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 11, м. юни 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 юни – 15 юни,
2008 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1. Проект «COMMERCE»
2. Предложения за участие в проекти
Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.
3. Общински план за развитие
2005 – 2013 г.
4. Приоритет 3, Цел 4, Мярка 2

1-3
4 - 21

22
22 - 23

Проект “Създаване на оптимални мерки за мобилност за
намаляване на вредните емисии във въздуха” (COMMERCE),
съфинансиран по програма „Интелигентна Енергия – Европа”
www.commerce-eu.org
Община Пловдив е партньор по проекта COMMERCE, съвместно с общини и организации
от Великобритания, Франция, Белгия, Литва, Румъния и Унгария. Главната цел на проекта е
да се повиши броят и подобри качеството на Плановете за Мобилност (или Плановете за
Пътуване), които са изработени от публични и частни организации в Европа. Плановете за
пътуване целят да се рационализира организацията на трудовите пътувания в дадена
компания/фирма. Инициативите, предвидени в даден План за пътуване, са насочени основно
към ограничаване употребата на лични автомобили, чрез предоставяне на алтернативни
решения: придвижване пеш, употреба на велосипеди, употреба на обществен транспорт,
споделяне на автомобил.
В България Плановете за пътуване все още не са разпространен инструмент за управление на
мобилността на хората. Именно проектът COMMERCE ще спомогне за запознаване на
широката общественост с това понятие, широко залегнало в европейските политики по
управление на транспорта и контрол на околната среда. Целта на проекта чрез тясно
сътрудничество с бизнеса (особено с малки и средни предприятия) да се спомогне за
ефективно намаляване на вредните ефекти върху околната среда от неналожителната
употреба на автомобили при пътуване до работното място. CO2 емисиите имат негативно
влияние върху качеството на живот за тези, които живеят и работят в градовете, и чрез
Плановете за пътуване ЕС прави опит тяхното излъчване да бъде ограничено и сведено до
минимум.
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Проектът COMMERCE е с продължителност три години, съфинансиран е от Европейската
Комисия от Изпълнителната Агенция за Конкурентноспособност и Иновации в рамките на
програма Интелигентна Енергия Европа.
С какво е полезно въвеждането на такъв подход?
Чрез плановете за пътуване могат да се постигнат следните дългосрочни цели:
Да се разрешат проблемите на транспорта и достъпа до определена фирма или място:
служителите често пристигат по – късно на работното си място, работодателите срещат трудности
при наемането и задържането на квалифицирани служители, съществуват проблеми с достъпа до
определено място и трудности при паркирането, и т.н.;
Да се разрешат проблеми с околната среда: да се намали замърсяването на въздуха, CO2
емисиите, емисиите газове вследствие на парниковия ефект и т.н.
Да се направят спестявания от бюджета за мобилност: да се намали разхода за транспорт,
разхода за паркиране, да се построят офиси до паркингите за автомобили, и т.н.
Да се разрешат проблемите с безопасността: да се намали броят на пътните инциденти;
COMMERCE ще събере опита на двата водещи партньора по проекта – Лондон и Париж и ще
осигури рамка за обучение и обмяна на умения, за да се извърши трансфера на тези знания в
четирите обучавани града – Пловдив, Букурещ, Будапеща и Каунас. COMMERCE ще изработи
нови Европейски стандарти за Планове за Мобилност, както и Европейска онлайн платформа за
политици и експерти, които ще могат да дискутират и обменят опит и добри практики във връзка с
Плановете за Мобилност. Чрез тази платформа ще имате възможност да прикачвате и изтегляте
документи, както и да обменяте идеи и мнения с други регистрирани членове. На Европейската
Конференция по Управление на Мобилността (ЕСОММ), която се проведе на 4 – 6 юни, 2008 г. в
гр. Лондон, Великобритания форумът беше официално представен и е достъпен за всички
заинтересовани на следния уебсайт: http://www.epomm.org/epowt.
След изтичане на три години, проектът ще е постигнал:
1. Установени ЕС стандарти и критерии за Планове за Мобилност
2. Награди за Пан – Европейски план за мобилност до работното място – PEWTA –
използвайки стандартите като критерии за оценка и избор на Европейски добри практики
Европейска платформа за планове за мобилност до работното място – EPOWT – онлайн
дискусионен форум за обмяна на опит
Община Пловдив в качеството си на партньор по проекта ще има:
1. Изработен 3 годишен план за действие за насърчаване на бизнеса да приеме Планове за
пътуване
2. Установен форум за Планове за пътуване с ключови местни заинтересовани лица
3. Изпълнени Планове за Мобилност с местния бизнес
4. Намалено съдържание на СО2 във вредните емисии
На 02.06.2008 г. – 06.06.2008 г. в град Лондон, Великобритания се проведе втора работна среща по
проекта, обучителен семинар по проекта и Европейска Конференция по Управление на
Мобилността, 2008 г. На срещата бяха обсъдени следващите стъпки по проекта и Пловдив беше
определен за домакин на следващата работна среща, която ще се състои през Декември, 2008 г. На
обучителния семинар Пловдив получи нужната информация за установяване на местен форум за
мобилност до работното място и за изработване на план за действие. Семинарът също осигури
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примери за добри практики, с презентации от представителите на организации, които са
изработили и инициирали успешни Планове за Мобилност.
Непосредствено след работната среща по проекта се проведе 11-тата годишна Европейска
Конференция по Управление на Мобилността, на която Марта Божикова, Зам.-кмет „Европейски
Политики и Международно Сътрудничество” беше поканена да представи постиженията и
проблемите на град Пловдив по отношение на управление на транспорта и на мобилността.
Във връзка с проекта COMMERCE бяха раздадени и две категории награди: за компанииработодатели, които са изработили най – ефективния План за пътуване и са постигнали най –
добри резултати при реализацията му, и за общини, които са постигнали най – добри резултати
при разпространяване на Плановете за пътуване и ползите от тях сред бизнес общността на местно
и регионално ниво, като по този начин са постигнали намаляване на СО2 емисиите.
Партньори по проекта „COMMERCE”:

