ОБЩИНА ПЛОВДИВ; ДИРЕКЦИЯ ”ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ И ПРОЕКТИ ”
Тел./Факс: 032/656 433, 032/656 434, 032/656 427, 032/656 439 e-mail: euro@plovdiv.bg

Година VI, брой 14, м. октомври 2010 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 септември – 01 октомври, 2010г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Новини
2. Обяви за проектни предложения,
Конкурси и стажове
3.Стипендии

1–3
4 - 16
16-17

България може да получи по-малко пари от
еврофондовете след 2013 г.
България може да не получи повече средства от
европейските фондове за следващия програмен период,
който започва след 2013 г. Възможно е страната да не
успее да се пребори за запазване или увеличаване на
парите от ЕК заради забавеното усвояване на
финансирането за течащия в момента период 2007-2013
г. За това предупредиха източници от Европейската
комисия.
За петте години след присъединяването бюджетът на
оперативните програми е над 8 млрд. евро, като
европейското финансиране е почти 6.7 млрд. евро, а останалите средства се осигуряват
от националния бюджет.
Според данни те на ЕК към 1 септември са подписани договори за 31.3% от фондовете. В
други държави, които вече имат опит с усвояването, процентът е над 90 - все пак вече
сме в средата на периода, коментираха представители на ЕК. Според тях по ниво на
усвояване България е в една група с Румъния и Словакия. По техни данни процентът на
средствата, платени по проектите от управляващите органи, е едва 6.2, а от ЕК е
поискано да разплати около 5 на сто от всички средства по програмите.
Представителите на комисията предупредиха за много голямо забавяне на големите
проекти, които се финансират от Кохезионния фонд. При тях контрактувани са 26.1% от
средствата, изплатени от управляващите органи са 1.55 на сто, а заявленията за
разплащане от комисията са едва 0.2%. "При преговорите за разпределяне на
средствата по еврофондовете България няма да е в добра позиция да поиска повече
средства. Когато канцлерът на Германия Ангела Меркел види 50% усвояване, едва ли
ще се съгласи на страната да бъдат дадени повече пари", коментираха източници от
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комисията. Те добавиха, че подготовката на големите проекти за следващия програмен
период трябваше вече да е започнала.
Засега от комисията не правят прогнози за това каква част от средствата по
оперативните програми може да бъдат загубени заради забавени или неосъществени
проекти.
Следващия месец се очаква да бъде представен бюджетът на Европейския съюз за
следващия програмен период и след това да започнат преговори за разпределението на
средствата от фондовете по държави.

До края на октомври се очаква парламентът да пусне и
европрограма JESSICA
До края на октомври се очаква парламентът да ратифицира
споразумението с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ)
за създаване на холдингов фонд по европейската инициатива
за устойчиви инвестиции в градските зони JESSICA.
Това съобщи министърът на регионалното развитие Росен
Плевнелиев на конференция вчера, организирана от
Агенцията за развитие на община Атина (АЕДА) и
Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
С ратифицирането на споразумението се дава зелена светлина седем български града да
получат достъп до кредитно финансиране за общо 33 мнл. евро, колкото са отпуснатите
средства по инициативата за България.
С проекти за получаване на средствата могат да кандидатстват седем български града
София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и Плевен. Средствата от 65 млн. лева
идват от Европейския фонд за регионално развитие и ще се управляват от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).
След ратификацията управляващият орган на оперативна програма "Регионално
развитие" трябва да преведе 33 млн. евро по сметката на ЕИБ, която ще управлява
фонда. С парите ЕИБ ще създаде два отделни подфонда за градско развитие.
Единият ще бъде за София с капитал от 26 млн. лв., а другият за останалите 6 града с
капитал от 39 млн. лв. След това трябва да бъдат пуснати и конкурси за избор на
финансови институции, които да управляват подфондовете. Първоначалните прогнози
са средствата да тръгнат към общините и бизнеса от средата на следващата година.
Различното при този финансов инструмент е, че средствата не се отпускат безвъзмездно,
а под формата на кредит и трябва да бъдат върнати. Задължително е проектите да са на
базата на публично-частно партньорство и да са за обекти, които предполагат
възвращаемост - паркинги, магистрали с такса за преминаване, спортни комплекси,
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обясни Христос Кисас, изпълнителен директор на АЕДА. Гърция работи с този
инструмент от 1981 година.

