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 07, м. април 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 март – 31 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 3

1 - 17
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Литературен конкурс "Таласъмия 2008"
Краен срок: 15 май 2008 г. Клуб
„УИБРОБИЯ”, съвместно с Народно
читалище „Георги Илиев” гр. Стара Загора,
обявява седмият традиционен конкурс за
литературно произведение (роман и разказ),
базирани на фантастичното и приказното в
българският
фолклор
и
митология
„ТАЛАСЪМИЯ 2008”. Няма ограничения за
възрастта на авторите. Няма ограничения за
обема на произведенията и за броя на
произведенията, с които един автор може да

участва. Допускат се само непубликувани
творби към датата на обявяване на резултатите.
Приемат се само текстове, изписани на
кирилица. Участниците трябва да посочат
трите си имена, e-mail (ако имат), телефон
или друг начин за контакт с тях. Резултатите
от конкурса ще бъдат обявени на Еньовден,
по време на фестивала „Таласъмия 2008”.
Адрес за изпращане на творбите: Стара
Загора, ул. „Христо Ботев” 103; Клуб
„Уибробия”; E-Mail: g_ilievsz@mail.bg

Конкурс за къс разказ "Рашко Сугарев"
Краен срок: 10 април 2008 г. Национален
дарителски фонд "13 века България" и
Фондация "Рашко Сугарев" организират за
единадесета година конкурса за къс разказ
"Рашко Сугарев". Участват автори до 35

години, а творбите трябва да са публикувани в
печатно издание или книга през 2007 г.
Разказите да се изпращат на адрес: 1606,
София; п.к. 220

Международен конкурс за млади хора за есе на тема "My project to
create positive change in my environment. How can I foster sustainable
development in my community?"
Краен срок: 30 юни 2008 г. Участниците в
конкурса следва да са на възраст под 25
години. Есетата следва да са оригинални,
непубликувани, не по-дълги от 800 думи и
напечатани на английски, френски, испански

или немски. Победителите ще получат
финансова награда и пътуване до Япония.
Есетата се изпращат на адрес: International
Essay Contest c/o The Goi Peace Foundation
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Japan; E-mail: essay@goipeace.or.jp

Финансова схема за подкрепа на знания към предприятия (ваучерна
схема)
Краен срок: 16.00 часа на 29 април 2008 г.
Схемата за подкрепа на трансфера на знания
към предприятия е насочена към реализиране
на дейности за предоставяне на технологични
знания от висши училища и научни
организации („доставчици на знания") към
предприятия, с цел да се стимулира връзката
между науката и бизнеса. Предприятието,
което кандидатства, трябва да е регистриран в
България търговец по смисъла на Търговския
закон и да е микро, малко или средно по
смисъла на Закона за малките и средните
предприятия. За финансиране по схемата се
допускат проекти, насочени към решаване на
определен проблем с приложен характер чрез
придобиването на знания, свързани с

иновация на продукти, процеси и услуги. По
схемата се финансират само разходи за
консултантски услуги, предоставяни от
доставчика на знание на предприятиетобенефициент. Заявленията за участие се
подават
в
регионалните
офиси
на
Изпълнителната агенция за насърчаване на
малките и средните предприятия в градовете
Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново,
Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и
в София (пл.Света Неделя № 1).
Заявление за участие в схемата; Правила за
реализиране на Финансова схема за подкрепа
на трансфера на знания към предприятия
(Ваучерна схема)

Образователна интеграция на деца и ученици от ромската общност
Краен срок: 9 май 2008 г., 15.00 часа
Центърът за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите
малцинства и Ромски образователен фонд
обявяват конкурсна процедура за набиране на
проектни
предложения
на
тема
"Образователна интеграция на деца и
ученици от ромската общност". С настоящия
конкурс ЦОИДУЕМ ще работи по
изпълнение на специфичната стратегическа
цел за децата и учениците от ромската
общност: „Пълноценна интеграция на
ромските деца в етнически смесени групи в
детски градини и на учениците от ромски
произход в класове със смесен етнически
състав в училища (приемни) извън ромските
квартали”, заложена в Стратегията за
образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства.
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. Дейностите по проекта
трябва да приключат не по-късно от
01.03.2009 г. За въпроси и консултации
можете да се обръщате към г-жа Лиляна
Ковачева, гл. експерт в Центъра на телефон
02/ 8735 231 или на e-mail адрес:
l.kovatcheva@mon.bg
coiduem@mon.bg;
Насоки за кандидатстване; Приложение 1:
Формуляр за кандидатстване; Приложение 2:
Проект на бюджет; Приложение 3:
Декларация за партньорство; Приложение 4:
Автобиография; Приложение 5: Договор за
изпълнение на проект; Приложение 6:
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Изисквания за изготвяне на краен доклад с

финансов отчет

Награда за журналистика на Европейския парламент
Краен срок: 15 май 2008 г. Първата награда за
журналистика на Европейския парламент ще
бъде връчена през 2008 г. Тя ще бъде
присъдена на журналисти, които са работили
по важни въпроси на европейско ниво или са
допринесли за по-доброто разбиране на
европейските институции и/или политиките
на ЕС, съобщи пресслужбата на ЕП.
Наградата на Европейския парламент за
журналистика се присъжда на журналисти,
които имат изключителен принос за
изясняване на значими теми на европейско
равнище или са насърчили по-доброто
разбиране на институциите или политиките
на Европейския съюз. Тя ще се присъжда в
дух на зачитане на медийната свобода и
плурализъм и в контекста на желанието на

