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 08, м. април 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 април – 15 април, 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 4

1 - 14

14
14-15

М-Тел прави конкурс за социални проекти
Конкурс за финансирането на проекти,
предназначени за интеграцията на хора в
неравностойно положение, открива на 7
април "Мобилтел". Телекомуникационната
компания е предвидила 100 хил. лв. за
инициативата си "Гранд М-Тел", за чието
финансиране ще могат да кандидатстват
неправителствени организации и читалища,
за да се повиши информираността на хората
по проблемите на различните от тях и да ги
приемат по-лесно в обществото, обясни
изпълнителният директор на телекома Йозеф
Винацер. Очакванията са да бъдат одобрени

между 5 и 10 проекта. Заявления ще се
приемат до 31 май, а месец по-късно
специално създадена комисия с участието на
четирите фондации, с които дружествата
работи по други проекти, и представители на
медиите, ще обяви одобрените проекти,
допълни Нина Мирчева, директор "Връзки с
обществеността" на М-Тел. Всеки участник
ще може да представи идеи, които да се
реализират за шест месеца и да са на стойност
между 5-20 хил. лв. и да предлагат устойчиви
решения на проблемите на хората в
неравностойно положение, каза още тя.

Конкурс за поезия "Свобода или сън"
Краен срок: 12 май 2008 г. По случай 24 май
и 130 години от Освобождението на България
Сдружение "Общество за култура, наука и
изкуство - Вологес" и Община Кърджали
обявяват конкурс за поезия на тема: "Свобода
или сън" - Кърджали 2008. Условия: - няма

ограничения за участниците; - до 3
непубликувани стихотворения, на електронен
носител; - до една стандартна страница всяко.
Стихотворенията се изпращат като прикачени
файлове с разширение .doc или .rtf на имейл:
vologes_konkurs@abv.bg

16-о издание на наградата „Лоренцо Натали"
Краен срок: 30 юни 2008 г. „Лоренцо
Натали“ е световна награда, която се
присъжда на пресата от 1992 г. насам. Тази
година тя е отворена за журналисти от всички

средства за информация, използвани в 21-и
век: радио, телевизия, печатни медии,
интернет. Журналистите, които желаят да
участват, могат да представят заявление до 30
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юни 2008 г. Материалите следва да са били
публикувани/излъчени в периода 1 януари
2007 г. - 30 юни 2008 г. Победителите ще
получат своята награда през ноември на
специална церемония в присъствието на
европейския комисар Луи Мишел по време на

Европейските дни на развитието в Страсбург.
50 000 евро ще бъде наградният фонд за
журналисти от Африка, Европа, Магреб
(Близкия Изток, Азия и Латинска Америка),
Карибския басейн.

Международен конкурс за детска рисунка "Не на цигарите! 2008"
Краен срок: 13 май 2008 г. За деца на възраст
5-11 години, формат на рисунката: 35х50 см.

Международен конкурс за студенти по дизайн “Домашни
електроуреди за Интернет поколението"
Краен срок: 4 май 2008 г. Наградата за първо
място на тазгодишния конкурс Design Lab е 5
000 евро и шестмесечно обучение в един от

световните центрове по дизайн на Electrolux.
За второ място наградата е от 3 000 евро, за
трето - 2 000.

Стажантската програма на EVN
Краен
срок:
30
април
2008
г.
Продължителността на стажа е 1 месец и се
провежда през лятото. Желаещите да участват
трябва
да
изучават
специалностите
електротехника, информационни технологии,
икономика и да им предстои дипломиране
след 2-3 години. Бъдещите стажанти трябва да
владеят добре немски или английски и да

притежават много добра компютърна
грамотност, се посочва в съобщението.
Необходимите документи за кандидатстване
са
автобиография
със
снимка
и
мотивационно писмо свободен текст.
Документи за кандидатстване се изпращат на
немски или английски език до EVN Bulgaria
на е-мейл адрес: jobs@evn.bg

Втори национален литературен конкурс за стихотворение и разказ
за студенти с българско гражданство, обучаващи се у нас и в
чужбина на Фондация “Св. Климент Охридски”
Краен срок: 30 април 2008 г. Студентите е
необходимо да представят по един
непубликуван разказ или стихотворение при
Секретаря на Фондация “Св. Климент

