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 10, м. май 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 май – 15 май,
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 4, Мярка 1

1 - 12

12
12

EACEA/10/08 — Действие 4.5 — Покана за представяне на
предложения за проекти за информационни действия на
вниманието на младежите и лицата, работещи с тях — Програма
„Младежта в действие"
Краен срок: 30 юни 2008 г. Настоящата
покана е насочена към подпомагане на
проекти, които насочват вниманието на
младежите и лицата, работещи с тях, към
информационните и комуникационните
действия с европейски обхват. Предложените
проекти трябва да позволяват да се повиши
осигуряването на качествена информация и да
засилят достъпа на младите хора до
информация,
както
и
до
различни
комуникационни канали, както в национален
план, така и на европейско ниво. Тези
проекти целят в определен срок да насърчат
участието на младите в обществения живот,
както и да подпомогнат реализирането на
техния потенциал на активни и отговорни
европейски граждани. Ще се отдава
предпочитание на иновативни и мащабни
проекти, засягащи интересни или актуални
теми за младежите или лицата, работещи с
тях, включени в приоритетите на програмата

„Младежта в действие“, а именно: - участието
на
младежите,
- културното многообразие, - европейското
гражданство,- приобщаване на младежите с
по-малко възможности. Крайни адресати на
тези проекти са младежите и лицата,
работещи с тях, както в младежки
организации и структури, така и в регионални
и местни власти. Страните по програмата са
следните:- държавите-членки на Европейския
съюз,- държавите от Европейската асоциация
за свободна търговия (ЕАСТ), членове на
Европейското икономическо пространство
(ЕИП): Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, страните кандидатки, които се ползват от
предприсъединителна
стратегия
в
съответствие с общите принципи и с общите
условия и клаузи, установени в рамковите
споразумения с тези страни предвид
участието им в програмите на Общността
(Турция).
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Проектите трябва да включват организации
партньори от поне 2 различни страни
(включително кандидатстващата организация),
от които поне едната да е законно установена
в държава-членка на Европейския съюз.
Финансовата помощ от Агенцията не може да
надвишава 80 % от общата сума на
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допустимите за проекта разходи. Отпуснатата
на всеки проект субсидия няма да надвишава
100
000
евро.
Действията
трябва
задължително да започнат между 1 януари
2009 г. и 31 март 2009 г. Продължителността
на проектите трябва да бъде най-малко 12 и
най-много 18 месеца.

Покани за представяне на предложения в рамките на работната
програма за 2008 г. за Програмата за подкрепа на политиката в
областта на информационните и комуникационните технологии
Краен срок: 9 септември 2008 г. като част от
Рамковата програма за конкурентоспособност
и иновации (от 2007 г. до 2013 г.)

Кандидатите се приканват да представят
предложенията си във връзка с поканата подолу: CIP-ICT PSP-2008-2.

Покана за представяне на предложения по работната програма за
„Сътрудничество през 2008 г.“ на Седмата рамкова програма на ЕО
за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности
Краен срок: 8 октомври 2008 г. Кандидатите
се приканват да представят предложенията си
във връзка с поканата по-долу. Специална
програма за „Сътрудничество през 2008 г.“:

Тема:
Номер на
TREN-1

поканата:

Енергия
FP7-ENERGY-2008-

Покана за представяне на предложения по проекта за многогодишна
работна програма за безвъзмездни помощи в областта на
Трансевропейската енергийна мрежа (TEN-E) за 2008 г.
Краен срок: 20 юни 2008 г. През 2008 г.
програмата ще обърне внимание на: - 30-те
приоритетни цели изложени в Анекс III на
Насоките за TEN-T (достъпни на интернет
страницата на ГД "Енергия и транспорт"). мерки, целящи развитието на оперативно
съвместими
железопътни
мрежи,
с

изключение на Европейско управление на
движението на железници (ERTMS); мерки,
промотиращи
водния
транспорти
вътрешните водни пътища; мерки спрямо
най-спешните проблеми на летищата; мерки
целящи да промотират стандартизирането,
безопасността и
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устойчивостта на пътната инфраструктура в
глобалната транспортна верига; мерки,
промотиращи разгръщането на устойчива
пътна инфраструктура. -Годишната работна
програма (TEN-T) за 2008 ще обръща
внимание също и на приоритетите, които не
са включени в многогодишната работна
програма за Трансевропейската транспортна
мрежа (TEN-T). -поощряване на действия,

целящи включването на частния сектор в
развиването
и
финансирането
на
инфраструктурни проекти, подкрепяни от
Общността. -подкрепа за проекти, които
въвеждат нови технологии или подкрепят
прилагането на законодателството на Съюза.
Максималната сума на разположение по тази
покана за предложения за 2008 г., e 22 260 000
евро.

