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 09, м. май 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 април – 30 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 5

1-9

9
10

Обявен е краен срок за приемане на проектни предложения за
схемата по 4.1 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно
развитие”
Краен срок: 13 юни 2008 г. (включително),
17:30 ч. Поради големия брой проектни
предложения получени до момента по схема
за
безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO001/4.1-01/2007
„Подкрепа
за
осигуряване на подходяща и рентабилна
образователна инфраструктура, допринасяща
за
устойчиво
местно
развитие”,
Управляващият орган на ОП „Регионално
развитие” 2007- 2013г. уведомява всички
потенциални кандидати, че на основание чл.8,

ал.8 от ПМС №121/ 31.05.2007 г. за
определяне на реда за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
Оперативните програми, съ-финансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на
ЕС
проектни
предложения
по
гореспомената схема ще се приемат до 13
юни 2008 г. (включително), 17:30 ч. в
Регионалните отдели на Управляващия орган
по място на изпълнение на дейностите по
проекта.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
обявява процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2007-2013 г.

по Приоритетна ос 5 “Техническа
помощ”, Oперация 5.1.„Програмиране,
управление, мониторинг, оценка и
контрол”, Операция 5.2.„Комуникация,
информация
и
публичност”,

Операция 5.3.„Изграждане на капацитет
на бенефициентите на ОПРР", по Схема
за
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/5-01/2008
“Техническа

помощ
за
подготовка,
управление,
наблюдение,
оценка,
информация,
контрол
и
укрепване
на
административния
капацитет
за
изпълнение
на
ОП
“Регионално
развитие”
2007-2013
г.”
Конкретен
бенефициент по Схемата за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
е
ГД
”Програмиране
на
регионалното
развитие” - Управляващ орган на Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.
Целите на схемата за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ са: Подпомагане на Управляващия орган на
ОПРР и регионалните му отдели за ефикасно

изпълнение на дейностите, свързани с
програмирането, управлението, изпълнението,
наблюдението, оценката и контрола, съгласно
разпоредбите
и
предписанията
на
регламентите на ЕС за Структурните фондове;
- Подпомагане на Управляващия орган на
ОПРР при изпълнението на мерките и
действията по Комуникационния план за
информация и публичност, предоставяне на
информация и информиране на широката
общественост относно възможностите за
финансиране по програмата, критериите,
правилата и процедурите за участие на
потенциалните бенефициенти с проектни
предложения в нейното изпълнение; Укрепване на капацитета на бенефициентите
по проекти за успешно участие в
изпълнението на ОПРР и усвояване на
финансовите ресурси по СФ.

Национален конкурс за есе, посветен на 130 г. от рождението на
Яворов за ученици от Чирпан и от училища, носещи името на
Яворов
Краен срок: 30 септември 2008 г. Община
Чирпан, Къща музей "Пейо Яворов",
Фондация "Яворов" обявяват Национален
конкурс за есе, посветен на 130-годишнината
от рождението на Пейо Яворов на тема:
"Истинските неща, за които си струва да се
живее". В конкурса могат да участват ученици
от 8. до 12. клас от учебните заведения в
Община Чирпан и от училища в България,
които носят името на Яворов.Участниците в
конкурса трябва да представят по две копия от

творбите си. В запечатан плик, прикрепен
към есето, да поставят лист с информация за
себе си: име, презиме, фамилия, учебно
заведение, клас, телефон за връзка, имейл.
Участниците в конкурса могат да черпят идеи
от цялото творчество на Пейо Крачолов
Яворов.
Изпращайте творбите си на адрес: гр. Чирпан,
ул. "Крачолови" 26, къща музей "Яворов",
тел.:
0416/40-19,
или
на
имейл:
javorovch@gmail.com

Национален конкурс за рецитация на Яворова поезия
Община Чирпан, Къща музей "Пейо Яворов"
и
Фондация
"Яворов"
рганизират
Национален конкурс за рецитация на Яворова
поезия, посветен на 130-годишнината от
рождението на Пейо Крачолов Яворов.