Охридски” на адрес: София, бул. “Цар
Освободител” № 15; Ректорат, Детелина
Илиева <BR> тел. 9308 336, 987 39 12 E-mail:
deti@admin.uni-sofia.bg
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Конкурс ИТ ПРОЕКТ 2008

Краен срок: декември 2008 г. В рамките на
годишния конкурс ИТ ПРОЕКТ 2008 вестник
Computerworld България и Банка DCK
отправят покана към всички компании,
предприятия и институции в България,
изграждащи съвременна ИТ инфраструктура
и ползващи информационните технологии за
автоматизация на своята дейност, както и към
фирмите, реализиращи информационни

решения, да дадат своите предложения за
конкурса ИТ ПРОЕКТ 2008. Категориите, в
които ще се състезават проектите, са: Национални
проекти
в
държавни
организации и ведомства; - Корпоративни
проекти (в големи промишлени предприятия,
финансови институции и др.); - Малки и
средни фирми и организации (вкл. държавни,
общински, частни и др.). Форма за участие

Конкурс за млади артисти и голяма награда за “артистична рисунка”
Henkel Art.Award 2008
Краен срок: 8 юни 2008 г. Конкурсът има за
цел да привлече участието на млади артисти
от Централна и Източна Европа, както и от
Централна Азия. Престижният арт приз,
който се съпровожда от парична награда на
стойност 7 000 Евро, тази година ще бъде
връчен в категорията “Артистична рисунка”.

Артистична рисунка е творба, в която мотив
или тема е изобразена по опростен начин
чрез линии и щрихи. Адрес за изпращане на
творбите: На вниманието на Нина Методиева;
Хенкел България ЕООД; Бизнес Парк София,
сграда 2, етаж 4, 1766 София

6-та Баварска академия за преподаватели от висшите учебни
заведения по практически немски език
Краен срок: 15 май 2008 г. В периода 13 - 25
юли 2008 г. в Регенсбург ще се проведе 6-та
Баварска академия за преподаватели от
Баварският център за академични контакти с
Източна Европа BAYHOST
предлага
стипендии,
покриващи
разходите
за
настаняване,
храна
и
транспорт
на

висшите учебни заведения по практически
немски език на тема “Попкултурата и
влиянието й върху съвременния немски език”.
територията на Германия. Кандидатите за
стипендия трябва да имат минимум 2 годишен
преподавателски стаж.

Развитие на капацитета на екологични НПО чрез трансфер на
добри практики Reference: EuropeAid/126927/C/ACT/multi
Краен срок: 30 май 2008 г. Грантовете са в
размер от 30 до 40 хил. евро и могат да
покриват до 90% от допустимите разходи.
Кандидатстващите организации следва да са

НПО от Албания, Босна и Херцеговина,
Черна Гора, Сърбия, Косово съгласно UNSCR
1244 и БЮРМ. Партньори (мин. - 1, макс. - 2)
следва да са НПО от избираема страна,
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различна от страната на кандидата, и поне
една и макс. две НПО със седалище в страна

членка на ЕС. Проектите следва да имат
продължителност 12 месеца.

Ограничена покана VP/2008/005 Progress Национални кампании
против дискриминацията
Краен срок: 30 май 2008 г. "Прогрес" е
програма на ЕС 2007 - 2013 за заетост и
социална солидарност. Ограничената покана
се отнася само до контактните точки по

програма Прогрес в 27-те страни членки на
ЕС, страните от EFTA/EEA, както и
Хърватска, Турция, Сърбия и БЮРМ.

Ограничена покана VP/2008/012 Progress Подобряване на
равенството на половете в националните политики и програми
Краен срок: 23 май 2008 г. "Прогрес" е
програма на ЕС 2007 - 2013 за заетост и
социална солидарност. Кандидатите следва да
са: - национални власти; - други институции,

отговорни за равенството на половете на
национално ниво и получили за това мандат
от националната власт.