Покана за предложения по "Европа за гражданите"
Краен срок: 1 юли 2008 г. Конкретните цели
на настоящата покана са да се подпомогнат
групите граждани, което ще направи
възможно: а) да се събират мненията на
граждани по важни европейски проблеми в
бъдеще (вж. темите); б) да се утвърди метод за
насърчаване на активното взаимодействие и
дискусиите между граждани по определени
въпроси от политиките на ЕС, които засягат
непосредствено ежедневния живот; в) да се
създадат механизми, чрез които европейските
граждани ще могат да придобият гражданска
компетентност, да формулират своите
възгледи и становища относно процеса на
интеграция в Европа под формата на
препоръки към лицата, разработващи
политиките на европейско ниво; г) да се

насърчи диалогът между европейските
граждани и институциите на ЕС, като се
предоставят на гражданите права във връзка с
политиките на ЕС и тяхното въздействие и се
осигури
подходящо
проследяване
на
прилагането на становищата на гражданите от
страна на институциите на ЕС. Кандидатите
по настоящата програма се приканват да
разгледат в проектите си най-малко една от
следните
приоритетни
теми:
—
междукултурен
диалог;
—
ново
институционално развитие: нов импулс за
активно
европейско
гражданство;
—
участието на жените в политическия живот;
— чрез спорт за активно гражданство и
социално приобщаване; — европейската
година на творчеството и иновациите 2009 г.

7-ма Рамкова програма - Подпомагащо научно обучение в
училищата, както и чрез научни центрове и музеи
Краен срок: 24 юли 2008 г. Тема: Науката в
обществото; Бюджет: 4 780 000 евро. По
настоящата
схема
могат
да
бъдат
финансирани два различни типа дейности: Координационни
дейности,
целящи
координиране на изследователски дейности и
политики; -Подкрепящи дейности, целящи
съдействие при приложението на рамковите
програми и подготовка за бъдещи политики
на европейската общност за технологично

развитие и изследвания. Създаване на
синергия с други политики. Стимулиране и
подпомагане участието на Малки и средни
предприятия (МСП), граждански организации
и мрежите им, малки изследователски екипи и
новосъздадени
или
отдалечени
изследователски центрове в дейностите от
тематичните
области
на
програма
"Сътрудничество".
Основаване
на
изследователски клъстери в европейски
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Подкрепящите
са фокусирани

дейности
върху една

специфична дейност или едно специфично
събитие.

Седмо издание на европейския конкурс за сценарий на
късометражен филм на NISI MASA - тема "Бягство” (Escape)
Краен срок: 31 юли 2008 г. Конкурсът е
открит за участници на възраст между 18 и 28
г.
Конкурсът се провежда в две нива:
национално и международно. Първият кръг
завършва на 31 юли във всички страни, след
което всяка от националните групи на NISI
MASA ще определи от един до трима
победители през м. септември. Журито ще
присъди няколко награди за сценарии от
България: - награда на Little Big Films - 1000
евро. - награда на Обединена българска банка
500
лева.
Изпратете сценариите на български език

заедно със следните документи за участие: попълнен формуляр за участие от сайта; сценарият в електронен вид (по е-поща);едно печатно копие на сценария (по поща); по желание авторът може да изпрати
обяснителна бележка от максимум 1 стр.,
описваща по какъв начин неговият/нейният
сценарий интерпретира темата “Бягство”
(Escape).
За допълнителна информация: Сдружение
"СЕДЕМ"; ул. “Фритьоф Нансен” №35; ет. 3,
ап.6
София 1000; bulgaria@nisimasa.com

Хумористичен литературен конкурс "Каунь 2008"
Без възрастови, етнически и полови ограничения
Краен срок: полунощ на 20 юли 2008 г.
Община Хасково, Ъкъдемия „Каунь” и
вестник „Каунь” обявяват втори национален
хумористичен литературен конкурс под
надслов "Всеки си е башка луд".
Приемат се непубликувани на хартиен
носител произведения в раздели проза и
поезия. Произведенията за проза трябва да
бъдат до две страници, за поезия - една. Няма

възрастови, етнически и полови ограничения.
Всеки автор може да изпраща за участие до 3
произведения като оставя за обратна връзка
имейл адрес. І награда - проза - 500 лева; І
награда
поезия
500
лева
Най добрите неща от конкурса ще бъдат
издадени в отделен сборник. Приемат се
творби само на адрес kaun.haskovo.net, след
регистрация.