Конкурсът ще се проведе на 09.06.2008 г., от
14.00 часа, в къща музей „Пейо Яворов". В
конкурса могат да участват и ученици от
училища в България, носещи името на
Яворов.

Конкурсът е за индивидуални и групови
изпълнения. Участниците ще се състезават в
три възрастови групи: I-IV клас; V-VII клас;
VIII-XII клас. Желаещите трябва да подадат
заявка за участие с трите си имена, възрастова
група и името на произведението, което ще

изпълняват. Записването ще става в къща
музей „Пейо Яворов" до 31.05.2008 г. на адрес:
гр. Чирпан, ул. "Крачолови" 26, или на имейл:
javorovch@gmail.com; Телефон за контакти:
0416/40-19

Национален литературен конкурс "България - болка и надежда"
Краен срок: 15 май 2008 г. Община Пловдив,
Литературен кръг "Метафора", Читалище "Хр.
Г. Данов" - гр. Пловдив обявяват Национален
литературен конкурс "България - болка и
надежда". В изданието си за 2008 г. конкурсът
е
посветен
на
130-годишнината
от
Освобождението на България от Османско
иго. За участие в конкурса трябва да бъдат

изпратени
3
(три)
непубликувани
стихотворения или стихосбирка, издадена до
1.03.2008 г. Няма възрастови ограничения.
Стихотворенията
(или
стихосбирките)
изпращайте в три екземпляра на адрес:4002 гр.
Пловдив,
бул. "6-ти септември" № 128; Читалище "Хр.
Г. Данов"; (за конкурса)

Конкурс за поезия на тема: "Свобода или сън" - Кърджали 2008
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

Национален литературен конкурс "Огънят на Орфей"2008
Краен срок: 30 юни 2008 г. Фондация
"Огънят на Орфей" кани талантливите деца и
младежи да участват в Национален
литературен конкурс "Огънят на Орфей"2008
в две възрастови групи: до 14 години; до 25
години. Ръкописите да не надвишават 10
печатни страници. Творбите могат да бъдат в

различни жанрове (стихове, разкази, есета и
др.). Не забравяйте да напишете: трите си
имена, дата на раждане, адрес, телефон и еmail: Изпращайте своите творби на адрес:
ПЛОВДИВ – 4002; П.К. № 21- I; Фондация
“Огънят на Орфей”; За конкурса.
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НАТО предлага стаж със заплата 600 евро месечно - SHAPE
Internship Programme
Краен срок: 6 юни 2008 г. НАТО предлага
шестмесечен платен стаж за хора от страни членки на алианса. Кандидатите трябва да са
студенти или да са завършили преди не
повече от една година в специалностите
международни
отношения,
икономика,
човешки ресурси, библиотекарство и други.
Желаещите трябва да са над 21-годишни и да
владеят английски или френски език. Стажът
се провежда в щаба на алианса в Брюксел,
като заплата е 600 евро на месец. Участникът
сам си плаща квартирата, като след първите

три месеца има право на отпуск. Стажантите
ще работят в отделите "Политика по отбрана
и
планиране",
"Административно
управление",
"Отдел
за
сигурност",
"Операции", "Политически въпроси и
политика по сигурността", "Публична
дипломация".
Ако
бъдат
избрани,
кандидатите задължително трябва да вземат
разрешително от българските институции, за
да работят в НАТО. Вижте още:
http://www.nato.int/shape/community/interns
hip/index.htm

7-ма Рамкова програма: Разработване на последователни политики в
областта на научните изследвания
Краен срок: 26 юни 2008 г. Схемата има за
цел координиране и създаване на мрежи в
подкрепа на действия и политики, свързани с
изследователска
и
развойна
дейност.
Поканата е насочена към фокусирани
предложения,
касаещи
изследователски
политики
от
следните
области:
- Разработване на подходящ микс от
политики за изследователска и развойна
дейност;
- Създаване на подходящи рамкови условия за
стимулиране на частните инвестиции в
изследователска и развойна дейност; Подобряване
на
сътрудничеството
и
трансфера
на
технологии
между
изследователските институти и частните
предприятия, включително чрез публично-