Европейския парламент за подобряване на
комуникацията между институциите на ЕС и
европейските граждани. Наградата ще се
връчи в четири категории: печатни медии,
радио, телевизия и интернет. Победителят от
всяка категория ще получи 5 000 евро.
Самостоятелни кандидати или екипи до 5
човека ще могат да участват със статии или
репортажи, които могат да са както
еднократни, така и поредици. Материалите
трябва да са публикувани или излъчени между
1 май 2007 г. и 30 април 2008 г. на един от
официалните езици на Европейския съюз.
Всички кандидати трябва да са граждани или
жители на държава членка на ЕС и да са
регистрирани журналисти.

Представителството на Европейската комисия в България удължава
крайния срок за изпращане на материали в конкурса за снимка
"Слънцето грее еднакво за всички" до 11 април 2008 година
Конкурсът е посветен на Европейската година
на междукултурния диалог 2008. Право на
участие в него имат български граждани на
възраст между 12 и 19 години. Снимката
трябва да носи в себе си послание, свързано с
Европейската година на междукултурния
диалог 2008. Инициативата цели да подтикне
младите хора към опознаване на различни

културни традиции, създаване на нови
контакти и приятелства, обмен на знания в
името на взаимното разбирателство, уважение
и толерантно съжителство. Темата дава
свобода на въображението и широко поле за
изява на представите за взаимодействие и
диалог с култури, различни от нашите.
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RegioStars 2009 Awards - Награда за регионални иновационни
проекти
Краен срок: 15 юли 2008 г. Проектите следва
да са били съфинансирани от ЕФРР или от
Кохезионния фонд след 2000-та година.
Предложенията за наградата ще се състезават
в
три
категории:
1.
Изследвания,

технологично развитие и иновация; 2.
Адаптация към или облекчаване на промяната
на климата; 3. Радио или ТВ програма или
реклама,
разясняваща
приноса
на
кохезионната политика.

Покана за представяне на предложения по многогодишната
програма на Общността относно насърчаване на по-безопасно
използване на Интернет и на новите онлайн технологии (Safer
Internet plus)
Краен срок: 28 май 2008 г., 17.00 часа
Люксембургско време Настоящата покана е
открита за предложения по следните
дейности: 1.Борба с незаконното съдържание
1.1.Интегрирана мрежа: горещи линии за
съобщаване на незаконно съдържание.
1.2.Интегрирана мрежа: координатор на
гореща
линия.
1.3.Целеви
проект:
правоприлагащите агенции да засилят
анализа на нелегални материали. 2.Справяне с
нежеланото и вредно съдържание - Няма да
има покана за нови дейности по тази линия
през 2008 г. 3.Насърчаване на по-безопасна
среда 3.1.Проекти за задълбочаване на знания:
разпространение в мрежата на сцени на
насилие срещу деца. 3.2.Проекти за
задълбочаване на знания: консолидиране на
базата от знания. 4.Повишаване на
информираността 4.1.Интегрирана мрежа:
възли на информираност. 4.2.Интегрирана
мрежа:
координатор
на
мрежата
за
информираност. 4.3.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. 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.
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.
Примерният общ бюджет, осигурен за тази
покана за предложения, е 13,11 милиона евро
(участие на Общността) от бюджета за 2008 г.
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МЕДИА 2007 - Разработване, разпространение, промоция и
обучение - Покана за представяне на предложения - EACEA/04/08 Обучение
Краен срок: 13 май 2008 г. Настоящият
конкурс за проектни предложения се обявява
въз основа на Решение №1718/2006/EC на
Европейския парламент и Съвета за създаване
на отделна многогодишна програма на
Европейската общност в подкрепа на
дейности в областта на аудиовизията през
периода 2007-2013 г. Една от дейностите,
които следва да бъдат осъществени с оглед на
прилагането на горепосоченото решение, е
подобряване на професионалното обучение
на специалистите от аудиовизуалния сектор,
целящо те да придобият необходимите
познания и компетенции да създават
конкурентни продукти на европейския и
други пазари, и по-специално в следните
области:- прилагане на нови технологии, и
по-специално на цифрови технологии, за
производството и разпространението на
аудиовизуални програми,- икономическо,
финансово
и
търговско
управление,
включително правната рамка, - техники на
писане на сценарии. Кандидатите трябва да са

регистрирани в една от следните страни: - 27те страни на Европейския съюз, - държавите
от Европейското икономическо пространство
(EFTA)и Швейцария, - Хърватия, при условие
че бъде сключено споразумение за
сътрудничество с тази страна в рамките на
програмата МЕДИА. Настоящата покана е
отправена
към
кандидатите,
които
принадлежат на една от изброените по -долу
категории и чиито дейности допринасят за
посочените действия: - училища за кино и
телевизия, - университети, - специализирани
училища за професионално обучение,
- частни предприятия от аудио -визуалната
индустрия, - организации /професионални
асоциации, специализиращи в аудиовизуалната индустрия. Максималната сума,
одобрена за настоящия конкурс за проектни
предложения, възлиза на 6 200 000 евро.
Финансовата подкрепа от страна на
Комисията не може да надвишава 50 - 60 % от
общите допустими разходи.