Полша е получила най-много пари от ЕС през
2009 г.
Полша и България са сред най-големите бенефициенти
на европейски средства сред страните от Източна Европа.
Това съобщи БТА, като се позова на доклад на
Европейската комисия, цитиран от сайта на Радио
Недерланд и ДПА.
Най-големият бенефициент от бюджета на ЕС през 2009
година е станала Полша, коментира ДПА. Преди
присъединяването на бившите комунистически страни
към ЕС повечето европейски средства се отпускаха за най-бедните членки от Южна
Европа като Испания, Португалия и Гърция. Това обаче се промени с разширяването на
ЕС към Източна Европа през 2004 година.
Според финансовия доклад на ЕК за 2009 година Полша е получила 6,3 милиарда евро
от ЕС, или 2 на сто от нейния БВП. Това е рязко увеличение в сравнение с 2008 година,
когато европейското финансиране на страната е било само 1,25 на сто от БВП.
Гърция от своя страна е получила по-малко средства: от 6,3 милиарда евро през 2008
година (най-голямото финансиране в ЕС през този период) миналата година на Атина
са отпуснати 3,1 милиарда евро.
Испания е получила от ЕС 1,2 милиарда евро през 2009 година спрямо 2,8 милиарда
през 2008 година, докато средствата за Португалия са се намалили в по-малка степен:
от 2,7 милиарда евро на 2,1 милиарда евро.
Всички други страни от Централна и Източна Европа също са нетни бенефициенти
през 2009 година начело с Литва и Естония (над 4 процента от техния БВП).
Германия действително е най-големият нетен контрибутор в реално изражение с
внесените от нея 6,4 милиарда евро в европейския бюджет. Но в относителен план
Белгия е отделила най-много средства в целия ЕС - 0,49 на сто от своя БВП. Холандия
също е сред трите най-големи вносители спрямо брутния вътрешен продукт (БВП) на
страната. Миналата година Хага е платила на Брюксел над 2 милиарда евро, или 0,36
процента от приходите на страната.
Великобритания, която се ползва със специална "отстъпка" за вноските си в
европейския бюджет от 80-те години, плаща значително по-малко от страни с подобни
размери като Франция и Италия, отбелязва ДПА.
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BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите
чрез осигуряване на възможност за стаж"
http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=28&WA=Efunds/OPHRD/Mladeji_staj/Menu_Mlad
eji_staj.htm
Краен срок: 1 ноември 2010 г., 17:00 ч.
Целта на настоящата процедура е да се предостави възможност на безработни младежи
до 29 г., регистрирани в бюрата по труда на територията на Република България,
завършили средно или висше образование (дипломирани), без трудов стаж по
специалността,
за
стажуване
при
работодател.
Това
ще
повиши
конкурентноспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване
по специалността, а и ще улесни прехода от образование към заетост, като
едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен първи професионален опит,
необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.
Ще се реализира на територията на цялата страна. Схемата извежда на преден план
инвестирането в човешкия капитал с конкретни дейности в посока повишаване
заетостта на младежите чрез осигуряване на стажуване. Държавни и общински
администрации и структури на съдебната система не могат да бъдат работодатели. От
бюджета на проекта на работодателя за времето на стажуването на всеки нает младеж
ще се предоставят средства за осигуряването на заетост в размер на 300 лв. месечно
плюс осигуровките. Предвидено е и месечно възнаграждение в размер на половината от
стойността на минималната работна заплата за всеки наставник на стажант по схемата,
определен от работодателя. Финансирането е в размер на 35 млн. лв.