Пета конкурсна сесия за прием на проектни предложения,
финансирани от Национален иновационен фонд
Краен срок: 7 юли 2008 г., 16.00 ч. Целта на
Националния иновационен фонд е да
насърчи реализацията на научно-приложни
изследователски
проекти
и
технико-

икономически проекти, чрез които се
усвояват нови или се усъвършенстват
продукти,
процеси
или
услуги.
Стратегическите цели, които си поставя
фондът,
са
повишаване
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българската

чрез стимулиране на пазарно ориентирани
научно-приложни
изследвания,
предназначени за индустрията, и създаване на
условия за привличане на частни капитали за
финансиране на иновации. В конкурсна сесия
за финансиране на проект от Фонда може да
участва отделно предприятие само или
съвместно с други предприятия и/или
изследователски организации от държавичленки на Европейския съюз. Предприятието,
което кандидатства, трябва да е регистриран в
България търговец по смисъла на Търговския
закон.Типове
проекти,
допустими
за
субсидиране от Националния иновационен
фонд: - Научно-приложни изследователски
проекти, с максимален размер на помощта до
500 000 лева и продължителност на проекта
от
12
до
36
месеца;
- Технико-икономически / предпроектни
проучвания, с максимален размер на
помощта до 50 000 лева за изследвания и

икономика

развитие, с продължителност на проекта
от 6 до 12 месеца.
Допълнителни финансови стимули ползват
проекти, предложени от малки и средни
предприятия и проекти, които включват
действително сътрудничество между наймалко две независими едно от друго
предприятия
или
предприятие
и
изследователска организация. Проектните
предложения за участие в конкурсната сесия
се приемат в Изпълнителната агенция за
насърчаване на малките и средните
предприятия в София на адрес: Кв. Изгрев, ул.
165 № 3 А; Документи за кандидатстване
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ по Финансова схема за
подкрепа на иновативни предприятия; За
допълнителна информация: тел. 02 80 75 300,
факс
80
75
308
;
e-mail
izgrev@sme.government.bg

Първа покана за набиране на проектни предложения по
Оперативната програма за транснационално сътрудничество в
Югоизточна Европа
Краен срок: 13 юни 2008 г. Формулярът за
подаване на Заявление за интерес се попълва
на английски език и се подава по електронен
път директно в съвместния технически
секретариат в Будапеща, Унгария, чрез
интернет страницата на програмата. Точният
график, както и пълният пакет документи,

свързани
с
поканата
за
проектни
предложения са публикувани на интернет
страницата на програмата. За информация за
програмата на български език вижте:
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=rig
ht&pid=33

Покана за проекти в сферата на Трансевропейските енергийни
мрежи (TEN-E)
Краен срок: 30 юни 2008 г. Годишната
програма за субсидии в областта на Трансевропейските мрежи, и по-специално в
сферата на енергийната инфраструктура

(TEN-E) ще промотира взаимосвързаността,
съвместимостта и развитието на Трансевропейските енергийни мрежи и достъпа до
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тези мрежи. Ще бъде обърнато особено