London Borough of Bromley,
United Kingdom

Kauno Miesto Savivaldybes
Administracija, Lithuania

Conseil Regional ile‐de‐France (CRIF), France

Plateforme Europeenne de la Gestion de la Mobilite
(EPOMM), Belgium

Regia Autonoma de Transport Bucuresti, Romania

Camera de Comert si Industrie a Municipiului
Bucuresti, Romania

Studio Metropolitana Urbanisztikai Kutato Kozpont Kht, Hungary

Municipality of Plovdiv, Bulgaria; Sub – partner:
“Hebros bus” Ltd.
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Пет нови процедури по ОПАК

Краен срок: 30 юли 2008 г., 17:30 ч.
Централната, областните и общинските
администрации могат да се състезават с
проекти по две процедури на обща
стойност 20 млн. лв.: 1. “Прозрачна и почтена
държавна администрация” (Приоритетна ос I:
“Добро управление”, подприоритет 1.2) Общ
бюджет:
10
млн.
лв.
2.
“Администрацията – партньор на бизнеса”
(Приоритетна ос I: “Добро управление”,
подприоритет 1.4) - Общ бюджет: 10 млн. лв.
Съдилищата ще могат да кандидатстват с
проекти
по
следната
процедура:
1.
“Прозрачна и ефективна съдебна система”
(Приоритетна ос I: “Добро управление”,
подприоритет 1.5) Общ бюджет: 5 млн. лв.
Конкретните бенефициенти в съдебната
система (Министерството на правосъдието,
Агенцията по вписванията, Националният
институт на правосъдието, Висшият съдебен
съвет, Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет,
Върховният
касационен
съд,
Върховният
административен
съд,
Прокуратурата на Република България и