Мярка 111 „Професионално обучение, информационни
дейности и разпространение на научни знания” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
(ПРСР)
http://prsr.government.bg/Admin/upload/Media_file_bg_1285315939.doc
Срок: 18 октомври - 30 ноември 2010 г., 17 ч.
Програмата цели повишаване на квалификацията на земеделските производители и
собствениците на гори, както и на заетите в техните стопанства. Финансовата помощ се
предоставя на обучаващи организации, които могат да бъдат публични или частни
институции в системата на професионалното образование и обучение, както и висши
училища. Допускат се също и юридически лица с нестопанска цел и научни институти с
предмет на дейност в областта на селското и горското стопанство, управлението на
земите и околната среда. Финансова помощ се предоставя за следните дейности
>> За обучение чрез курсове Дългосрочни - с продължителност от 150 часа;
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Краткосрочни - с продължителност от 30 часа). Във всеки проект за обучение чрез
курсове минимум 50% от курсовете трябва да са краткосрочни.
>> За обучение чрез информационни дейности (Семинари, Информационни сесии,
Работни срещи). В курсовете и информационни дейности се обучават физически лица
от цялата страна, които отговарят на изискванията на чл.21 от Наредба №23 от
14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
мярка „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на
научни знания” по ПРСР за периода 2007-2013 г. Финансовата помощ се предоставя в
размер на 100% от общите одобрени разходи. Максималната стойност на разходите за
обучение на един участник не трябва да надвишава:
- 1750 евро за курсове от 150 учебни часа;
- 350 евро за курсове от 30 учебни часа;
- 210 евро за информационни дейности.

Покана за проекти в сферата на информационните и
комуникационните технологии
Краен срок: 18 януари 2011 г.
Обявена е покана за съвместни проекти в сферата на информационните и
комуникационните технологии по специфична програма "Сътрудничество" на Седма
рамкова програма за научни изследвания. Целта на съвместните проекти е да насърчат
научните изследвания в сектора на информационните и комуникационните
технологии, които да подобрят европейската конкурентоспособност и да отговорят на
обществените нужди в тази сфера. Настоящият конкурс е насочен към юридически
лица със седалище в Европейския съюз (ЕС) или в някоя от асоциираните към ЕС
държави.
Проектите трябва да са разработени съвместно от поне 3 независими организации,
всяка от които да е установена в различна държава. Допустими дейности:
- Големи съвместни проекти (Large scale integrating projects);
- малки и средни съвместни изследователски проекти (Small or medium scale focused
research projects);
- мрежи по компетентност (Networks of excellence);
- координиращи дейности и специфични дейности за подкрепа (Coordination and
support action).
Примерни допустими дейности:
- дейности, насърчаващи развитието на научните изследвания и технологиите;
- тестване и демонстриране на иновативни технологични продукти;
- дейности по осигуряване на комуникацията между участниците в проекта и
осъществяване на връзка с Европейската комисия;
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- обучения на изследователите и персонала.
Индикативен бюджет: 778 500 000 евро.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Покана за съвместни изследователски проекти с
Бразилия
Краен срок: 18 януари 2011 г.
Целта на съвместните проекти е придобиването на нови знания в сферата на
технологиите и разработването на общи изследователски ресурси. Международното
сътрудничество има за цел отговори на взаимните интереси на Европейския съюз (ЕС)
и Бразилия в областта на микроелектрониката и микросистемите, бъдещите интернет
технологии и сигурност. Настоящият конкурс е насочен към юридически лица със
седалище в ЕС
или
в някоя от асоциираните към ЕС държави.
Проектите трябва да са разработени съвместно от поне 3 независими организации.
Финансират се малки или средни съвместни изследователски проекти. Проектите
задължително трябва да включват сътрудничество с проект в Бразилия.
Примерни допустими дейности:
- дейности, насърчаващи развитието на научните изследвания и технологиите;
- тестване и демонстриране на иновативни технологични продукти;
- дейности по осигуряване на комуникацията между участниците в проекта и
осъществяване на връзка с Европейската комисия.
Индикативен бюджет: 5 млн. евро. Освен финансирането от ЕС, Министерството на
науката и технологиите на Бразилия предвижда да отпусне същия бюджет.
Максималната стойност на отпусканата субсидия е 1 500 000 евро.
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Покана за проекти в подкрепа на изследователските
организации
Краен срок: 12 януари 2011 г.
Целта на подкрепящите дейности е да подпомогнат научните изследвания и развитието
на технологиите. Проектите целят да насърчат участието на малките и средни
предприятия, гражданските сдружения и учебните заведения в посочените сфери.
Настоящият конкурс е насочен към изследователски организации, университети,
предприятия (включително малки и средни), фондации, асоциации, държавни
институции.
Участниците трябва да са юридически лица със седалище в Европейския съюз (ЕС) или
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в някоя от асоциираните към ЕС държави. Финансират се координиращи дейности и
специфични дейности за подкрепа. Примерни допустими дейности:
- Дейности по мониторинг и оценяване;
- провеждане на конференции, семинари, обучения, работни срещи с експерти и др.;
- дейности по осигуряване на работата на организацията.
Индикативен бюджет: 4 млн. евро
Източник: www.dnevnik.bg/evropa