частно партньорство; - Модернизиране
управлението
на
изследователските
институции и университетите; - Подобряване
на кариерното развитие и мобилността на
заетите с изследователска и развойна дейност
в Европа, в международен план и между
секторите.
Кой може да участва? Минималният брой
участници в консорциум е 5 независими
юридически лица от 5 различни държавичленки на ЕС или асоциирани страни. Те
могат да бъдат само публични организации,
които имат институционални задължения по
изготвяне и формулиране на изследователски
политики на национално или регионално
ниво. Координаторът трябва да бъде избран
между тях.
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XXXIII-то издание на Националния студентски литературен конкурс
"Шумен 2008"
Краен срок: 29 май 2008 г. (включително)
Традиционният
студентски
национален
конкурс ще се състои на 30 и 31 май (петък и
събота) 2008 г. в Шумен. Проявата се
организира от Шуменския университет “Еп.
Константин Преславски”, Сдружението на
българските писатели, Студентския съвет на
Шуменския
университет,
Академичния
център за литература и култура, Студентския
литературен клуб “Боян Пенев” и Община
Шумен. В конкурса могат да участват само
студенти от български висши училища.

Допуска се участие в повече от един жанр.
Поезия: до 5 стихотворения (или не повече от
5 страници). Белетристика: до 3 разказа (с
общ обем до 15 стандартни страници - 30
реда по 60 знака). Критика: един или повече
текстове с общ обем до 15 стандартни
страници. Конкурс за книга от автор студент:
издадена през 2007 или 2008 г. Конкурсът е
явен. Могат да се изпращат и публикувани в
периодиката материали. Текстовете и книгите
се приемат в три екземпляра.

Национална конференция "Агресията сред децата и младите хора подходи за справяне", Пловдив, 20 - 21 май 2008 г.
Краен срок: 9 май 2008 г. Целта на
конференцията е да постави на обсъждане
пред
заинтересованите
специалисти
причините
и
проблемите,свързани
с
агресивността сред децата и младите хора.
Специално място ще бъде отделено за
обсъждането на добрите практики и подходи
за справяне с агресивното поведение сред тях.
На Конференцията ще бъдат изказани
мнения от деца и млади хора във връзка с
необходимата подкрепа, която родителите,
педагозите и специалистите, както и местните
и държавни институции, работещи с деца,
могат да им окажат за справяне с проблема.

Ще бъдат представени резултати от
проведеното през януари 2008 проучване за
нагласите на децата към агресивното
поведение в институции за деца в гр. Пловдив,
в които работи Програма „Голям Брат/
Голяма Сестра”-Пловдив, като превантивна
по отношение на агресията и насилието. Ще
бъдат презентирани и резултатите от
проучвания на други организации, работещи
в България по проблемите на насилието над
деца. На Конференцията ще вземат участие
експерти от МОН, ДАЗД, Фондация ОАК,
Швейцария, както и специалисти в областта
на детското развитие.

Национален конкурс „Млади таланти” 2008 г.
Краен срок: 20 май 2008 г. за подготовката на
научноизследователски или иновационни
проекти в следните научни области: естествени науки; - социални науки; комуникационни
и
информационни

технологии. Успешно представилите се
участници в Националния конкурс ще имат
възможност да вземат участие в Регионалния
конкурс за млади таланти, който ще се
проведе в
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София в края на юли 2008 г. Лице за контакти:
М. Шахпазова, главен експерт в Дирекция
„Научни изследвания”; Тел. 02/ 92 17 546; Еmail:
m.shahpazova@mon.bg;
Регламент;

Формуляри;
Повече
информация
за
Европейския конкурс за млади учени:
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/in
dex2.htm

Лотария за проекти
Краен срок: 13 май 2008 г. Националното
звено за координация по eTwinning към
Център за развитие на човешките ресурси
организира лотария за проекти, регистрирани
между 14 април и 13 май 2008 г. В нея ще
бъдат включени всички учители, които
стартират проект по eTwinning в рамките на
посочения период. Можете да участвате и с
някой от готовите модели за проекти, които

са публикувани в секция "Идеи и практики"
на европейския портал www.etwinning.net или
в eTwinning - "Полезно" на националния сайт
www.hrdc.bg. Изискването при използване на
такъв проект е да има и Ваша лична намеса и
адаптация на вече изготвения план.
Изтегленият от лотарията проект ще получи
награда.