Националната следствена служба) ще могат да
кандидатстват по две процедури: 1.
“Компетентна съдебна система и ефективно
управление
на
човешките
ресурси”
(Приоритетна ос II: “Управление на
човешките ресурси”, подприоритет 2.4) Общ бюджет: 10 млн. лв. 2. “Подобряване на
обслужването от страна на органите на
съдебната
власт
чрез
развитие
на
информационните
технологии”
(Приоритетна
ос
III
“Качествено
административно обслужване и развитие на
електронното управление”, подприоритет 3.3)
- Общ бюджет: 10 млн. лв. Минималната
стойност
на
подаваните
проектни
предложения е 500 000 лв., максимален
праг – няма. Срокът за изпълнение на
проектите е 12 месеца. Информационни
дни
за
ДЪРЖАВНАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ: 27.06.2008 г., 11.00 ч.,
Пловдив,
Новотел
Пловдив;
Информационни дни за СЪДЕБНАТА
СИСТЕМА: 26.06.2008 г., 11.00 ч., Пловдив,
Новотел Пловдив.

Втората покана за предложения по програма ИНТЕРРЕГ IVC ще
бъде обявена през есента на 2008 г.
Краен срок: 30 януари 2009 г. Поканата за
предложения ще бъде обявена на 27 октомври
2008 година. Информация за програмата

Оперативната програма "Развитие на човешки ресурси", Програма
"Квалификационни услуги и обучение за заети лица - фаза 2"
Срок: от 16 юни 2008 г. до 15 септември
2010 г. Специфични цели: - Привличане на
вниманието
и
повишаване
на
информираността на работодателите в
страната относно важността от подобряването
на капацитета на наетия персонал за
нарастване на производителността на труда; Повишаване включването и предоставянето
на обучения на заетите лица в предприятията

в
страната
посредством
развитие,
подобряване
и/или
обновяване
на
настоящите
им
професионални
компетентности, както и посредством
придобиване на нови професии, необходими
за бъдещото разширяване и/или развитие на
предприятията; - Създаване на условия за пошироко прилагане на
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принципите за учене през целия живот,
следвайки стратегиите на ЕС и целите за
създаван на икономика, основана на знанието;
- Повишаване производителността на труда и
създаване на условия за устойчива заетост; Запазване на заетостта от страна на
работодателите минимум една година след
приключване на обучението. Бенефициенти:
-Обучаващи/Образователни
институции/организации
(центрове
за
професионално обучение, професионални
училища,
професионални
колежи,
институции, имащи право и капацитет да
предоставят обучения); - Работодатели посредством обученията на заетите лица ще
се повиши конкурентноспособността и
адаптивността на предприятията и фирмите в
страната;
Социално-икономически

партньори - в качеството им на работодатели
или Обучаващи организации. Размер на
безвъзмездната
финансова
помощ:
Максимално допустимата средна стойност на
безвъзмездната
финансова
помощ
за
професионална квалификация (по всички
обучения от този вид, включени в проектното
предложение) на един обучаем (представител
на целевата група) не може да надхвърля 925
лева; - Максимално допустимата средна
стойност на безвъзмездната финансова
помощ
за
обучение
по
ключови
компетентности (по всички обучения от този
вид, включени в проектното предложение) на
един обучаем (представител на целевата
група) не може да надхвърля 300 лева за едно
лице.

Фотоконкурс „България - европейска страна”
Краен срок: 6 юли 2008 г. Спечели
посещение в Европейския парламент на есен!
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.
Фото-конкурсът „България - европейска

страна" е за всички европейски граждани,
живеещи в България, които са на възраст над
18 години. Авторите на трите най-добри
фотографии ще бъдат наградени с
посещение на Европейския парламент със
съдействието на българския евродепутат
Николай Младенов. Пътуването ще се
осъществи през есента на 2008 година.