Покана за грантове за дейности 2007 JLS/CJ/2007-1 Гражданско
правосъдие, Програма Основни права и гражданско участие за
съфинансиране на транснационални проекти
Краен срок: 20 май 2008 г. С проекти могат да
кандидатстват
институции,
частни
и
публични организации, вкл. професионални
организации, университети, изследователски
институти,
международни
организации,
обучителни институции и НПО от страните
членки на ЕС (с изкл. на Дания). Грантовете

са в размер от 50 000 до 200 000 евро и
покриват до 80% от допустимите разходи. В
проектите следва да участват поне две страни
членки на ЕС или поне една страна членка и
една страна кандидатка. Проектите следва да
са с продължителност до 18 месеца и следва
да започват преди края на 2008-а.

Втори национален конкурс за съвременна хореография
Краен срок: 10 май 2008 г. Национален
конкурс за съвременна хореография на
Фондация
Хюмартс
(2
издание)
в
сътрудничество с Център за култура и дебат

"Червената
къща"
в
София.
До предварителната селекция се допускат
студенти и професионалисти над 18-годишна
възраст.
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Кандидатстването става чрез изпращане по
имейл на кратка творческа биография и
попълнен формуляр за кандидатстване и
видео материал от хореографията, с която се
кандидатства (5 до 10 мин.) до офиса на

Център за култура и дебат "Червената къща".
Апликации се приемат от 1 до 10 май 2008 г.
на
имейла
на
Фондация
Хюмартс:
humarts@gmail.com

Наградата „Гауденц Б. Руф” за българско изкуство
Краен срок: 6 май 2008 г. Наградата цели да
стимулира и популяризира визуалните
изкуства в България, особено творчеството на
по-младото
поколение.
Наградата
се
присъжда всяка година в рамките на конкурс
за млади и за утвърдени творци. Наградата се
присъжда
в
две
категории:
1. За млади творци, които до крайния срок на
предаване на творбите не са навършили 32
години.
2. За творци на възраст над 32 години. Право
да кандидатстват имат всички художници,

живеещи постоянно в България, или
български граждани, временно пребиваващи в
чужбина. Допускат се всички изразни форми
на визуалното изкуство с изключение на
категориите пърформънс, филм и приложно
изкуство. Кандидатства се с работи от
последния творчески период на авторите.
Допуска
се
участие
на
достатъчно
конкретизирани и в напреднал стадий
проекти за творби, които да бъдат напълно
завършени през следващите месеци.

Конкурс на тема „Как моята община изпълни Общинската
енергийна програма за 2007 година"
Краен срок: 30 април 2008 г. Поредния
годишен конкурс на тема „Как моята община
изпълни Общинската енергийна програма за
2007 година” обяви Общинската мрежа за
енергийна ефективност ЕкоЕнергия. В
конкурса могат да участват всички общини,
като представят накратко своите дейности по
изпълнението на общинските програми за
енергийна
ефективност
за
2007
г.
Информацията трябва да бъде в свободен

текст до четири печатни страници и да дава
отговори на следните четири групи въпроси: Състояние на програмата и организация на
изпълнението;
- Финансово и информационно осигуряване
на програмата; - Резултати от изпълнението
на програмата и - Подготвени инвестиционни
проекти за структурните фондове на ЕС.
Адресът за изпращане на кандидатурите е:
ecoenergy@econergy-bg.net
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Мениджър на годината 2008

Краен срок: 30 април 2008 г. Мениджър на
годината 2008” е конкурс за постижения във
висшия мениджмънт в България. Найдобрият мениджър на България ще бъде
определен без намесата на жури, чрез
обективна
оценка
на
финансовите
постижения на ръководената от него
компания, на прилагането на добри
управленски практики и на лидерските му
качества. Методологията за избор на найдобрия висш мениджър в България е

разработена специално за конкурса от екип на
„Делойт България”. Кандидатите за титлата
„Мениджър на годината” трябва да заемат
висш управленски пост от минимум две
години, да управляват средна или голяма
компания - с 50 или повече служители и/или
годишен оборот от дейността над 10 млн.
евро (според класификацията на ЕС), както и
да прекарват повече от половината от
работното си време в България.