Покана за представяне на предложения - EACEA/29/10 МЕДИА 2007 - Подпомагане на транснационалното
разпространение на европейски филми - „Избирателна
система за подпомагане“ 2011 г.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:259:0011:0012:BG:PDF
Краен срок: 1 декември 2010 г., 1 април 2011 г. и 1 юли 2011 г.
Целта на „избирателната“ схема е насърчаване и подкрепа на по-широко
транснационално разпространение на нови ненационални европейски филми чрез
насърчаване на театралните разпространители по-специално да инвестират в
популяризирането и достатъчното разпространение на ненационални европейски
филми.
По настоящата покана за представяне на предложения се допускат следните дейности:
Театрално (кино) разпространение на филми с чуждестранни характеристики. Филмът
трябва да е или преобладаващо продукция на продуцент/продуценти, установени в
страни, участващи в програма MEDIA, или осъществен със значителното участие на
специалисти от тези страни. Филмът трябва да е ново игрално, анимационно или
документално произведение с продължителност над 60 минути и с произход страна,
различна от страната, в която се разпространява. Авторските права върху филма не
могат да бъдат получени по-рано от 4 години преди годината на подаване на
заявлението. Филми с бюджет на продукцията над 15 милиона евро не се допускат до
участие.
Общият наличен бюджет е 12 250 000 евро, при условие че са налични средства за
финансовата 2011 г. Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на
безвъзмездни средства. Финансовото участие не може да надхвърля 50 % от
допустимите разходи. Максималната отпусната помощ е в размер на 150 000 евро за
филм и за страна.
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Спечели награда за своето училище или университет –
заснеми видеоклип за Службата за публикации на ЕС!
http://publications.europa.eu/contest/film/index_en.htm
Краен срок: 17 януари 2011 г.
В конкурса могат да участват учащи във всички образователни институции в 27-те
страни членки на ЕС. Първо място в двете категории печели 5000 евро, второ - 3000
евро, трето - 1000 евро.

Конкурс за приложения Calling All Innovators
http://www.callingallinnovators.com/10M/
Краен срок: 28 януари 2011 г.
Nokia и северноамериканският оператор AT&T обявиха конкурс за приложения,
участниците в който ще се борят за общо 10 млн. щ.д. в парични и предметни награди.
Най-добрите приложения ще бъдат определени от организаторите, а също и от самите
потребители, които ще дадат своя вот, сваляйки апликацията от Ovi Store.
Конкурсът 2010 Calling All Innovators е отворен за разработчици от цял свят, но
приложенията ще са насочени към потребителите от Северна Америка. Крайният срок
за участие е 28 януари 2011 година, а категориите, в които програмистите могат да
творят, са цели 17.

Нов кръг на стажантската програма за млади роми в
частния сектор
Краен срок: 22 октомври (включително) 2010 г.
Програма Рома на Институт "Отворено общество" и Фондация Америка за България,
стартират трети кръг за набиране на кандидатури за участие в Стажантска Програма за
млади роми в частния сектор "Мост към бизнеса". Целта на Програмата е да
подпомогне процеса на интеграция на ромската общност чрез иновативен и разширен
подход, който да отчете спецификите на местната общност и предизвикателствата на
икономическата и финансова криза. Основната идея на Програмата е да предостави
достъп до трудова заетост чрез тримесечни стажове във водещи частни компании в
България.
Програмата се осъществява на 3 кръга. През първия кръг от изпълнението на
Програмата бяха избрани шестима стажанти, които проведоха своя стаж в периода
април-юни 2010 г. в следните водещи компании: GlaxoSmithKline, ПроМедия
Продакшън, БНТ, EVN България, ТНТ България, Софийска вода АД. В периода августоктомври се провежда и вторият кръг от Програмата, в който участват водещи
компании като ЧЕЗ България, Intelday Solutions, Българо- Американска Кредитна
Банка.
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В периода 24 септември - 22 октомври екипът на Програма Рома ще проведе трети кръг
за кандидатстване и избор на стажанти, който ще излъчи 10 нови стажанти.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Формуляр за кандидатстване;
2. Kопие от дипломата за завършено образование и/или уверение от учебното
заведение за записана учебна година и курс;
3. Копие от сертификати и/или удостоверения за завършени езикови курсове и
обучение;
4. Препоръка от несвързано с кандидата лице (напр. преподавател от същия
университет);
5. Препоръка, доказваща опит на кандидата за работа с ромската общност (от НПО,
ромски активист и др.);
6. Мотивационно писмо (Моля, опишете накратко Вашите качества и умения, които
биха подпомогнали успешното Ви участие в програмата. По какъв начин участието Ви в
стажантската програма ще допринесе за вашето личностно и професионално развитие в
бъдеще? Какви ползи очаквате от участието си в Програмата?)
7. Европейски формат на автобиография
Желаещите кандидати трябва да изпратят необходимите документи на адрес:
гр. София, ул. Солунска 56 или на следния e-mail: vmilanova@osi.bg