Конкурс на ФРГИ за есе и снимка
Краен срок: 7 юли 2008 г. Фондация
“Работилница за граждански инициативи”
обявява поредния си конкурс на тема “Моят
опит с програмите на ФРГИ”. В конкурса
могат да се включат всички, които през
годините са участвали в инициативи и
проекти на ФРГИ. Конкурсът ще се проведе в
две категории: за най-добро есе и за найдобра снимка. Есетата можете да изпращате в
два
варианта:
- на хартиен носител до адреса на Фондация

“Работилница за граждански инициативи”
(София 1408, улица “Енос”, № 7, етаж 6,
апартамент 9) или - по електронен път на
адрес
wcif@wcif-bg.org
Снимки се приемат само по електронен път
на адрес wcif@wcif-bg.org. Снимките трябва
да бъдат с максимални размери 600/800
пиксела, компресирана резолюция във
формат JPEG. Те трябва да са придружени от
името на участника, заглавието на снимката,
телефон или e-mail за обратна връзка.
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За повече информация и въпроси: Галина
Георгиева - мениджър комуникации tel. +359

2 954 98 47, +359 2 954 97 15, +359 2 951 59
78; e-mail: ggeorgieva@wcif-bg.org

Нов приоритет по МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ: Дейност 5.1 Срещи
на младите хора и отговорните за младежката политика
Краен срок: 1 юни, 1 септември и 1 ноември
2008 г. Младежките организации се приканват
да организират конференции и срещи на
национално и регионално ниво в рамките на
Дейност 5.1 - „Срещи на младите хора и
отговорните за младежката политика", по
темите, определени за Структурния диалог: за първата половина на 2008 г. това е темата за
междукултурния
диалог;
- от 1 юни 2008 г. до април 2009 г. - темата е

„Бъдещи предизвикателства пред младите
хора".
Дебатите по втората тема трябва да засягат
следните важни въпроси: 1. Кои са основните
предизвикателства пред младежката политика
в близко бъдеще? 2. Кои от тези
предизвикателства
имат
европейско
измерение и трябва да се превърнат в
приоритет за бъдещата младежка политика на
европейско ниво?

Конкурс за стипендии на Центъра „Уодроу Уилсън”
Краен срок: 1 септември 2008 г. В рамките на
Проект за Югоизточна Европа и с цел да
насърчи новаторското мислене и анализиране
на проблемите на Балканите Центърът
„Уодроу Уилсън” предлага стипендии за
учени и изследователи на регионалните
проблеми в Гърция, Кипър, България и
Турция, а също и по-широк кръг
геополитически теми, засягащи Източна
Европа. Конкурсът е разделен в две части: 1.
Учени, специалисти по политиката в
Югоизточна Европа Проектът предлага
стипендии за специалисти от академичните,
правителствените и медийните среди, а също
и представители на частния сектор. Темата на
тяхното изследване трябва да съвпада с
обявените по-горе цели на проекта.
Стипендията е в размер на 5000 долара на
месец, като обхваща и самолетните билети,
настаняването във Вашингтон и медицинската

застраховка. Кандидатите от академичните
среди трябва да са защитили или на път да
защитят докторска дисертация, кандидатите
от други професионални кръгове трябва да са
на много високо професионално ниво.
Продължителността на стипендията е от 3 до
6 месеца и се провежда в период, удобен за
учения и за Центъра „Уодроу Уилсън”. През
време на специализацията стипендиантът се
задължава да участва в конференции и
обществени прояви, организирани от
Центъра и отговарящи на сферата на
интересите му. Необходимите документи са:
описание на проекта в рамките на 1500 думи,
автобиография, и две препоръки, а крайният
срок за подаване на документите е 01.09.2008.
Резултатите от конкурса ще се обявят до 15
октомври 2008, а самата специализация ще се
проведе през 2009 година.
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2. Автори, специализирани по въпросите на
Югоизточна Европа. Стипендиите се дават на
американски или регионални експерти, които
в рамките на един до два месеца работят върху
статия или есе, предназначено за публикация
в специализирания печат. Кандидатите трябва
да представят предложение от 1000 думи,
автобиография и две препоръки. Конкурсът
няма краен срок, а кандидатите се уведомяват
за резултата един месец след подаването на
документите. Стипендията на одобрените
автори е в размер на 1000 долара.
Документите и за двата конкурса се изпращат
на адрес: Andri Peros, Program Specialist;
Southeast Europe Project/Scholar Grants;
Woodrow Wilson International Center for
Scholars; 1300 Pennsylvania Avenue, NW;
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Washington,
D.C.
20004;
USA
Проектът за Югоизточна Европа е създаден
през 2005 година, за да подкрепя научното
изследване и аналитичното обсъждане на
американските политически и икономически
интереси, както и американската политика в
областта на сигурността в Източното
Средиземноморие и Южните Балкани.
Програмата акцентира върху регионалните
проблеми между Гърция, Турция, Кипър и
България, тяхната интеграция в Европейския
съюз
и
НАТО
и
промяната
на
геополитическия пейзаж през 21-ви век.
Повече информация за Центъра и Проекта
можете
да
намерите
на
адрес:
www.wilsoncenter.org