Международен семинар Местните горещи точки и
трансатлантическата политика” на Гръцката фондация за
европейска и външна политика, Родос, 25 - 29 юни 2008 г.
Краен срок: 18 април 2008 г. Фокусът на
тазгодишния Международен семинар на
остров Халки ще е върху ролята на
трансатлантическите институции и помощта,
която могат да окажат на страните замесени в
конфликти в Близкия Изток, Черноморския
регион и Югоизточна Европа. Дискусиите ще
се концентрират върху възприемането на
актуалните трансатлантически стратегии и
скициране на бъдещата политика за
стабилизиране на проблемните региони и
разрешаване
на
конфликтите.

Форматът на семинара е изключително
разчупен и комуникативен, като за високата
му интерактивност допринася сформирането
на тематични работни групи и кръгли маси
по конкретни проблеми. Право на участие
имат лица определящи политиката в дадена
област, академични работници, журналисти,
дипломати, депутати и млади научни
работници. Ще бъдат приемани доклади от
изследователи и особено от докторанти и
такива, които се занимават със следдокторски
изследвания.

Семинар на тема: “Възможности за финансиране на земеделски
производители и МСП по програмите на ЕС”, 23 април 2008 г.,
Карлово
Краен срок: 18 април 2008 г. СНЦ
“Подбалканска енергийна агенция” Ви кани
на семинар, чиято цел е повишаване
познанията на земеделските производители и

МСП от региона за възможностите, които
предлагат
Европейските
програми
за
финансиране на дейността им. По време на
семинара
ще
бъдат
представени:
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1. Дейността и услугите, които агенцията
предлага; 2. Програма “Интелигентна енергия
за Европа” и възможностите за включване на
земеделските производители и МСП като

бенефициенти по програмата; 3. Програма
“Развитие на Селските райони”; 4.
Оперативна
програма
“Конкурентоспособност”.

Национална награда "Христо Г. Данов" 2008 за принос в
българската книжовна култура
Краен срок: 5 май 2008 г. Министерство на
културата и Община Пловдив обявяват
конкурс за ежегодната награда "Христо Г.
Данов", която включва малка пластика,
диплом и парична сума: Девет награди в
отделни категории - по 2 500 лв. Формуляри

за участие и допълнителна информация - в
Дирекция “Книга и библиотечно дело” и на
сайта на Министерството на културата.
София 1056, бул. "Ал. Стамболийски" 17; Тел.:
(02) 980 57 94, 9400-972

Конкурс по програмата: „Помощ за книгата” 2008
Краен срок: 30 април 2008 г. МК обявява
конкурс по програмата: „Помощ за книгата”
2008 г. за подкрепа на издателски проекти с
приносен характер в следните области: българска
и
преводна
художествена
литература, - българска и преводна
хуманитаристика, - литература за деца и
юноши,
културно-историческо
наследство
и
съвременна култура. В конкурса може да
участва всеки професионален издател,
регистриран като юридическо лице и
получил международен стандартен книжен
номер / ISBN /. Кандидатстващите проекти
трябва да съдържат пълния и окончателен

текст на ръкописа / за преводните заглавия придружен с екземпляр на оригиналния език
/ и две външни рецензии. Илюстративният
материал следва да бъде подготвен в
достатъчна степен за оценяването на проекта.
Проектът може да бъде представен на
електронен носител / дискета, CD / или в
печатен вид. За информация, формуляри за
участие и подаване на проектите с
необходимите документи: Министерство на
културата, бул. „Ал. Стамболийски”№17,
София - 1040, Дирекция „Книга и
библиотечно дело”; тел.: 980 57 94, 9400 972 и
ЗАЯВКА БЮДЖЕТ; ЗАЯВКА ПРОЕКТ
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BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води; Оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г."
Краен срок: 30 май 2008 г., 17 ч. местно
време МОСВ обявява процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма „Околна
среда
2007-2013
г.
„BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни
води”.
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.
Целта
на
процедурата е да се подпомогне намаляването
на несъответствията по отношение на дела от
населението, включено към канализационна
система, както и постигането на съответствие
с Директива 91/271/ЕИО посредством
осигуряване на (екологосъобразно) заустване
на битовите отпадъчни води от агломерации
с над 2 000 е.ж. и в допълнение, в населени
места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски
агломерационни
ареали.
По процедурата ще бъдат финансирани
проектни предложения на общинските
администрации за изпълнение на качествени
и пълни инвестиционни проекти за
изграждане/реконструкция/модернизация на
канализационни мрежи и/или ПСОВ и в
допълнение,
където
е
необходимо,
водоснабдителни мрежи и/или ПСПВ.
Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез
Кохезионния фонд. Проектите трябва да се