Покана за проектни предложения в областта на енергетиката по
програмата „Интелигентна енергия - Европа“
Краен срок: 26 юни 2008 г. Ще бъдат
разпределени около 45 млн. евро, в подкрепа
на до 75% от допустимите разходи по
проектите. Intelligent Energy - Europe
подкрепя дейности в средните области: Енергийна ефективност и рационално
ползване на източници (SAVE) - Енергийна
ефективност и рационално ползване от
енергийно-ефективни
сгради
до
индустриално отличие в енергетиката; - Нови
и възобновяеми източници (ALTENER) Енергията
в
транспорта
(STEER)
- Интегрирани инициативи - създаване на

местни и регионални енергийни агенции,
услуги и др. Ще се финансират: изграждане
на
капацитет;
разработване
и
разпространение на ноу-хау, умения и методи;
обмяна на опит; развитие на пазари;
политики; изграждане на обществено
разбиране и предоставяне на информация;
образование и обучение. Изисквания и
възможности:1) Европейски проекти: - поне 3
партньорски организации от три избираеми
страни; - максимален период на финансиране
- 3 години; - бюджет от 0,5 до 2,5 млн. евро.
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2) Създаване на нови местни/регионални
енергийни агенции; - могат да кандидатстват
само местни/регионални власти; - 1 власт
може да представи само 1 предложение; максимален период на финансиране - 3,5
години. За повече информация: Ива Петрова,
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МИЕ, тел.: +359 2 9263 249, факс: +359 2 980
01 10; iv.petrova@mee.government.bg; Милена
Цолева, МИЕ, тел.: +359 2 9263 248, факс:
+359
2
980
01
10;
m.tzoleva@mee.government.bg

URB-AL III Покана за проекти EuropeAid/126-818/C/ACT/RAL
Подкрепа за обмяна на опит между местните власти в Европа и
Латинска Америка
Краен срок: 16 юни 2008 г. Целта на
програма Urb-Al на ЕС е да развие мрежи на
децентрализирано сътрудничество между
местните власти по конкретни теми и
проблеми
на
градското
местно
развитие.Третата фаза на програмата е с
бюджет от 50 млн. евро за 4 години и се
стреми да стимулира и подкрепи процесите и
политиките в страните от Латинска Америка,
които ще подпомогнат генерирането на
социална кохезия в градовете и по-големи

териториални единици (провинции, и др.),
които отговарят на европейските региони.
Група 1 - Дейности: ще се дава финансова
подкрепа в размер на 1,5 - 3 млн. евро,
грантът покрива 50% - 80% от допустимите
разходи; Група 2 - Изследвания, координация
и техническа подкрепа, обучения и работа в
мрежа, разпространение на резултати:
максималната финансова подкрепа е до 6 млн.
евро; ще бъдат подкрепени от 50% до 80% от
допустимите разходи.

ALFA - Програма за сътрудничество между висшите образователни
институции на ЕС и Латинска Америка
Краен срок: 16 юни 2008 г. Участници в
програмата са 27-те страни членки на ЕС, и 18
страни от Латинска Америка: Аржентина,
Боливия, Бразилия, Колумбия, Коста Рика,
Куба, Салвадор, Еквадор, Чили, Гватемала,
Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама,

Парагвай, Перу, Уругвай, Венецуела. Мрежи
от висши и други образователни институции
се канят да представят проектопредложения в
три направления: съвместни проекти,
структурни проекти, и съпътстващи мерки.
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Култура (2007-2013 г.) - Покана за представяне на предложения EACEA/05/08 - Специални дейности на културно сътрудничество
със и в трети страни - избраната за 2008 г. страна е Бразилия
Краен срок: 1 юни 2008 г. Настоящата покана
за представяне на предложения цели да
подкрепи
проектите
за
културно
сътрудничество, насочени към културен
обмен между страните, участващи в
програмата, и избраната трета държава,
Бразилия. Проектите за сътрудничество са
двегодишни (2008-2010 г.) и включват
културно сътрудничество с организации от
избраната трета държава и/или включват
дейности в областта на културата, провеждани
в Бразилия. Степента на общностно
съфинансиране не се очаква да превишава 50
%от допустимите разходи, свързани с всеки
проект (таван от 200 000 евро за проект).
Максималният срок на проектите е 24 месеца.
Допустимите кандидати са държавни или
частни културни организации със статут на
юридически лица, чиято основна дейност е в
културната сфера и които са в състояние да
докажат поне двугодишен опит в сферата на
проектиране и управление на културни
проекти на международно равнище, по-

специално в Бразилия. Тези организации
трябва да участват както в проектирането, така
и в изпълнението на проекта и също така
трябва да осигурят реален и значим финансов
принос към бюджета на проекта. Те трябва да
осигурят поне 50 % от общия бюджет на
проекта. Допустими проекти са двугодишни
проекти за културно сътрудничество, които
включват сътрудничество между поне три (3)
културни оператора от поне три (3) различни
допустими страни Допустимите проекти
също така трябва да включват поне един
асоцииран
партньор
от
Бразилия.
Сътрудничеството трябва да бъде подкрепено
с подписана декларация за партньорство
между европейските културни оператори и
асоциирания (те) партньор (и в Бразилия.
Най-малко 50 % от дейностите, проведени по
проектите за културно сътрудничество, ще се
осъществят на територията на Бразилия.
Може да се даде приоритет на проекти за
сътрудничество с асоциирани партньори,
чието седалище е в Бразилия.

BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна
програма “Околна среда 2007-2013 г.
Краен срок: 8 май 2008 г., 17 ч. Целта на
процедура
BG161PO005/08/1.30/01/01
Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1
на Оперативна програма “Околна среда 20072013 г.” е да подпомогне общините да
подготвят
качествени
и
пълни
инвестиционни
проекти
за
изграждане/реконструкция/модернизация на

канализационни
мрежи
и/или
Пречиствателни станции за отпадъчни води и
в допълнение, където е необходимо
водоснабдителни
мрежи
и/или
Пречиствателни станции за питейни води, с
които впоследствие могат да кандидатстват за
финансиране по приоритетна ос 1 на ОП
“Околна среда 2007 - 2013 г.” за
инфраструктурни проекти.

PPaaggee 88

Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се реализира с финансовата подкрепа
на Европейския съюз чрез Кохезионния
фонд. Потенциални бенефициенти по
настоящата процедура са: >> общините на
територията,
на
които
се
намират
агломерации над 2 000 е.ж. - за проекти за
тези агломерации и >> общините по
Приложение
III
към
Насоките
за
кандидатстване на територията, на които се
намират градски агломерационни ареали под
2 000 е.ж. - за проекти за тези градски
агломерационни
ареали.
Примерните
дейности, които могат да бъдат финансирани
са по настоящата процедура са: (1)
разработване/актуализиране
на
прединвестиционни
проучвания;
(2) експертни анализи, хидроложки и
геоложки проучвания, технически планове и
друга техническа документация; (3) дейности
във връзка с процедурите за оценка на
въздействието върху околната среда, оценка
на
съвместимостта
и
издаване
на
необходимите решения/разрешителни по
Закона за опазване на околната среда, Закона
за водите и Закона за биологичното
разнообразие;
(4)
проектиране,
вкл.
разработване/актуализиране на идейни или
технически
и
работни
проекти;
(5) дейности във връзка с процедурите за
издаване на разрешителни за строеж; (6)
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изготвяне финансови и икономически
анализи, вкл. анализ за разходите и ползите;
(7) подготовка на документация за възлагане
на обществени поръчки за дейностите,
включени в бъдещия инфраструктурен
проект, вкл. за строителство и строителен
надзор, които е предвидено да се изпълняват
от лица, различни от бенефициента;
Проектните предложения за техническа
помощ могат да включват една или
комбинация от няколко дейности, изброени
по-горе, така че да доведат до разработването
на инфраструктурно проектно предложение,
готово за последващо кандидатстване по ОП
“Околна среда 2007-2013 г.”. Всички
дейности,
включени
в
проектните
предложения на кандидатите следва да са
пряко
свързани
с
подготовката
на
инвестиционен проект за посочените по-горе
агломерации.
Общият
размер
на
безвъзмездната финансова помощ, която ще
бъде
предоставена
по
процедура
BG161PO005/08/1.30/01/01
Техническа
помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна
програма “Околна среда 2007-2013 г.” е 74
034 219 лева (седемдесет и четири милиона
тридесет и четири хиляди двеста и
деветнадесет лева). Насоки за кандидатстване;
Приложения към Насоки за кандидатстване;
Договор

Национален конкурс “Климатичните промени са факт! Да направим
за Земята това, което искаме да получим от нея!”
Краен срок: 20 април 2008 г. Конкурсът се
реализира по проект “Изграждане и развитие
на Младежки информационно-консултантски
център
“МАЖОР”,
финансиран
по
Национална
програма
“Младежки
информационно-консултантски
центрове”

2007 - 2010 на Държавна агенция да младежта
и спорта. Конкурсът се провежда в рамките на
Световни дни за младежка активност и
Световната кампания за отбелязване на “Деня
на Земята”, организирана от световната мрежа
“Ден
на
Земята”.
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Конкурсът се провежда в две категории: І.
Художествен
конкурс
за
рисунка:
Свободен избор на техники, формат и
материали. На гърба на творбата авторите
трябва да изпишат своите имена, точен адрес
и телефон за контакти, електронна поща,
възраст, училище/ университет/ организация.
Изпращайте творбите на адрес: 1000 София,
ул. "Г. С. Раковски"№ 120-А, ет. 2 , Център за
неформално
образование,
Национален
конкурс за Деня на Земята. ІІ. Литературен
конкурс за есе: Творбите трябва да са
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разработени в електронен вариант, в рамките
на 2 страници при формат Arial/12. Към
всяка творба, трябва да бъде приложен
попълнен талон за участие. Изпращайте
творбите на адрес: mikc.major@gmail.com В
конкурса могат да участват деца и младежи на
възраст до 30 години. Всеки участник има
право да подаде за участие в конкурса
максимум по две творби, в различните
категории, специално създадени за конкурса.
Насоки и талон за участие