ФОНД "Условия на труд"
http://fund.mlsp.government.bg/fund/f1.htm
Краен срок: Няма краен срок. Ежемесечно, до 25-то число, УС на Фонд
"Условия на труд" назначава комисия, която оценява постъпилите до
момента проекти
ФОНД "Условия на труд" е създаден на основание ЗЗБУТ, със задача да финансира
дейности и мероприятия за подобряване на условията на труд, в съответствие с
действащото законодателство на Република България по програма приета от
Националния съвет по условия на труд. Финансират се проекти с национално,
отраслово, браншово и регионално значение. Право да кандидатстват за финансиране
на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и
приложимост на резултатите; разработване и издаване на учебни и информационни
материали и организиране и провеждане на специализации в областта на
здравословните и безопасни условия на труд имат всички физически и юридически
лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.
За финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на
труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост имат право да
кандидатстват физически и юридически лица, които отговарят на изискванията,
посочени в Наредба №1 от 23.03.2006 г. За финансиране на дейности по диагностика
на професионалните болести имат право да кандидатстват само лечебните заведения,
които отговорят на изискванията регламентирани в Наредба № 8 от 26.11.2007 г.
За финансиране разработването на нормативни актове, правила, норми и изисквания
могат да кандидатстват министерства и ведомства. Финансирането на проектите от
фонд “Условия на труд” се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто от одобрените
и действително извършени разходи по проекта. Възстановяването се извършва
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цялостно или на етапи след представяване на отчет за изпълнение на одобрените по
проекта дейности. Възстановяването на средствата по етапи е допустимо в случаите, в
които етапите са обособени и изпълнението им е цялостно завършена дейност в
рамките на проекта. Кандидатът следва да заяви предварително желанието си за
отчитане по етапи. Размерът на средствата, предоставяни от фонда, е не повече от 100
000 лева. Индикативната сума за подкрепа на проекти през 2010 г. е 4 млн.лв.

Конкурс "Здравето е твое право!" на Сдружение "Къщата
за човешки права" за творби със социално послание
Краен срок: не е посочен
Сдружение „Къщата за човешки права”, организатор на Международния фестивал за
документални филми, посветени на човешките права „Един свят" обявява конкурс на
тема "Здравето е твое право!" Конкурсът е по повод третото издание на фестивала от 4
до 10 октомври 2010 г. Конкурсът е за творби със социално послание на тема „Здравето
е твое право” - късометражно филмче, снимка, песен, мелодия, картина, рисунка,
инсталация или друга свободна форма на изразяване. Здравната тематика ще бъде
основен фокус на предстоящия фестивал, който ще стартираме с изключително
интересния филм „2012: време за промяна”! С него бихме искали да опровергаем
медийната и филмова истерия за идването на края на света. Не ни очаква край на света,
а едно ново начало и за да можем да се възползваме от него, на първо място трябва да
сме физически, умствено и емоционално здрави. Затова приканваме всички, които биха
искали да се присъединят, да ни изпратят своите творби със социално послание - “Да
живеем в един по-добър свят!”. Няма ограничения за възраст и жанр.
Контакти:
Георги Христов
Имейл: promo@bgoneworld.org
0885721389

BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на
клъстерите в България”
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=365
Краен срок: без определен срок за кандидатстване
Основната цел на процедурата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери
в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските
предприятия чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на
административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и
услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера,
както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи
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клъстерни дейности. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по
процедурата е 29 337 450 лева. Допустимите кандидати са нововъзникващи или вече
съществуващи клъстери. Минималният размер на безвъзмездна помощ, която може да
получи дадено проектно предложение е 100 хил.лв., а максималният е 2 млн. лв.
Допустими за финансиране са следните дейности:
По Компонент 1 „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера":
- Създаване и ресурсно обезпечаване на дейността на управленското и
административното тяло на клъстера - осигуряване на необходимия персонал за
управление и координация на клъстерните дейности; ресурсно обезпечаване на
управленското и административно тяло на клъстера - осигуряване на необходимите
консумативи за работните помещения на административното тяло на клъстера;
- Дейности за повишаване на капацитета за управление и координация на клъстера участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит,
добри практики и други за постоянния персонал, ангажиран с управлението и
координацията на клъстера.
- Консултантски услуги за изготвяне на проектни предложения по настоящата
процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от 10 000
(десет хиляди) лева.
- Визуализация на проекта - не повече от 5 000
-Одит на проекта - не повече от 20 000 (двадесет хиляди) лева.

(пет

хиляди)

лева.

По Компонент 2 „Проекти с кратък период на действие и бърз резултат, и дейности за
привличане на нови членове в клъстера":
- Дейности, насочени към подпомагане развитието на клъстера и привличане на нови
членове:
>> Организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера, насочени към
разширяване и развитие на дейността му, както и към привличане на нови клиенти и
нови членове на клъстера;
>> Създаване на интернет и интранет страници за нуждите на клъстера.
- Дейности за насърчаване на клъстерния маркетинг и разширяване на членството на
клъстера:
>> Извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в
чужбина, разработване на маркетингова стратегия, инвестиционна стратегия, обща
стратегия за развитие на клъстера, в случай, че клъстерът няма разработени такива;
>> Популяризиране на името (марката) на клъстера - разработване и отпечатване на
брошури и информационни материали за представяне на дейността на клъстера;
>> Участие на клъстера в национални и международни изложения и панаири;
>> Дейности, насочени към свързване в мрежа на членовете на клъстера, включително
изграждане на транс-национални клъстерни връзки за насърчаване на
сътрудничеството с други клъстери;
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- Други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове и др., които
са включени в маркетинговата стратегия и/или в общата стратегия за развитие на
клъстера.
По Компонент 3 „Инвестиционен компонент":
- Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) за общи клъстерни дейности
- закупуване на оборудване за зали за обучения, тренировъчни центрове, изпитателни
лаборатории, производствени центрове и други, в които ресурсите се ползват от всички
клъстерни
членове
и
се
управляват
от
клъстерната
организация;
- Придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) за общи клъстерни
дейности - софтуерни приложения, права по патенти, лицензи, „ноу-хау" или
непатентовани технически познания и др., представляващи дълготрайни нематериални
активи;
- Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на
функционалните характеристики на съществуващи сгради и помещения - собствено на
клъстера или на член на клъстера, когато това е непосредствено свързано и необходимо
за въвеждане в експлоатация на дълготрайните материални активи (до 20 % от общите
допустими разходи по Компонент 3).
- Принос в натура, включващ предоставяне на недвижим имот, или на част от него за
целите на изпълнение на проекта (до 20 % от общите допустими разходи по Компонент
3).

BG161PO003-2.1.09 „Предоставяне на консултантски
услуги на предприятията в затруднение”
http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=4&status=1&id=393
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 15.11.2010 г., 16.00
часа.
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА МАЛКИТЕ И
СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОБЯВА
за открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок
за кандидатстване
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия Междинно звено по Приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да
представят проектни предложения по Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността
на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда", Област на въздействие
2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията", като ОБЯВЯВА
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процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.09 "Предоставяне на
консултантски услуги на предприятията в затруднение".
Основната цел на процедурата е да отговори на потребностите на малките и средни
предприятия в България, изпаднали в затруднение в резултат на негативните
последици от световната финансова и икономическа криза, като им предостави
професионална консултантска подкрепа за изготвяне на планове и програми за
преструктуриране, стратегии за развитие, финансови анализи и други услуги,
съобразени с ресурсите и потребностите на предприятията, както и с динамиката на
икономическата среда, и насочени към възстановяване на икономическата
жизнеспособност и устойчивост на предприятията.
Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура за подбор
на проекти представлява държавна помощ в съответствие с т. 4.2.2 „Нова мярка" от
Съобщение на Комисията - Временна общностна рамка за мерките за държавна помощ
за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа
криза (публикувано в Официален вестник на Европейския съюз, ОВ С 16, 22.01.2009 г.).
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е
1 955 830 лева.
Допустими за финансиране са следните дейности:
- Консултантски
услуги,
свързани
с
извършване
на
преструктуриране на дейността на кандидата, които включват:
•

•

и

Изготвяне на планове и програми за преструктуриране на предприятието кандидат, насочени към възстановяване на жизнеспособността им в
краткосрочен или средносрочен план;
Изготвяне на фирмена стратегия за развитие на предприятиeто в затруднение.