Конкурс за детска рисунка, организиран от Дунавската комисия
Краен срок: 26 септември 2008 г. Ако си на
възраст от 6 до 12 години, международната
междуправителствена организация „Дунавска
комисия” те кани да вземеш участие в конкурс
за детска рисунка под надслов: "Дунав и
корабоплаването по Дунава през детските
очи". Правила за участие: - Всеки участник
може да изпрати не повече от една рисунка; Рисунката трябва да бъде посветена на темата
на конкурса; - Рисунката може да бъде цветна
или черно-бяла и да бъде на хартия с формат
А 4 (21 см на 29,7 см ); - Вдясно долу на
рисунката с латински главни букви трябва да
бъде посочен псевдонимът на участника; Рисунката се поставя в голям плик за писмо с
формат С 4 (22,9 см на 23,42 см ) заедно с
един малък плик с формат С 6 (11,4 см на 16,2
см), в който има записка , съдържаща
следните данни: псевдоним на участника,
кратко описание на рисунката, име и фамилия
на участника, възраст, адрес, телефонен
номер и по възможност адрес на

електронната поща; - С участието си в
конкурса участниците дават своето съгласие с
изброените тук условия и предоставят право
на Дунавската комисия да публикува и
използва рисунката; - Рисунки не се връщат
на участниците; - Рисунките се изпращат по
пощата до 26 септември 2008 г. (съгласно
датата на пощенското клеймо) на адрес:
Danube Commission, Hungary, 1068 Budapest,
Benczur utca 25 (телефон: +36 1 461 80 10, +36
1 461 80 15, e-mail: secretariat@danubecomintern.org); - В конкурса могат да вземат
участие деца на възраст от 6 до 12 години от
Австрия, България, Германия, Молдова,
Румъния, Русия, Словакия, Сърбия, Украйна,
Унгария и Хърватия; - Жури ще оцени
рисунките и на 20 октомври 2008 г. ще
определи 12 победители; - Победителите ще
бъдат информирани за резултатите. Награди:
- Екскурзия по река Дунав; - Календар с
рисунки
на
12-те
победители.
www.danubecom-intern.org
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Конкурс ShootNations 2008: Младите хора в променящия се климат
Краен срок: 31 юли 2008 г. Искате ли да
покажете как проблемите на околната среда
влияят върху вашия живот? Направете три
снимки или нарисувайте три картини по
следните теми: 1. Как промените в климата

влияят върху вашия живот? 2. Действайте сега
- бъдете промяната! 3. Вашия свят в бъдещето.
Shoot Nations е световен конкурс за млади
хора на възраст от 11 до 24 години.

Европейската комисия обявява нова годишна награда за
Европейска зелена столица, с която всяка година ще се удостоява
град, който играе водеща роля за създаване на чиста околна среда за
своите граждани
Краен срок: 1 октомври 2008 г. Всеки
европейски град с население над 200 000
жители може да участва, а градовете
победители за 2010 г. и 2011 г. ще бъдат
селекционирани от жури по-късно тази

година. Наградата има за цел да способства за
това големите европейски градове да станат
по-привлекателни и хигиенични места „подходящи за живеене“.