Трети международен конкурс за изпълнители на популярна песен
“Нова музика”, гр. Горна Оряховица
Краен срок: 10 май 2008 г. Третият
международен конкурс за изпълнители на
популярна песен “Нова музика” ще се
проведе от 6 до 8 юни 2008 г., в гр. Горна
Оряховица. Организатори на конкурса са НЧ
“Напредък 1869”, Община Горна Оряховица,
Сдружение “Отворена култура” и Формация
“Патиланци”. Условия за участие: В конкурса

могат да участват изпълнители в следните
категории: I-ва категория: Индивидуални
изпълнители; II-ра категория: Дуети, триа,
квартети; III-та категория: Вокални групи; За
контакти: 5100 Горна Оряховица, ул. “Цар
Освободител” 1; тел./факс: 0618/ 64 386;
0886/ 029 026 - Аделина Колева; 0878/ 347
285
Ваня
Недева

Международен конкурс за детско-юношеско творчество “С песен и
обич творим добро” - Пловдив
Краен срок: 1 октомври 2008 г.
Международният
конкурс
за
детскоюношеско творчество “С песен и обич
творим добро” ще се проведе в периода 17 19 октомври 2008 г., в гр. Пловдив.
Организатори на конкурса са Детска вокална
формация “Омайниче” и Военен клуб Пловдив. Международният конкурс “С песен
и обич творим добро” включва три категории:

- Конкурс за индивидуални изпълнители; Конкурс за вокални формации;- Конкурс за
музикално
сценично
творчество:
>>
музикална приказка; >> детска оперета; >>
мюзикъл. За контакти: Адрес: 4003 Пловдив,
ул “Сава Муткуров” 79, ап. 19; 0888/ 529 270 Таня
Орманова;
ел.
поща:
dvf_omainiche@abv.bg
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Конкурс за стихотворение на тема от “Съмна в сънните градини...”
Краен срок: 10 май 2008 г. Фондация
„Бъдеще за България” организира 12-ти
детски конкурс в две възрастови групи (до 12
и от 12 до 18 години) за стихотворение на
тема от “Съмна в сънните градини...” на
Николай Лилиев (1910).“Събуди се, дух замрежен,
среди рой самолъжи, за блена си - чист и нежен,чист
и нежен разкажи”; Участниците трябва да
посочат трите си имена, възраст, учебно

заведение, адрес за кореспонденция с
пощенски код, телефон за връзка и при
възможност - ел. поща. Творбите изпращайте
на електронна поща: office@fbf.bg или на
адрес: София 1421, ул. „Равнец” № 7,
Фондация „Бъдеще за България” (за конкурса).
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в
навечерието на 1 юни 2008 г. Телефон за
контакти и информация: 02/963-23-14

Конкурс за българска фантастика на издателство Аргус - за
непубликуван роман и разказ
Краен срок: 24 май 2008 г. Издателство
"АРГУС" обявява деветия си конкурс за
българска фантастика. Наградите ще се
присъждат в категориите роман и разказ само
за
непубликувани
произведения.
Фантастичните произведения, подписани от
автора, да се изпращат на адреса на
издателство АРГУС, придружени с кратка
автобиография. Годишно се приема само по
едно участие на автор (възможно и в двете
категории). Приемат се само четливи копия на

пишеща машина, компютърна разпечатка или
електронен вариант (изпратен файл по
имейл).
Ръкописи не се рецензират и не се връщат.
УСЛОВИЯ: - Роман: до 300 страници (450
хил.
знака)
- Разказ/повест: до 100 страници (150 хил.
знака); Материалите изпращайте на адрес:
Изд. АРГУС, 1463 София - п.к. 5 или по
електронна поща: argus@ttm.bg

Kонкурс - надиграване "Златна гега" - Котел 2008
НУФИ "Ф. Кутев", гр. Котел организира на 19
април 2008 г. в гр. Котел V Национален
конкурс-надиграване "Златна гега". Конкурсът
е ежегоден празник на уникалните, вечно
живи и неизчерпаеми в многообразието си
български
танци.
Конкурс-надиграване
"Златна гега" протича в три категории: надиграване по двойки, - представяне на
сценично разработен обичай и - ансамблово

надиграване. Конкурсът-надиграване "Златна
гега", гр. Котел е включен в програмата на
Министерски съвет за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби. Наградените
с І, ІІ и ІІІ награда в І категория ІІ възрастова
група, получават годишна стипендия при
условията и реда на Наредбата за
осъществяване на закрила на деца с изявени
дарби.
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Детски конкурс "Фолклорна огърлица" - Котел 2008 за певци,
инструменталисти и танцьори от 7 до 14-годишни
Община Котел и Център за работа с деца, гр.
Котел организират на 7 и 8 юни 2008 в гр.
Котел Детски конкурс "Фолклорна огърлица".
Цели: - Да се приобщят децата към
съкровищницата на българския фолклор. - Да
се даде възможност за индивидуална изява и
откриване на млади дарования. Право на

участие имат: - индивидуални изпълнители
(певци
и
инструменталисти)
- танцови двойки; - групи за детски изворен
или обработен фолклор; За допълнителна
информация: Таня Георгиева - тел. 0453 21-24;
0886 160 994; crd_kotel@abv.bg

Национален конкурс "Славейкова награда" за лирично
стихотворение
Краен срок: 15 май 2008 г. Община Трявна
отново обяви национален конкурс на името
на Петко и Пенчо Славейкови за лирично
стихотворение. Той е анонимен, а всеки автор
има право да участва с по едно непечатано
лирично стихотворение в 5 екземпляра. Те се

изпращат в плик, като отделно вътре е
приложен малък запечатан плик с име, адрес
и телефон за контакти на адрес: Трявна 5350,
ул. "Ангел Кънчев" 21, Община Трявна, за
конкурса "Славейкова награда".