изпълняват на територията на Република
България.
Примерните дейности, които могат да бъдат
финансирани по настоящата процедура са: строителство/реконструкция/модернизация
на
ПСОВ;строителство/реконструкция/модерни
зация на канализационни мрежи и
съоръжения;
строителство/реконструкция/модернизация
на водоснабдителни мрежи и съоръжения
само като допълващ компонент на дейности
по изграждане/реконструкция/модернизация
на канализационни мрежи и съоръжения;
- строителство/реконструкция/модернизация
на ПСПВ, нови резервоари за питейна вода,
основни
водопроводи,
свързващи
водоснабдителната мрежа на населеното
място с водоизточника за осигуряване на
необходимото количество и/или качество,
помпени станции само като допълващ
компонент
на
дейности
по
изграждане/реконструкция/модернизация на
канализационни мрежи и съоръжения; строителство/реконструкция/модернизация
на пречиствателни станции за питейни води,
както и необходимите рехабилитационни
дейности с оглед минимизиране на загубите
при водопреноса и съхранението, само като
допълващ компонент на дейности по
изграждане/ реконструкция/модернизация на
канализационни мрежи и съоръжения; дейности свързани с подготовка на обекта; доставка на оборудване за откриване и
измерване на течове само в рамките на
проекти за изграждане на нови и/или
разширение, реконструкция и модернизация
на съществуващи канализационни мрежи,
включително
ПСОВ;
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- осигуряване на съоръжения за третиране на
утайките от селищните пречиствателни
станции за отпадъчни води само в рамките на
проекти за изграждане на нови и/или
разширение, реконструкция и модернизация
на съществуващи канализационни мрежи,
включително
ПСОВ;
- оборудване за ПСОВ и/или ПСПВ само в
рамките на проекти за изграждане на нови
и/или
разширение,
реконструкция
и
модернизация
на
съществуващи
канализационни мрежи, включително ПСОВ;
- възстановяване на уличните мрежи, когато
поради извършването на строителство на
канализационната и водоснабдителната мрежа,
строителните
работи
са
довели
до
разкопаване на улични и тротоарни настилки
или
вътрешно-квартални
пространства;
- дейности, свързани с изменяне на
положението
на
канализационната
и
водоснабдителната мрежа, когато е установена
необходимост
от
това;
разработване/актуализиране
на
идейни,
технически и/или работни проекти по Закона
за устройство на територията; - подготовка на
документация за възлагане на обществени
поръчки по Закона за обществените поръчки
за дейностите, за които към момента на
кандидатстване не са били налични
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документации за възлагане на обществени
поръчки;
- дейности във връзка с подготовката,
организацията и изпълнението на проекта
(напр. строителен надзор, консултантски
услуги); - други дейности, пряко свързани с
изпълнението на проекта, възстановяването
на разходите по които е допустимо съгласно
ПМС 249/2007. Проектните предложения за
изпълнение на инвестиционни проекти могат
да включват една или комбинация от няколко
дейности,
изброени
по-горе.
Всички
дейности,
включени
в
проектните
предложения на кандидатите следва да са
пряко свързани с изпълнението на
инвестиционен проект за посочените по-горе
агломерации.
Общият
размер
на
безвъзмездната финансова помощ, която ще
бъде
предоставена
по
процедура
„BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води” е 723 890 138 лева
( седемстотин двадесет и три милиона
осемстотин и деветдесет хиляди и сто
тридесет и осем лева).1. Насоки за
кандидатстване
2. Приложения към Насоки за кандидатстване;
3. Договор

BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Краен срок: 6 юни 2008 г., 17 ч. местно
време Потенциални бенефициенти по
настоящата процедура са: - общините на
територията на Република България и сдружения на общини, учредени по реда на
глава осма от ЗМСМА; Целта на процедура
„BG161PO005/08/2.30/01/03
Техническа

помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.” е да
подпомогне бенефициентите да подготвят
качествени и пълни инвестиционни проекти,
с които в последствие могат кандидатстват за
финансиране по
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приоритетна ос 2 на ОП “Околна среда 20072013 г.” и по този начин да допринесе за
постигането на главната цел на приоритетна
ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци”.
Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейския съюз ,чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите трябва да се изпълняват на
територията
на
Република
България.
Примерните дейности, които могат да бъдат
финансирани по настоящата процедура са: (1)
разработване/актуализиране
на
прединвестиционни проучвания по Наредба
4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционни проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 5
юни 2001 г.), включително анализи за
оптимизиране управлението на отпадъците на
регионално ниво; (2) експертни анализи,
хидроложки
и
геоложки
проучвания,
технически планове и друга техническа
документация;
(3)
изработване
или
актуализация на морфологичен анализ или
други анализи за количеството и вида на
генерираните
отпадъци;
(4) дейности във връзка с процедурите за
подготовка на подробния устройствен план
на бъдещото инвестиционно предложение в
обем и обхват съгласно Наредба 7 за
изискванията, на които трябва да отговарят
площадките за разполагане на съоръжения за
третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от
17.09.2004 г.) и Наредба 8 за условията и
изискванията за изграждане и експлоатация на
депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
(обн., ДВ, бр. 83 от 24.09.2004 г.) (5) 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 и
Закона за биологичното разнообразие; (6)
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дейности във връзка с процедурите за
издаване на комплексни разрешителни по
реда на глава седма, раздел II от ЗООС и/или
разрешения по чл. 37 от ЗУО; (7) провеждане
на обществени обсъждания във връзка с
издаване на разрешителни по ЗООС, ЗБР
или при поемане на общински дълг; (8)
юридически услуги, свързани с издаване на
разрешителни по Закона за опазване на
околната среда, Закона за биологичното
разнообразие, Закона за устройство на
територията; (9) проектиране, включително
разработване/актуализиране на идейни или
технически и работни проекти; (10) дейности
във връзка с процедурите за издаване на
разрешителни за строеж; (11) изготвяне на
финансови и икономически анализи,
включително анализ за разходите и ползите
за
проекти
над
10
млн.
лева;
(12) подготовка на документация за възлагане
на обществени поръчки за дейностите,
включени в бъдещия инвестиционен проект;
(13)
попълване
на
формуляр
за
кандидатстване за финансиране на бъдещия
инвестиционен
проект.
Проектните
предложения за техническа помощ могат да
включват една или комбинация от няколко
дейности, изброени по-горе, така че да
доведат до разработването на инвестиционно
проектно предложение, готово за последващо
кандидатстване по ОП “Околна среда 20072013 г.” Общият размер на безвъзмездната
финансова
помощ,
която
ще
бъде
предоставена
по
процедура
„BG161PO005/08/2.30/01/03
Техническа
помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по приоритетна ос 2 на оперативна
програма „Околна среда 2007-2013 г.” е 41
343 424 лева (четиридесет и един милиона
триста четиридесет и три хиляди и
четиристотин двадесет и четири лева). 1.
Насоки за кандидатстване; 2. Приложения към
Насоки
за
кандидатстване
3.
Договор
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Мярка 112 - ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери”
Начален срок за подаване на заявления за
подпомагане: 17 април 2008 г. Общият
размер на финансовата помощ е не повече от
левовата равностойност на 25 000 евро.
Кандидатите следва да са на възраст от 18
години навършени до 40 ненавършени
години към датата на кандидатстване и да
имат съответните професионални умения и
познания. ПОКАНА за приемане на

заявления за подпомагане по Мярка 112
„Създаване на стопанства на млади фермери”;
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ Мярка
„Създаване на стопанства на млади фермери”;
БИЗНЕС ПЛАН Мярка „Създаване на
стопанства на млади фермери”. Таблица за
изчисляване на икономическия размер на
земеделското стопанство; Наредба

Мярка 121 - ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
Началeн срок за подаване на заявления за
подпомагане: 17 април 2008 г. Финансова
помощ е предназначена за: 1. Земеделски
производители за инвестиции в техните
стопанства, свързани с една или няколко от
дейностите по производство, съхранение или
преработка само на собствени земеделски
продукти, както и подготовка на продукцията
за продажба.2. Признати организации на
производители за инвестиции, които са от
полза
на
цялата
организация
на
производители и са свързани с една или
няколко от основните земеделски дейности
по производство и/или съхранение на
земеделски продукти, произведени от техните
членове, както и подготовка на продукцията