Покана за набиране на проектни предложения Програма
"Добросъседство" между Република България И Република Сърбия
2006 Схема за безвъзмездна финансова помощ „Хора за хора” и
Интегрирана схема за устойчиво развитие Номер на обявата:
2006/018-388.01.01/02/Grants -06SER02/04/001
Краен срок: 15 юли 2008 г., 16.00 ч. (местно
време) Министерство на регионалното
развитие и благоустройството (Република
България) и Европейската агенция за
възстановяване (Република Сърбия), обявяват
покана за набиране на проектни предложения
в следните приоритетни области: (1) Хора за
хора; (2) Подкрепа за развитие и изпълнение
на проекти, насочени към подобряване на
бизнес-свързаната
инфраструктура;
и
опазване и управление на природната среда; и
(3) Подкрепа за по-нататъшно развитие на
капацитета
за
сътрудничество
между

институции и общества от пограничния
регион, водещи до социално и икономическо
сближаване на следните райони от двете
страни на границата между Р България и Р
Сърбия: - За Р България: Области: Видин,
Монтана, Перник, Кюстендил и частично
София (т.е. общини Годеч, Драгоман,
Костинброд, Своге, Сливница); - За Р Сърбия:
Области: Бор, Зайчар, Нишава, Пирот,
Ябланица, Пчиния; Пакетът документи за
кандидатстване може да свалите от меню
ДОКУМЕНТИ.
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MIR festival - предизвикателство за изстрелване в космоса
Краен срок: 15 май 2008 г. Ако сте
експериментални творци, които създават: пърформанс и малки театрални или балетни
продукции, - експерименти с live media,
проекти с електронна музика и видео, инсталации - видео или друг тип творения,
които са предизвикателство в установената
градска среда, - експериментални филми,
които акцентират не върху разказа или

словото, а върху картината, движението и
специфичния изказ на камерата, тогава вие
със сигурност имате шансове да бъдете част
от фестивала MIR, който обещава да изстреля
въображението
ни
в
орбитата
на
експерименталното,
необичайното
и
невижданото досега. Фестивалът ще се
проведе от 12 до 20 септември в Атина

Министерството на културата удължи до 16 май т.г. срока за
подаване на проекти за конкурсната сесия по програма
„Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и
информираност” поради големия интерес.
Краен срок: 16 май 2008 г. Финансовата
подкрепа на библиотеките е за обновяване на
фондовете им.

Сесия на МК за разпределяне на субсидия в областта на
музеите/галериите и изобразителните изкуства по направление
“Консервация и реставрация на движими паметници на културата”
Краен срок: 11 май 2008 г. Със свои проекти
могат да участват културни организации и
институти, регистрирани в информационния
регистър, съгласно чл.14 ал. 4 от Закона за
закрила
и
развитие
на
културата.
Нерегистрирани
културни
организации,
които желаят да участват в конкурса следва да
подадат коректни документи (по реда на

Наредба
№
Н-1/14.03.2007
г.
за
информационния регистър на културните
организации) за регистрация до десет дни
преди крайния срок за подаване на документи
за участие в сесията. Общата сума за
финансиране на проектите е 100 000 (сто
хиляди) лева. Заявление субсидия; Заявление
за вписване в информационния регистър
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Централноевропейски университет, Будапеща: Стипендия за
студенти от ромски произход за академичната 2008/2009 на името на
Deborah Harding
Краен срок: 16 юни 2008 г. Студентите могат
да
кандидатстват
в
областите:
Децентрализация;
Международни

политически
отношения;
Медии,
информационна и комуникационна политика;
Политики за висшето образование.