Литературен конкурс "Бодлите на таралежите" за ученическо есе и
разказ
Краен срок: 30 юни 2008 г. Литературен
конкурс "Бодлите на таралежите" обяви и
фондация "Братя Мормареви" за ученическо
есе и разказ. В него могат да се включат
всички български ученици от 15 до 19 г.
Материалите в обем до 3 страници трябва да

се изпратят в четири екземпляра на адрес:
София 1164, Улица "Джеймс Баучер" 23, за
конкурса, или на електронен адрес
office@mormarevibrothers.com. Предвидени са
две първи награди по 600 лв. и четири
поощрения по 300.

Конкурс за есе "България в моите мечти” за ученици от 6-ти до 12-ти
клас
Краен срок: 15 май 2008 г. Асоциация за
изследване и развитие на гражданското
общество съвместно с Фондация "Българска
памет" организират Конкурс за есе "България

в моите мечти” за ученици от 6-ти до 12-ти
клас по повод 130-та годишнина от
освобождението на България от османско
робство.
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Есетата да бъдат до 4 стандартни страници на
български език - формат doc или rtf., шрифт
Times New Roman 12. На отделен файл, който
да се изпрати заедно с есето, да бъдат
изписани трите имена на участника, дата и
година на раждане, клас, учебно заведение,
адрес
и
телефон
за
връзка.
Есетата да се изпратят в електронен вариант
на
един
от
посочените
мейли:
yoveva_sn@abv.bg; fbp@comac-medical.com;
argobg@yahoo.com или на адрес: 1619 София,
общ. Витоша, бул. Ген. Кутузов 23А, ет. 1
Жури: >> Почетен председател на журито:
проф. Божидар Димитров - Директор на
НИМ >> Председател: Снежана ЙовеваДимитрова, заместник-председател на АРГО

>> Комисия: д-р Милен Врабевски и Даниел
Панчев; Награди: 1-ва награда - екскурзия
(двудневна) до знаков исторически град или
обект в България. 2-ра награда - еднодневна
екскурзия
в
България.
Поощрителни награди - книги, енциклопедии,
атласи. Специална награда за оригинален
сюжет.
Специална награда за преподавател, от чийто
клас има най-много и качествени участия в
конкурса.
Наградите ще бъдат тържествено връчени от
почетния
председател
на
Фондация
“Българска памет” проф. Божидар Димитров
на 24 май - на светлия ден на Славянската
писменост и просвета.

Национален пролетен конкурс
Краен срок: 30 април 2008 г. Доброволци
България и Граждани за Рила, с подкрепата на
Коалиция „За да остане природа в България”,
обявяват национален пролетен конкурс за
най-красиво околоблоково пространство
„Красива среда за хармоничен живот”.
Условия: 1. Почистването и озеленяването да
се състоят между 22 март и 22 април 2008 г. 2.

Да участват самите жители на квартала, а не да
се плаща на ландшафтна фирма да извърши
работата. 3. До 30 април 2008 г. да се изпратят
по имейл или по пощата 3 снимки преди, 3 по време, и 3 - след завършването на
дейността, заедно с кратка история на
инициативата.

Национален конкурс за авторски вокални и инструментални
произведения в съвременен етно стил “Етно-джаз вариации Смолян 2008”
Краен срок: 1 юли 2008 г. Конкурсът има за
цел да насърчи създаването и изпълнението
на съвременни пиеси в етно-джаз вариации. В
конкурса могат да участват автори от
България и чужбина, независимо от пол и

възраст. Състезанието е за песенна
композиция (със или без съпровод) или
инструментална пиеса. Конкурсът ще се
проведе на 20 и 21 юли 2008 г.
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Конкурс за есе по случай откриването на софийския Euro Direct
център
Краен срок: 21 април 2008 г. "Европа = ....."
(Европа е равно на ...) е темата на конкурса за
младежко есе, обявен от екипа на Портал
ЕВРОПА. В конкурса могат да участват
живеещи в България граждани на възраст до
24 години. Текстът не трябва да надвишава 10
000 знака, а есетата следва да са придружени с
биографична справка за авторите им.
Голямата
награда
е
посещение
на
Европейския парламент в Брюксел. Авторите

на най-добрите есета ще получат възможност
да участват в летния семинар на Портал
ЕВРОПА, който ще се проведе във Варна.
Най-добрите есета ще бъдат публикувани на
Портал ЕВРОПА и представени по Програма
„Хоризонт” на БНР заедно с интервюта с
техните автори. Начини за изпращане: по епоща info@europe.bg или на адрес: София
1000, ул. „Триадица” 4, ет. 5, Портал
ЕВРОПА – за конкурса.