- Консултантски
контролинг:
•
•

анализ

услуги

в

областта

на

финансовия

мениджмънт

и

Вътрешен анализ на предприятието в затруднение;
Финансов анализ на активите и пасивите на предприятието в затруднение.

- Консултантски услуги, свързани с извършване на оценка на риска и
критичните точки в дейността на предприятието - кандидат.
- Консултантски услуги за изготвяне на насоки за използване
застраховка, покриваща риска от неплащане по търговски сделки.

на

- Консултантски услуги за извършване на анализ на възможностите и
нуждите от обучение на персонала на предприятието за работа в условията
на финансова криза.
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- Други допустими дейности, свързани с изпълнението на проекта:
•

•
•

Консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение по настоящата
процедура - до 5 % от общите допустими разходи по проекта, но не повече от
10000 лева;
Визуализация на проекта - не повече от 5 000 лева;
Одит на проекта - не повече от 900 лева.

Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са
публикувани на следните интернет адреси: www.opcompetitiveness.bg и
www.ibsme.org, както и на Единния информационен портал за обща информация за
управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в
Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават в териториалните звена на Междинното звено на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г. - Изпълнителната агенция на насърчаване на малките и
средните предприятия (ИАНМСП) в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Враца,
Плевен, Пловдив, Русе, София, Стара Загора и Велико Търново.

Открита процедура по подприоритет 3.1„Подобряване на
обслужването на гражданите и бизнеса, в това число
чрез развитие на електронното управление”
http://www.opac.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=654%3A
----31--------------&catid=6%3Aopenedprocedures&Itemid=3&lang=bg
ПОКАНА
за подаване на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по ОПАК, съфинансирана от Европейския социален фонд, чрез открита
процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество с
определен срок
Управляващият орган на Оперативната програма „Административен капацитет”
(ОПАК) кани желаещите да представят проектни предложения по следната открита
процедура:
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез
развитие на електронното управление”по Приоритетна ос ІІI „Качествено
административно обслужване и развитие на електронното управление”, подприоритет
3.1. „Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез
развитие на електронното управление”
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Кой? Централната, областните и общинските администрации
Колко? Обща стойност на процедурата: 1 млн. лв.
Минимална стойност на проектите: 100 000 лв.
Максимална стойност на проектите: няма
Кога? Подаване на проектните предложения до 12.11.2010 г., 17.30 часа
Срок на изпълнение на проектите: 18 месеца
Къде? Предложенията се подават на адрес:
До Управляващия орган на ОПАК
Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”
Министерство на финансите
ул. „Г. С. Раковски” № 102, София 1040
График за провеждане на информационните дни по процедурата ще бъде публикуван
на интернет страницата на ОПАК: www.opac.government.bg, както и на www.eufunds.bg.