внимание на проекти от общоевропейски

интерес, които допринасят за: а) развиване на
мрежи, които да засилят икономическата и
социална кохезия
(уеднаквяване)
чрез
намаляване
на
изолацията
на
понеоблагодетелстваните райони и островите на
Съюза; б) оптимизация на капацитета на
мрежите и интегриране на вътрешния
енергиен
пазар,
в
частност
на
трансграничните участъци; в) сигурността на
енергийните доставки, разнообразяване на
източниците и доставчиците на енергия, в
частност взаимосвързаността с трети страни;
г) свързаността на възобновяемите енергийни
ресурси; д) безопасността, надеждността и
съвместимостта на взаимосвързаните мрежи.
Приоритети и очаквани резултати: 1. За
електрически и газови мрежи: адаптиране и
развиване на енергийните мрежи с цел да се
подпомогне функционирането на вътрешния
енергиен пазар. В частност решаване на
проблемите, свързани със ситуациите
забавящи/спиращи потока, особено тези от
трансгранично
естество,
както
и
претоварванията и липсващите звена в
енергийните мрежи. Да се вземат под
внимание нарастващите нужди на вътрешният
пазар от електричество и природен газ и
разширяването на ЕС; изграждане на
енергийни мрежи в островни, изолирани,
периферни и ултрапериферни региони, като
същевременно
се
поощрява
диверсификацията
и
употребата
на
възобновяеми енергийни източници. 2. За
електрически мрежи: адаптиране и развиване
на мрежи, целящи да улеснят интегрирането и
взаимосвързаността на производството на
енергия
от
възобновяеми
източници;
осигуряване
на
съвместимостта
на
електрическите мрежи в ЕС с тези на
присъединяващите се или кандидатстващи за
членство в Съюза страни, както и с други
европейски
страни
и
страни
от
средиземноморския и черноморския басейн.

3. За газови мрежи: развиване на мрежи за
природен газ с цел да се задоволят нуждите на
Съюза, както и да се контролират системите
за доставка на природен газ; осигуряване на
съвместимостта на газовите мрежи в ЕС с тези
на присъединяващите се или кандидатстващи
за членство в Съюза страни, както и с други
европейски
страни,
страни
от
средиземноморския,
черноморския
и
каспийския регион, страните от близкия изток
и персийския залив, с цел да се
диверсифицират източниците и трасетата за
доставка на природен газ в Европа. В
частност и за да продължи програмата TEN-E
за енергийни мрежи, Комисията счита, че за
2008 г. е важно да се съсредоточи върху
следните приоритети: - промотиране на
диверсификацията на енергийни ресурси; намаляване на ситуациите забавящи/спиращи
потока,
както
и
претоварванията
и
липсващите звена в енергийните мрежи;
- насърчаване на развитието и свързаността
на възобновяемите енергийни източници;
- увеличаване на подземния складов капацитет
за природен газ; - увеличаване на капацитета
за приемане, съхранение и повторно
привеждане в газообразна форма на втечнен
природен
газ;
- насърчаване на изграждането на газови
тръбопроводи под голямо налягане, с цел
диверсификация на природен газ към
регионите на Съюза. Финансирането от
Общността може да има една или повече от
следните форми: - субсидии за проучвания и
работи; - отстъпки от лихвите на заеми от
ЕИБ или други публични или частни
финансови
институции.
Максималният
размер на субсидии ще бъде следния: - за
проучвания: до 50% от допустимите разходи;
- за работи: до 10% от допустимите разходи.
Допустими кандидати/бенефициенти: - една
или (съвместно) няколко страни-членки на
Съюза;

- една или (съвместно) няколко частни или
публични организации със съгласието на
страните-членки, директно засегнати от
проекта; - една или (съвместно) няколко
международни организации със съгласието на
страните-членки, директно засегнати от

проекта; - Съвместно начинание със
съгласието на страните-членки, директно
засегнати от проекта. Не се допускат
физически лица. Кандидатите трябва да
докажат, че са юридически лица. Не се
допускат кандидати от страни извън Съюза.

МЕДИА 2007 - Покана за представяне на предложения EACEA/08/08 - Подкрепа за осъществяването на пилотни проекти
Краен срок: 7 юли 2008 г. Настоящата покана
за предложения се основава на Решение
№1718/2006/E О на Европейския парламент
и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно
прилагането на програма за подкрепа на
европейския аудиовизуален сектор (МЕДИА
2007).
Мерките, съдържащи се в решението,
включват осъществяването на пилотни
проекти:
1. Разпространение: нови начини за създаване
и
разпространение
на
европейско
съдържание с помощта на услуги, различни
от традиционното телевизионно излъчване. 2.
Отворена среда за медийно продуциране. 3.
Предишни проекти, получили финансиране:

проекти, които са получили финансиране по
предишна покана на „МЕДИА “за
представяне на предложения за пилотни
проекти. Адресат на настоящото съобщение
са европейските компании, чиито дейности
допринасят за постигането на горните цели.
Кандидатите трябва да са установени в една от
следните страни: - 27-те страни на
Европейския съюз, - страните от ЕФТА, Швейцария, - Хърватия. Общият наличен
бюджет е 2 млн. евро. Финансовата помощ
ще бъде отпусната под формата на
безвъзмездна помощ. Тя не може да
надхвърля 50 % от общата сума на
допустимите
разходи.
Максималната
продължителност на проектите е 12 месеца.