Стипендии, отпускани от Егейския институт по морско право в
Родос, Република Гърция
Краен срок: 24 април 2008 г. Егейският
институт по морско право в Родос, Гърция,
предлага ограничен брой стипендии за
студенти от балканските страни и страните от
Черноморския регион за участие в лятна
програма, организирана от Института в
сътрудничество с Висшето юридическо
училище Тюлейн през периода 01 - 20 юни
2008 година. Програмата включва различни

курсове в областта на морското право.
Обучението се провежда на английски език.
Стипендията покрива таксата за обучение и за
изпит, както и разходите за полу-пансион.
Кандидатите следва да изпратят писмена
молба, придружена от автобиография, две
препоръки и документ за владеене на
английски език.

Конкурс „Научна поддръжка на трансформацията в сектора за
сигурност - 2008”
Краен срок: 30 май 2008 г. Центърът за
изследвания по национална сигурност и
отбрана (ЦИНСО-БАН) организира конкурс
на
тема
„Научна
поддръжка
на
трансформацията в сектора за сигурност 2008”. В конкурса могат да участват с научни
публикации
отделни
учени
или
изследователски колективи от институтите на
БАН, от висши училища или други
академични институции, както и от
неправителствени организации. Основна

фокус-група на конкурса са автори,
занимаващи се с проблемите на сигурността и
отбраната, на възраст до 35 години.
Публикации трябва да бъдат по някое от
следните 7 направления: 1. Оценка на средата
за сигурност - рискове и заплахи 2. Стратегии
за сигурност в прехода от национална към
гражданска сигурност 3. Управление при
кризи, бедствия и аварии в национален план 4.
Управление при кризи в международен
контекст
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аварии 7. Информационна сигурност и
защита на критичната информационна
инфраструктура; Попълнените Заявки трябва
да
бъдат
изпратени
на
адрес
office@cnsdr.bas.bg.

Покана за подаване на предложения за непреки действия в рамките
на многогодишната общностна програма за по-голяма достъпност,
използваемост и експлоатация на цифрово съдържание в Европа
(Програма eContentplus)
Краен срок: 12 юни 2008 г., 17:00 часа
(Люксембургско
време)
Европейската
комисия прие работна програма и покана за
представяне на предложения за 2008 г. за
прилагането на програма e Content plus.
Настоящата
покана
е
отворена
за
предложения за непреки действия в следните
области
и
дейности:
Географска
информация: 3.1.Мрежи на най -добри
практики в областта на географската
информация; - Образователно съдържание:
4.1.Мрежи на най -добри практики в областта
на образователното съдържание; 4.2.Целеви
проекти за образователно съдържание;
- Цифрови библиотеки: 5.1.Мрежи на най добри практики в областта на оперативната
съвместимост на цифровите библиотеки;
5.2.Мрежи на най -добри практики в областта
на използването и предоставянето на услуги
от Европейската цифрова библиотека;
5.3.Целеви проекти за културно съдържание;
5.4.Целеви проекти за научно/академично

съдържание;
5.5.Тематична
мрежа
за
координиране и поддръжка на Европейската
цифрова библиотека. Участието в програмата
e Content plus е отворено за юридически лица,
установени в държавите членки на ЕС. То е
отворено и за юридически лица, установени в
държави на ЕАСТ, които са страни по
споразумението
за
ЕИП
(Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия ), в съответствие с
разпоредбите от цитираното споразумение.
Юридически лица, установени в Хърватия,
Турция и Бивша югославска република
Македония,
могат
да
участват
в
предложението, но ще получат финансиране,
само ако е налице двустранно споразумение в
тази връзка със съответната страна.
Юридическите лица, установени в трети
държави и международните организации,
могат да вземат участие, но без финансовата
подкрепа на Общността. Общият бюджет,
определен за съвместно финансиране на
непреки действия, е 42,5 млн. евро.
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Покана към бизнеса, НПО и изследователи - Вътрешноевропейски
стипендии за кариерно развитие, част от дейностите "Мари Кюри"
Краен срок: 19 август 2008 г., 17:00 ч. местно
време, Брюксел Тази покана подкрепя
научни работници с опит, в различните етапи
от кариерното им развитие. Дейностите по
тази покана целят да спомагат за придобиване
на нови изследователски умения (мулти- и
интердисциплинарни) или опит в различни
сектори. Кой може да участва? >> От една
страна: изследователи (физически лица).
Изследователи от страните-членки на ЕС или
асоциираните държави, които към датата на
крайния срок на поканата притежават
докторска степен или имат най-малко 4
години целодневен изследователски опит
след
дипломиране,
което
позволява
придобиване
на
докторска
степен.
>> От друга страна: приемащи организации.