Европейска награда срещу електронното разделение e-Inclusion 2008
Краен срок: 12 септември 2008 г.
Европейската комисия обяви за първи път
награда за проекти, които на базата на
информационните и дигиталните технологии
помагат на "изключени"социални групи да
станат част от информационното общество.
Европейската награда e-Inclusion 2008 е
елемент
от
кампанията
"Електронно
включване, бъди част от него!". Проектите ще
се състезават в седем основни категории,

които на практика покриват основните
причини, които водят до изключването на
цели социални групи от информационното
общество. Във всяка категория ще бъдат
подбрани пет проекта, които ще бъдат
представени
на
конференцията
на
министрите, посветена на електронното
включване, през декември във Виена.
Победителите ще бъдат обявени на
специална церемония.

Европейски конкурс Alter Еgo - Създай твоя „двоен портрет”!
Краен срок: 5 септември 2008 г. Представете
си, че сте родени в друга европейска страна,
какъв щяхте да бъдете? Къде щяхте да отидете?
Как щяхте да изглеждате? Участие в този паневропейски конкурс могат да вземат всички
млади хора от ЕС на възраст между 14 и 18

години. Основната цел на конкурса е да
провокира мисленето на младите хора и чрез
средствата на художественото изкуство,
фотографията, музиката и киното да
пресъздадат как би се променил животът им,
ако са
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жители на друга европейска държава.
Победителят в конкурса ще получи безплатно
едноседмично
обучение
от
високо
квалифицирани художници в Дания (16-21
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ноември 2008 г.) и творбата му може да стане
част от му изложбена обиколка в Европа,
която ще се проведе между януари и март
2009 г.

Фотоконкурс Следи от вчера и днес - археология на сегашното време
Краен срок: 31 юли 2008 г. Разсъждение в
картини за оформянето и използването във
вчерашния и днешния ден на публичните
пространства,
организирани
около
паметниците от периода на комунизма.

Фотоконкурсът е организиран от асоциациите
„Аршинеф”, „Имаж-а-Мо” и „Пясъчен
часовник” в рамките на проекта „СЛЕДА”.
Открит е за всички фотографи професионалисти и любители.

News24.bg обявява Конкурс за предложения за промени в Закона за
електронните съобщения
Конкурсът ще протече на следните етапи: 1.
Събиране на предложения. Ще се създаде
специален раздел в блога на News24.bg в
който ще бъдат публикувани и обсъждани
направените
предложения
2. Разглеждане/форматиране на получените
предложения от експерти юристи; 3.
Поставяне на предложенията за гласуване от

потребителите на News24.bg; 4. Обявяване на
резултатите; 5. Внасяне на избраните
предложения
в
Народното
събрание.
Победителят в конкурса ще получи
възможността да управлява собствена медия BNG ще създаде информационен портал,
който ще бъде управляван от победителя.

Общност "Предучилищна педагогика" обявява конкурс за
"Почетен приятел на предучилищниците"
Краен срок: 1 ноември 2008 г. Право да бъдат
номинирани в конкурса имат всички, които
не са действащи детски учители: това могат да
бъдат
експерти,
научни
работници,
управляващи, психолози, педагози, юристи,
синдикалисти... За да придобият право на
номинация за конкурса, посочените хора
трябва да имат поне 3 публикации в
общността по актуални проблеми на
предучилищното възпитание. Срокът на
конкурса е до Денят на народните будители.
Номинирането ще се извършва от всички нас

по няколко показателя:1. Значимост на
публикацията;
2. Брой стойностни коментари, които е
предизвикала; 3. Ефект върху развитието на
общността, обществените нагласи. След това
ще обявим номинираните, ще гласуваме и на
рождения ден на общността - 25 ноември, ще
връчим почетния знак и наградата.
Поставяйте след заглавието на публикацията
си на същия ред следния текст: (конкурс
общност "Предучилищна педагогика")
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Открита покана за представяне на предложения VP/2008/017 Преструктуриране, благосъстояние на работното място по време на
работа и финансово участие
Краен срок: 30 юни 2008 г. за дейности,
започващи не по-рано от 1 септември 2008
г. и 1 септември 2008 г. за дейности,
започващи не по-рано от 1 ноември 2008 г.
и не по-късно от 19 декември 2008 г. Ще
подкрепи позитивен и про-активен подход за

промяна чрез подкрепа за обмяна на
информация. Избираеми са представители на
страни членки на ЕС, ЕЕА, страни
кандидатки. Финансирането от страна на
Общността е до 80% от допустимите разходи.

