформите в здравеопазването, както и в програмите, финансиращи
проекти в областта на общественото здраве;
Развиване на свързаните със здравеопазването изследвания и обмяна на опит по
използване на информационни системи и технологии във връзка със здравеопазването;
Оптимизиране на техническото оборудване и унифициране на необходимата хардуерна и
софтуерна система за всички здравни заведения в града и региона;
Оптимизиране на връзката между първичната и специализираната извънболнична помощ;
Провеждането на периодични анализи на постигнатото в областта на здравеопазването във
всичките му аспекти;
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