за продажба. Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект за целия
период на прилагане на ПРСР за един
кандидат е левовата равностойност на 3 500
евро, а максималният размер е левовата
равностойност на 1 500 000 евро. ПОКАНА
за приемане на заявления за подпомагане по
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства”
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА
ПОДПОМАГАНЕ
Мярка
121:
Модернизиране на земеделските стопанства
БИЗНЕС
ПЛАН
по
Мярка
121
„Модернизиране на земеделските стопанства”;
Таблица за изчисляване на икономическия
размер на земеделското стопанство; Наредба

Мярка 143 - Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в
България и Румъния
Начален срок: 3 април 2008 г. Националната
служба за съвети в земеделието започва
предоставянето на пълен комплект от

съветнически
услуги
на
земеделски
производители, допустими за кандидатстване
по
следните
мерки:
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1. мярка 112„Създаване на стопанства на
млади фермери”; 2. мярка 214 „Агроекологични плащания”. Пълният комплект
съветнически услуги по т. 1 включва:
1.Изготвяне на бизнес план и попълване на
заявление за подпомагане на земеделските
производители, включително форма за
наблюдение
и
оценка.
2.Съвети
за
изпълняване на Условията за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично
състояние /УПЗДЗЕС/, предвидени в Чл. 5 и
Анекс IV на Регламент (ЕО) 1782/2003;
Пълният комплект съветнически услуги по т.2
включва: 1. Изготвяне на пълен комплект за
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кандидатстване и съответните приложения и
необходими документи за агро-екологичните
дейности; 2. Съвети за изпълняване на
УПЗДЗЕС и законоустановените изисквания
за управление, предвидени за земеделските
производители и стопани в Чл. 4 и 5 и
приложения III и IV на Регламент (ЕО)
1782/2003г. на Съвета от 29.09.2003 г.
Съветническите услуги са безплатни за
допустимите за подпомагане по посочените
мерки земеделски производители и се
предоставят от Областните служби на
Националната служба за съвети в земеделието
по постоянен адрес на кандидата. Наредба

ДФ "Земеделие" отправя покана за проекти по програма
"Растениевъдство"
Краен срок: 31 декември 2008 г. Обхват на
дейността и обектите, предвидени за
финансово подпомагане: - създаване и
възстановяване на трайни насаждения; създаване
на
маточни
бази;
ново
строителство,
закупуване,
възстановяване
и
реконструкция
на

оранжерии; - възстановяване на оризови
полета. По програмата се подпомагат
физически и юридически лица, регистрирани
като
"земеделски
производители"
в
Областните дирекции "Земеделие и гори"
към МЗГ, които са длъжни да поддържат
регистрацията си за срока на кредита.

7-ма Рамкова програма: Подкрепа за кариерно развитие на
изследователи в мрежи за първоначален тренинг
Краен срок: 2 септември 2008 г. Тази
дейност цели подобряване перспективите за
кариерно развитие на изследователите през
първите 5 години от кариерата им, чрез
структурирано обучение и добре дефинирани

научни и/или технологични области.
Осигуряват се придобиване на допълнителни
умения (като предприемачество) и опит в
други сектори, включително частни компании.
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Покана за представяне на предложения - DG EAC/14/08 - Програма
по ICI (Инструмент за индустриализираните страни) за
сътрудничество в областта на образованието - Сътрудничество
между ЕС и Австралия, Нова Зеландия, Република Корея и Япония в
областта на висшето образование и обучението
Краен срок: 6 юни 2008 г. Основната цел на
поканата за представяне на предложения е да
се поощри по -доброто разбиране и
взаимодействие между народите на държавите
-членки на ЕС и партньорските държави
Австралия, Нова Зеландия, Република Корея
и Япония, включително по -задълбочено
познаване на техните езици, култури и
институции, и да се подобри качеството на
висшето образование и професионалното
образование и обучение в ЕС и в
партньорските
държави.
Поканата
за
представяне на предложения ще бъде в
подкрепа на Съвместни проекти за мобилност
по ICI. Тази дейност осигурява парични
средства за развитието на проекти за
международна учебна програма с включена
краткосрочна мобилност между ЕС и
партньорската държава по ICI, която не е
пряко или задължително обвързана с
присъждане на обща или двоична/двойна
академична
степен.
Консорциумите,
кандидатстващи за такъв проект, се състоят от
висши учебни заведения или центрове за
професионално образование и обучение от
ЕС и от съответната партньорска държава.
Тези от тях, които бъдат избрани, ще
установят рамка за мобилност на обучаващите