Допустими приемащи организации: Национални, правителствени или публични
организации (университети, изследователски
центрове
и
др.);
- Търговски предприятия, особено малки и
средни; - Неправителствени, благотворителни
организации и с нестопанска цел; Европейски организации с международен
интерес;
- Съвместен изследователски център на
Европейската комисия. Могат да участват
само юридически лица от страните-членки на
ЕС и асоциираните държави. Бюджет: 75
милиона евро; Идентификационен номер на
поканата в електронния портал "Cordis": FP7PEOPLE-IEF-2008
Подробно за Специфична програма "Хора"

7-ма Рамкова програма: Покана за кандидатстване с проекти по
отворена схема за бъдещи и нововъзникващи технологии
координиращи дейности (CAs); Покана: Отворена схема за бъдещи
и нововъзникващи технологии (FET Open scheme)
Краен срок: 31 декември 2008 г. Тази схема
на финансиране се отнася до възможно найширок спектър от изследователски теми,
тясно свързани с информационните и
комуникационните технологии (ИКТ), които
не са предварително дефинирани в работната
програма на 7РП, а определени от самите
изследователи.
Подобна
гъвкавост
е
предпоставка за проучване на нови
изследователски
хоризонти.
Тя
дава
възможност да се изпробва недоказана идея,
при която рискът е твърде висок за да бъде
оправдан
голям
инвестиционен
изследователски и технологичен проект.
Подобни проучвания установяват научните и
технологични основи на технологиите и

иновациите на бъдещето в смисъла на знание,
ноу-хау
и
готовността
на
жизнена
изследователска
общност.
Дейности, които ще се финансират по тази
схема: >> Организиране на събития конференции, работни срещи, кръгли маси
или семинари. >> Съвместни проучвания,
обмен на експерти и споделяне на добри
практики: ако е необходимо определяне,
организиране и ръководене на общи
инициативи и мениджмънт на проекта.
Бюджет: 4 милиона евро. По тази схема няма
да се финансират изследвания, технологични
разработки или демонстрационни дейности.
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Европейски инструмент за демокрация и човешки права Македония EuropeAid/126892/L/ACT/FYR EIDHR Country-based
Suport Scheme APP 2007 former Yougoslav Republic of Macedonia
Краен срок: 20 май 2008 г. Приоритетни
теми на програмата са: 1. Общ дневен ред за
утвърждаването на човешките права и
демократичните реформи; 2. Гражданско
участие в изборния процес; 3. Инициативи за
включване и плурализъм; 4. Социални права,
вкл. малцинства, най-вече роми. Подкрепата е

в размер 20 000 - 80 000 евро на проект, като
покрива до 50% от допустимите разходи.
Могат да кандидатстват организации от
Македония, страни членки на ЕС, страни
кандидатки за членство в ЕС. Tender
20.03.2008 ; Guidelines for grant applicants;
Grant Application Form; Budget ; Log Frame

EDEN 2008 - Европейска изключителна туристическа дестинация
Краен срок: 16 юни 2008 г. Целта на тази
покана е привлече интереса към ценността,
разнообразието
и
споделените
характеристики
на
европейските
туристическите
дестинации
и
да

популяризира дестинации, които целта за
икономически растеж се преследва по начин,
който осигурява социалната, културната и
екологичната устойчивост на туризма.

European Solar Prizes 2008
Краен срок: 31 юли 2008 г. EUROSOLAR
връчва Национални и Европейска слънчеви
награди на общини, общински предприятия,
личности, инженери, архитекти, собственици
на инсталации, които ползват възобновяема
енергия и на организации, които имат
изключителни заслуги в прилагането на
възобновяема енергия. Поканата е за
представяне на иновационни проекти в
следните категории: - градове/общини,
области
или
общински
услуги;
-

индустриални,
търговски
или
селскостопански инициативи; - собственици
или ползватели на възобновяема енергия;
- местни или регионални асоциации,
работещи по проекти за възобновяема
енергия; - соларна архитектура и градско
развитие; - медийна награда; - транспортни
системи
с
възобновяема
енергия;
образование;
международно
сътрудничество; - специална награда за
изключителен личностен принос.
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5-та награда за изследвания в сферата на културните политики 2008
Краен срок: 23 май 2008г. Европейската
културна
фондация,
Риксбанкенс
Юбилеумфонд и Европейската мрежа на
културните администрации и центрове за
обучение (ЕНКАТК) обявяват процедура за
кандидатстване за 5-та награда за изследвания
в сферата на културните политики 2008.

Носителят на наградата за изследвания в
сферата на културните политики 2008, който
ще получи 10 000 евро, ще бъде обявен на 16
октомври,
по
време
на
Годишната
международна конференция на ЕНКАТК,
която ще се проведе в Лион, Франция.

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 3. РАЗВИТИЕ НА СЪЗДАДЕНИТЕ НОВИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И
НА СТИМУЛИТЕ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО
Развитие и разширяване на договорната система;
Развитие на медицинския опит и изграждане на капацитет за оценка на медицинските
технологии;
Инициативи за усъвършенстване на нормативната система на здравното осигуряване;
Изграждане на информационна система на здравното осигуряване
Разработване на методични подходи за определяне на разходите в болниците по отделни звена,
групи и видове пациенти
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Въвеждане на пазарно ориентирани модели за финансиране на инвестиционните проекти в
здравеопазването
Създаване на схеми за съвместно финансиране на проекти от министерството, лечебните
заведения и университетските и регионалните общности;
Използване методите на приватизация за оптимизиране на болничните структури и привличане
на външни инвестиционни ресурси.