МЕДИА 2007 - Покана за представяне на предложения EACEA/09/08 - Подкрепа на видео по поръчка и разпространение
цифрово кино
Краен срок: 14 юли 2008 г. Настоящата
покана за предложения се основава на
Решение №1718/2006/E О на Европейския
парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г.
относно прилагането на програма за подкрепа

на европейския аудиовизуален сектор
(МЕДИА
2007).
Мерките, съдържащи се в решението,
включват
видео
по
поръчка
и
разпространение
цифрово
кино:
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1. Видео по поръчка: услуга, даваща
възможност да се избират от централен
сървър, чрез стрийминг и/или чрез записване
на локално ниво, аудиовизуални творби,
които да се гледат дистанционно на екран.
2.Разпространение цифрово кино: цифрови
доставки (при приемлив търговски стандарт)
на „основно съдържание“, т.е. показване на
филми, телевизионни филми или сериали
(художествени
филми,
анимация
и
документални филми), до кината за
прожектиране (чрез хард диск, онлайн...).
Адресат на настоящото съобщение са
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европейските компании, чиито дейности
допринасят за постигането на горните цели.
Кандидатите трябва да са установени в една от
следните страни: - 27-те страни на
Европейския съюз, - страните от ЕФТА, Швейцария,
- Хърватия. Общият наличен бюджет е 5,9
млн. евро. Финансовата помощ ще бъде
отпусната под формата на безвъзмездна
помощ. Тя не може да надхвърля 50 % от
общата сума на допустимите разходи.
Максималната продължителност на проектите
е 18 месеца.

Открита покана за представяне на предложения VP/2008/014 по
програмата "PROGRESS" за иновативни проекти на мобилността на
трудещите се в ЕС
Краен срок: 24 юни 2008 г. Целта на тази
покана е съ-финансирането на ограничен
брой проекти, чиято задача е да подкрепят
мобилността на трудещите си - от работа към
работа и географска - чрез премахване на
пречките или чрез подобряване на общата
рамка
на
мобилността.

Общият бюджет е 2 млн. евро. Ще бъдат
финансирано около 5 проекта. Кандидатите
следва да са публични власти или подържавни агенции на централно или
регионално ниво от страните членки на ЕС и
страните EFTA/EEA.

Ограничена покана за предложения VP/2008/013 по програмата
"PROGRESS" Иновационни проекти, свързани със служба по
заетостта - Проекти, насочени към подобряване на удовлетворяване
на нуждите на пазара на труда чрез модернизиране и укрепване на
институциите на пазара на труда, особено Услуги по заетостта
Краен срок: 24 юни 2008 г. Комисията ще
подкрепи инициативи с иновативен и транснационален характер. Общият бюджет е 1,3
млн. евро. Проектите ще бъдат финансирани

със суми то 250 000 - 500 000 евро.
Кандидатите следва да са публични
институции за заетост и страните членки на
ЕС и ЕЕА.
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Европейската комисия отправя покана за представяне на
предложения в рамките на работната програма за 2008 г. на
Програмата за подкрепа на политиката в областта на ИКТ (ICT-PSP)
- Тема 1: ИКТ за администрации, публични услуги и приобщаване
Краен срок: 9 септември 2008 г., 17.00 ч.
местно време – Брюксел; Ще се подкрепят:
Пилотни проекти тип "А" – изграждане на
инициативи в страните-членки на ЕС или
асоциираните държави - Проектите от този
тип са с продължителност до 36 месеца, от
които 12 трябва да бъдат оперативна фаза –
оперативно
съвместимите
услуги
и
технологии да функционират в реални
условия.В консорциумът трябва да участват
поне 6 администрации или юридически лица,
назначени да ги представляват, от 6 различни
страни-членки на ЕС или асоциирани
държави. Консорциумът трябва да обхваща
всички заинтересовани страни (доставчици на
услуги
и
съдържание,
индустрията,
включително МСП, представители на
крайните потребители).
Пилотни проекти тип "Б" – стимулиране
разбирането
на
иновационните
ИКТ
базирани услуги и продукти - Проектите от
този тип са с продължителност от 24 до 36