се, съгласно която обучаващите се от ЕС ще
прекарват обикновено един семестър в
учебното заведение на партньорската държава
и обратно, като първоначалното учебно
заведение ще признава напълно учебния
период, прекаран в чужбина. Подкрепата
включва отпускането на стипендии за
мобилност на студенти, университетски
преподаватели и административен персонал
(„преподавателско тяло“). Заявления за
получаване на стипендии по настоящата
покана може да се подават от висши учебни
заведения и центрове за професионално
образование и обучение. Допустимите
кандидати трябва да са установени в една от
27-те държави -членки на Европейския съюз.
Прогнозният размер на средствата за
съфинансиране на проектите възлиза на 2, 5
млн. евро. Предвижда се финансиране на 4-5
проекта ЕС - Австралия, 2-3 проекта ЕС Япония, 1 проект ЕС - Нова Зеландия и 1-2
проекта ЕС - Корея. Максималният размер на
отпуснатите от ЕС средства възлиза на 425
000 EUR за 3-годишен съвместен проект за
мобилност с участието на 4 или повече
партньорски учебни заведения от ЕС.
Продължителността на съвместните проекти
за мобилност е 3 години.

Покана за представяне на предложения — „Подготвително действие
MEDIA International“
Краен срок: 13 юни 2008 г. Програмата има за
цел да проучи и изпробва сътрудничеството
между европейски кинематографисти и

кинематографисти от трети страни. То
обхваща: - подпомагане за обучение,
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- подпомагане за популяризиране, подпомагане
за
развитието
на
кинематографични
мрежи.
В рамките на „Подготвителното действие
MEDIA International“ за 2008 г., Комисията
отправя покана към творчески групи да
представят предложения. Предложения могат
да бъдат отправяни от юридически лица от
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27-те държави-членки на ЕС, както и от 3-ти
страни. Финансовата подкрепа от страна на
Комисията не може да надхвърля 50 %, 75 %
или 80 %, в зависимост от характера на
дейността. Финансовият принос ще бъде
отпуснат под формата на безвъзмездна
помощ. Максималната продължителност на
проектите
е
12
месеца.

Европейска младежка фондация - подкрепа за проекти категории A
иB
Краен срок: 1 октомври 2008 г. За проекти,
които се реализират между 1 април и 31
декември 2009 г. Категория А са
международни срещи на млади хора -

семинари, конференции, фестивали, и др.
Категория B са всеки друг тип дейност,
различни от Категория А.

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 4. ПОДОБРЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗВИТИЕ
НА
МЕЖДУСЕКТОРНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОМУНИКАЦИИ
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Поддържане на процеса на децентрализация и повишаване на управленската автономия и
отговорност на общинските органи на здравеопазването, както и на здравните заведения;
Изграждане на единна информационна система и интегриране на телекомуникационната
система на здравеопазването към националната и европейската система;
Изграждане и развитие на система за обществени комуникации и медийна политика в областта
на здравеопазването;
Създаване на система за инвестиционните и иновационните дейности в здравеопазването;
Изграждане на системата за здравноосигурителен надзор;
Повишаване на управленския капацитет и компетентност на здравната система и развитие на
обучението на управленския персонал по мениджмънт, икономика и информатика в
здравеопазването.
Организиране на редовни срещи между експерти от различни общини и експерти от страните –
членки за идентифициране на приоритетите за сътрудничество и обмяна на информация по
установяване на приоритети;
Поощряване обмяната на опит и подпомагане осъществяването на връзки с неправителствените
организации в страните – членки и български НПО, които проявяват активност в здравеопзването;
Изграждане на интегрирана информационна система.