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА НА ХОТЕЛ „НИКЕЯ ПАРК”, КК
„ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ”
За първи път Хотел „Никея Парк” – 4 звезди, в Курортен комплекс Златни
пясъци, организира социална програма „Златни пясъци за златната възраст”, от която
могат да се възползват възрастни и хора с увреждане. Програмата е с продължителност
от 13 септември 2010 до края на месец май 2011 година. Тя дава шанс на всички
български граждани, които са навършили 55 години, да посетят КК „Златни пясъци” и
да почиват в Хотел „Никея Парк” в рамките на 7 дни.
Целта на управата на хотела е да се даде възможност на възрастни и хора с
увреждания да се запознаят със забележителностите по българското Черноморие, с
местните традиции и обичаи, както и да им се предостави възможност за отдих и
почивка при напълно модерни и съвременни условия, на достъпни за тях цени. През
този сезон цената на пакета за 7 дни /6 нощувки/ е 144 лева за 1 човек. Ако туристите са
двама, придружителят може да е под възрастовата граница и пак да плати същата цена.
Според изискванията на програмата „Златни пясъци за златната възраст”, един от
двамата пътуващи трябва да е навършил 55 г. Хората с увреждания се настаняват на
тази цена без да се има в предвид възрастта.
На море от септември до май например, при тези условия спокойно могат да
отидат и баба, дядо и внуче. За дете между 2 и 12 години, придружено от един или
двама възрастни, се прави отстъпка от 25 на сто от цената на основния пакет. За
настаняване на двама под 55 г. се доплащат по 4 лева, т.е. едномесечната почивка
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излиза 168 лева за 1 човек. Цената е с ДДС и включва: шест броя нощувки, изхранване
на пълен пансион – закуска, обяд и вечеря, ползване на басейн, фитнес, курортна и
застрахователна такса.
По желание на почиващите, хотела организира посещение на „Аладжа манастир”,
Катедрален Храм-Паметник „Свето Успение Богородично”, Морската градина и
нейните забележителности в гр. Варна, Ботаническата градина в гр. Балчик и др.
Транспорта се заплаща допълнително на място.
За хотела: Сградата на „Никей Парк” е разположена на хълм, сред живописна
гора, само на 5 мин. от плажа. Състои се от 9 етажа. Включва 154 луксозни и модерно
обзаведени студия и апартаменти с една и две спални. Благодарение на наклонения
терен, върху който е разположен комплексът, повечето апартаменти разполагат с
великолепна гледка към морето. Луксозния апартаментен комплекс „Никея Парк”
отлично съчетава красива паркова среда, морска панорама, широк избор от съвременни
удобства и комфортни напълно обзаведени апартаменти на ексклузивни цени. В
сутерена е разположен ресторант с тераса 120 места, СПА център, фитнес зала,
конферентна зала. Хотелът разполага с външен басейн с бар, лоби бар с 60 места,
магазин за хранителни стоки и сувенири, обменно бюро, външен и подземен паркинг за
над 80 автомобила. Студия и апартаменти с 1 и 2 спални с различни размери и
разположение. Уютно мебелирани в приятно цветово решение. Разполагат с интернет
достъп, телефон, кабелна ТВ, минибар, оборудвани кухни, тераси, индивидуален
климатик, баня с вана и WC. Ресторант „Никея Парк” разполага със 120 места: 80
вътрешни и 40 външни. Осигурява спокойна и изтънчена атмосфера на своите
посетители. Примамва с широк избор от кулинарни изкушения на европейската и
традиционната българска кухня и задоволява и най-капризните вкусове. Лоби бар с 60
места – 40 вътрешни и 20 външни, предпочитано място за отмора или бизнес среща.
Предлага широк набор от коктейли, маркови високоалкохолни напитки, качествени
вина и безалкохолни.

Стипендии “Snorri Sturluson Iceland Fellowships” от
Исландия
http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/others/10-1031_Iceland_fellowships.html
Краен срок: 31 октомври 2010 г.
Arni Magnusson Institute for Icelandic Studies отпуска стипендии “Snorri Sturluson Iceland
Fellowships” за граждани от Европа, Азия, Африка, Латинска Америка и Океания, в т.ч.
и за България. Стипендиите са предназначени за писатели, преводачи и учени (но не за
студенти) извън Исландия в областта на хуманитарните науки, за период не по-малък
от 3 месеца, с цел изследване на исландския език, култура и общество.
Стипендията покрива пътните разходи до и от Исландия и средства за издръжка по
време на престоя. Стипендиите “Snorri Sturluson Iceland Fellowships” се отпускат
веднъж годишно. Няма специален образец на заявление за кандидатстване.
Кандидатите трябва да представят кратко, но изчерпателно описание на целта на
техния престой в Исландия, посочвайки периода на престоя, както и данни за
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образованието и публикациите си. Заявленията трябва да се изпратят на адрес: Arni
Magnusson Institute for Icelandic Studies, Sigurour Nordals Office, P.O.Box 1220, 121
Reykjavik, с обикновена поща.

Стипендии за чуждестранни граждани за обучение
http://www.minedu.government.bg/left_menu/competition/students/10-10-29_korea.html
Краен срок: 29 октомври 2010 г.
Корейският институт за развитие (Korea Development Institute) предоставя стипендии за
чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен
„магистър” и образователна и научна степен доктор.