месеца, от които 12 трябва да бъдат
оперативна фаза.В консорциумът трябва да
участват най-малко 4 независими юридически
лица от 4 различни страни-членки на ЕС или
асоциирани държави. Консорциумът трябва
да обхваща всички заинтересовани страни
(публични власти, доставчици на услуги и
съдържание, индустрията, включително МСП,
представители на крайните потребители).
Тематични мрежи – осигуряване на форум за
заинтересовани организации за обмен на
опит и изграждане на консенсус Продължителност от 18 до 36 месеца, като се
предполага, че след този период ще бъде
стабилна и ще може да съществува без
финансиране от Общността. В консорциумът
трябва да участват най-малко 7 независими
юридически лица от 7 различни страничленки на ЕС или асоциирани държави.
Консорциумът трябва да обхваща всички
заинтересовани страни.

Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ)
набира номинации за третите годишни награди за най-добра
кампания за набиране на средства “Заедно”
Краен срок: 1 юли 2007 г. Победителите в
различните категории ще получат специална
грамота и статуетка. Победителят в категория
най-добра кампания на Неправителствена
организация ще получи и специалната
награда от 2000 лева. За участие в настоящия
конкурс за наградите “Заедно” могат да

кандидатстват организации или институции,
които са провели кампания за набиране на
средства в периода юни 2007 - юни 2008 г. В
конкурса не могат да кандидатстват
индивидуални
лица.
Всяка
организация/институция може да бъде
номинирана или сама да се номинира за
наградите.

Документи за участие в номинациите се
подават в два варианта: на хартиен носител до
адреса на Фондация “Работилница за
граждански инициативи” (София 1408, улица
Енос № 7, етаж 6, апартамент 9) и по
електронна поща на адрес wcif@wcif-bg.org.
За да направите Вашата номинация, изпратете:
1. Попълнен формуляр за номиниране на

кампания; 2. Визуални материали от
кампанията - снимки, брошури, листовки;
Подробна информация за конкурса и
формуляр за кандидатстване можете да
намерите тук: Указания за кандидатстване за
най-добра кампания за набиране на средства;
Формуляр за кандидатстване за най-добра
кампания за набиране на средства

Тематичен фото-конкурс „България - европейска страна"
Краен срок: 6 юли 2008 г. Тематичният фотоконкурс „България - европейска страна" е
организиран от Портал ЕВРОПА, Центъра за
модернизиране на политики, Френския
институт в София и българския евродепутат
Николай
Младенов
с
медийното
партньорство
на
БНР!
Конкурсът е част от „Говори с Европа" информационно-комуникационна
инициатива, провеждана в рамките на проект
по План Д за демокрация, диалог и дебат на
Европейската
комисия.
Фотоконкурсът се провежда със съдействието
на Френския културен институт, Портал
Европа, Центъра за модернизиране на
политики, БНР, Фото-култ, Photosynthesis Място за фотография, хора и идеи,
Ърбънстайл, фото Трейман и др.). Бихме
искали да видим през обектива на вашия
фотоапарат европейска България такава,

каквато е днес - и положителното, и
облагороденото,
и
непромененото,
и
нетърпимото.
Организаторите
на
фотоконкурса „България - европейска страна"
са убедени, че фотообективът ви нито ще
„розов", нито „черен" - а ще улови найправдивите
мигове,
съпътстващи
европейското битие на страната ни... Фотоконкурсът „България - европейска страна" е за
всички европейски граждани, живеещи в
България, които са на възраст над 18 години.
Всеки регистриран потребител има право да
публикува неограничен брой снимки, без да
ги променя, изтрива и изменя след
предоставянето им за публикуване. Авторите
на трите най-добри фотографии ще бъдат
наградени с посещение на Европейския
парламент със съдействието на българския
евро-депутат Николай Младенов. Пътуването
ще се осъществи през есента на 2008 година.