Европейско сътрудничество в областта на научно-техническите
изследвания (COST)
Краен срок: 26 септември 2008 г.
Европейското сътрудничество в областта на
научно-техническите изследвания насърчава
предложенията
за
дейности,
които
допринасят за научното, технологично,
икономическо, културно и обществено
развитие на Европа. Особено добре се
посрещат предложения, които играят ролята
на предшественик за развитието на други
европейски програми и /или са представени
от изследователи в началото на тяхната
кариера. Европейското сътрудничество в
областта
на
научно
-техническите
изследвания е организирано в девет широки
области (биомедицина и молекулярни
бионауки; химия, молекулярни науки и
технологии; наука за системата на Земята и
управление на околната среда; храни и
земеделие; гори и продукти и услуги,
свързани с тях; хора, общество, култура и
здраве; информационни и комуникационни
технологии; материали, физични и нанонауки; транспорт и урбанистика).Описания на
обхвата на всяка област са изложени на
Интернет страницата www.cost.esf.org .

Авторите на предложения се приканват да
посочат областта, към която спада тяхното
предложение. Особено добре се посрещат
обаче и интердисциплинарни предложения,
които не се вписват само в една единствена
област и които ще бъдат предмет на отделна
оценка. Предложенията следва да включват
изследователи от поне пет държави,
участващи в Европейското сътрудничество в
областта на научно-техническите изследвания.
Финансовата подкрепа, която може да се
очаква, е от порядъка на 100 000 евро
годишно, обикновено за период от 4 години.
Предложенията ще се оценяват на два етапа.
Предварителните предложения (максимум 1
500 думи (3 страници), подадени по
електронен път чрез стандартния образец на
Интернет
страницата
www.cost.esf.org/opencall ,следва да съдържат
кратко изложение на предложението и
очаквания от него ефект. Авторите на
избраните предварителни предложения ще
бъдат поканени да представят пълни
предложения.
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Покана за представяне на предложения за действия в областта на
еко-иновациите по „Рамкова програма за конкурентоспособност и
иновации“
Краен срок: 11 септември 2008 г . Общото
финансиране възлиза на 28 млн. евро. Очаква
се да бъдат финансирани около 40 проекта.

Финансовата подкрепа ще бъде в размер на
40-60% от допустимите разходи.

Debate Europe - Покана за проекти
Краен срок: 30 юни 2008 г. Комисията ще съфинансира консултации с гражданите на
Европа на европейско ниво за бъдещето на
Европа. Проектите следва да са с

продължителност до 14 месеца. Максималната
финансова подкрепа на проект е до 2 млн.
евро. Ще бъдат финансирани 1 до 2 проекта.

VP/2008/007 Програма PROGRESS "Проекти в областта на
корпоративната социална отговорност" (КСО)
Краен срок: 18 юни 2007 г. Проектите следва
да се фокусират върху прилагането на КСО
на национално и европейско ниво. Проектите
следва да покриват поне две различни страни

членки на ЕС. Общият бюджет е 1,5 млн.
евро. Ще бъдат финансирани около 10
проекта с до 80% от допустимите разходи.

Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
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ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 3.: РАЗШИРЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ
УСЛУГИ
МЯРКА 5.: АДАПТИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ
НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ИЗИСКВАНИЯ
Преквалификация и преразпределения на медицинските кадри.
Осигуряване на алтернативна заетост на медицинския персонал извън рамките на системата;
Уеднаквяване на учебните програми с тези от европейските страни за създаване възможности за
свободно движение на специалисти;
Създаване на условия за непрекъснато обучение и квалификация на медицинските кадри и
участие в научно-изследователската дейност;
Подготовка на кадрите в системата на здравеопазване за работа в условията на здравно
осигуряване;
Разработване и регламентиране на обучителни програми в областта на болничното управление,
икономически анализи, маркетинг и информационното осигуряване.