EUROPRIX

Краен срок: 30 юни 2008 г. EUROPRIX е
европейско
състезание
за
млади
професионалисти и студенти, работещи по
иновативни проекти в e-сферата. Проектите
могат да бъдат разработени в различни
категории,
използвайки
всякакви
мултимедийни канали или платформи.

Участниците могат да са на възраст до 30
години и трябва да са жители на една от 27-те
страни-членки на ЕС или от списъка на
ЕФТА държавите, Хърватска, Сърбия, Израел
и Турция. Таксата за участие в конкурса e 2530 евро в зависимост от страната на
гражданство.

"Best Idea of the Year” Awards
Краен срок: 30 юни 2008 г. Ако сте на възраст
между 15 и 20 години и сте гражданин на ЕС
или Турция, можете да предложите идея или

да работите със съучениците си върху
съвместна иновативна идея - изберете между 4
категории и 10 теми.

Еднодневен обучителен курс
People to People International - Пловдив
организира на 30 май 2008 г., от 10.00 часа, в
зала "Хебър" на хотел "Марица" организира
еднодневен тренинг курс като част от

международния проект за създаване на
"Европейска федерация на менторите за
млади жени и момичета".

Курс “Успешно организиране и провеждане на проекти”, 6 - 7 юни
2008 г.
Краен срок: 4 юни 2008 г. Отворен курс по
системата Xpert Personal Business Skills.
Включва 4 основни сесии: - Проект и

управление на проекта; - Планиране на
проект;
Контрол
и
регулиране;
- Екипна работа по проект.

Курс “Ефективно управление на времето”, 26-27 юни 2008 г.
Краен срок: 25 юни 2008 г. Отворен курс по
системата Xpert Personal Business Skills.
Включва 4 основни сесии: - Определяне на

приоритети; - Ефективно планиране; Правила за формулиране на цели; - Първи
стъпки в личното управление на времето.

Магистърска програма по европейска интеграция и регионализъм
Краен срок: 15 юни 2008 г. Програмата се
педлага от Университета в Грац (Австрия),
Университета в Загреб (Хърватска), и
Автономния университет в Барселона

(Испания). Програмата се предлага съвместно
с Европейската академия - Болцано (Италия)
и Европейския институт по публична
администрация в Люксембург и Барселона.
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Министерството на външните работи на Холандия отпуска пълни
стипендии за магистърска програма по публична администрация в
университета в град Твенте
Краен срок: 1 юли 2008 г. Кандидатите трябва
да знаят отлично английски, да са завършили
бакалавърска степен с висока оценка и да не
са над 35 години. Стипендията е едногодишна
и поема настаняването, таксата за обучение,
разходите за път, като всеки приет студент ще

учи по специално изготвена индивидуална
програма и ще може да ползва библиотеките
в университета. От участниците се очаква,
след като приключат обучението си, да
създадат и поддържат устойчиви социални
мрежи с другите курсисти от програмата.

Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 4.: РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СЪПРИЧАСТНОСТ
КЪМ ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И
ИНТЕГРИРАНЕТО НА РОМИТЕ И БЕДНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ
МАЛЦИНСТВА В ЖИВОТА НА ГРАДА
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МЯРКА 1.: ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ В
НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Намаляване на стационарните социални услуги предоставяни от институции и увеличаване
амбулаторните услуги в обичайна домашна среда;
Подкрепа увеличаване обема на социални услуги, предоставяни от НПО и частни фирми;
Изграждане на нощен приют за бездомни, работи вечер от 20 до 7 сутринта. Предлага подслон и
баня;
Осъвременяване на базата на домовете за възрастни хора и на подкрепа изграждането за нови
домове;
Изграждане на дневен дом за деца и юноши с увреждания с осигуряване на специализирани
грижи и обучение за социализация през деня;
Създаване на дневен център за лица с психични проблеми;
Създаване на бюро за социални услуги и почасова заетост;
Поощряване разработването на съвременни системи за професионална квалификация на хора с
увреждания и внидряването им в практиката;
Разкриване кьм Националния Центьр за рехабилитация на слепи с прифесионално
квалификационен център;
Създаване на звено за интеграционни политики с Центьр за професионално обучение на хора с
физически увреждания;
Разработване и изпълнение на общинска программа за архитектурен достъп;
Запазване на изградените системи за социален патронаж;
Разширяване броя на хората обслужвани от социални асистенти;
Изграждане на Център за обществена подкрепa