IPA 2007 (Инструмент за предприсъединителна помощ), Регионално
гражданско общество, Подкрепа за ТВ продукции
EuropeAid/127149/C/ACT/Multi
Краен срок: 18 юли 2008 г. Финансовата
подкрепа ще е в размер от 80 000 до 100 000
евро, като грантът следва да покрива от 50%
до 80% от допустимите разходи. Могат да
кандидатстват
обществени
и
частни
телевизии или независими тв продукции от
страните членки на ЕС и страните по IPA.
Дейностите следва да са по темите:
справедливост, социални теми, икономически
преход, култура, околна среда. Дейностите

следва да се изпълнят в една от страните:
Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска,
БЮРМ, Черна Гора, Сърбия, Косово, Турция.
Дейностите следва да са: съвместни тв
продукции, обучение, обучителни пътувания,
продукции (от поне 4 части от по 20 мин.),
национални, регионални или международни
събития/фестивали, изграждане на мрежи на
тв продуценти.

Покана EAC/23/2008 - Повишаване на общественото разбиране за
стратегиите за учене през целия живот - Обучение и образование
2010
Краен срок: 31 юли 2008 г. Грантовете ще
бъдат от 20 000 до 100 000 евро, като може да
покрива до 75% от допустимите разходи.
Могат да кандидатстват представители на: - 27

страни
членки
на
ЕС;
- трите страни от EFTA-EEA; - страните
кандидатки Турция и Хърватска.
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Съвместен Фонд за малки проекти България - Румъния 2006 - BG
2006/018-386.01.02/G/CBC/JSPF
Краен срок: 30 юли 2008 г., 16.00 часа
(местно
време)
Министерството
на
регионалното развитие и благоустройството
(само за България) обявява покана за
предложения за подпомагане на малки
неинвестиционни проекти "от хора за хора" и
от "мек" тип за развитие на дейности от
трансграничен характер. Крайната цел е да се
подпомогнат възможностите на местните и
регионални власти да разработват и
изпълняват съвместни проекти в граничния

регион за следните административни области,
които влизат в рамките на Фонда за малки
проекти в България: Враца, Монтана,
Видин, Плевен, Велико Търново, Русе,
Силистра
и
Добрич.
Финансовата помощ се осигурява от
Програма
“ФАР
Трансгранично
сътрудничество
България
Румъния”
Финансов Меморандум 2006 на Европейската
общност. Пакет документи - zip

МОН стартира 6 нови процедури по ОП "Развитие на човешките
ресурси" за конкретни бенефициенти
В рамките на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.
Министерството на образованието и науката
стартира
6
процедури
за
директно
предоставяне (за конкретни бенефициенти).
Безвъзмездно финансиране на обща стойност
104 636 905 лв. ще получат проекти по
програмите:
1.
„Информационни
и
комуникационни технологии (ИКТ) в
образованието”;
(Приоритетна ос 3:
Основна област на интервенция 3.1); Общ
бюджет: 39 116 600 лв.; Конкретен бенефициент:
МОН чрез дирекция „Информационни и
комуникационни
технологии
в
образованието”; Програмата е насочена към:
ученици, студенти, учители, преподаватели,
научни работници, родители, ръководен и
административен персонал в училищата и
висшите училища.
2. „Повишаване на квалификацията и
създаване на условия за кариерно
развитие на учителите, преподавателите
във ВУ и директорите”; (Приоритетна ос 3:

Основна област на интервенция 3.1); Общ
бюджет: 9 779 150 лв.; Конкретни бенефициенти:
Компонент 1: МОН чрез дирекция
„Квалификация и кариерно развитие”;
Компонент 2: Национален институт за
обучение на директори; Компонент 3: МОН
чрез дирекция „Политика във висшето
образование”
Програмата е насочена
към:
учители,
преподаватели, педагогически кадри в
училищата,
детските
градини
и
извънучилищните педагогически учреждения,
директори,
помощник-директори
на
образователни институции и желаещи да
придобият директорска правоспособност 3.
„Подпомагане въвеждането на делегирани
бюджети”; (Приоритетна ос 3: Основна
област на интервенция 3.2); Общ бюджет: 7 823
320 лв.; Конкретен бенефициент: МОН чрез
дирекция
”Финанси”
Програмата е насочена към: служители в
образователни и обучителни институции
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4. „Разработване на система за оценка
качеството на средното образование и
рейтингова система за висшите училища в
Република България”; (Приоритетна ос 3:
Основна област на интервенция 3.2); Общ
бюджет: 3 911 660 лв.; Конкретни бенефициенти:
Компонент 1: Център за контрол и оценка на
качеството на образованието; Компонент 2:
МОН чрез дирекция „Политика във висшето
образование”; Програмата е насочена към:
обучаеми, служители в образователни и
обучителни
институции
(включително
оценители), обучаващи, работодатели; 5.
„Образователни услуги за ученици,
изоставащи от учебния материал и деца с
изявени дарби”; (Приоритетна ос 4:
Основна област на интервенция 4.1 – за
Компонент 1 и Основна област на
интервенция 4.2 – за Компонент 2); Общ
бюджет: 4 889 575 лв.; Конкретни бенефициенти:
Компонент 1: МОН чрез дирекция
„Политика
в
общото
образование”;
Компонент 2: МОН чрез дирекция
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„Образователна среда и образователна
интеграция”; Програмата е насочена към: деца в
предучилищна възраст, ученици от 1 до 4
клас, учители и педагогически съветници,
ученици от 5 до 10 клас; 6. „Студентски
стипендии
за
равен
достъп
до
образование
и
повишаване
на
мотивацията за по-добри резултати”;
(Приоритетна ос 4: Основна област на
интервенция 4.2); Общ бюджет: 39 116 600 лв.;
Конкретен бенефициент: МОН чрез
дирекция
”Студенти,
докторанти
и
специализанти”
Програмата е насочена към: студенти в
редовна форма на обучение във всички
висши училища Поканите за заявяване на
интерес
от
страна
на
конкретните
бенефициенти са публикувани на интернет
страницата
на
дирекция
„Структурни
фондове и международни образователни
програми”.

Покана за предложения — Подготвително действие относно
способността на ЕС за бързо реагиране
Краен срок: 22 август 2008 г. Отдел
„Гражданска
защита“
на
Генерална
дирекция „Околна среда“ на Европейската
комисия отправя покана за представяне на
предложения с цел определяне на проекти
относно способността на ЕС за бързо

реагиране за гражданска защита, които
евентуално отговарят на условията за
финансова подкрепа. Тази финансова
подкрепа ще бъде под формата на
безвъзмездни средства.

Покана за представяне на предложения — EACEA/17/08 в рамките
на програмата за учене през целия живот — Стратегии за учене през
целия живот
Краен срок: 13 август 2008 г. Целите на
поканата за представяне на предложения са:
да
се
предостави
подкрепа
на

транснационалното
разработването и

сътрудничество

за
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изпълнението на съгласувани и изчерпателни
национални стратегии за учене през целия
живот на национално и регионално равнище,
които обхващат всички видове и нива на
ученето, - да се предостави подкрепа при
определянето на основните най-важни
фактори, оказващи влияние върху успешното
осъществяване на националните стратегии на
учене през целия живот, - да се обменя опит и
добри практики, както и да се правят
съвместни експерименти, тестове и обмяна на
нововъведения във връзка с разработването и
изпълнението на стратегиите за учене през
целия живот, да се осигури силно
институционално обвързване, координиране
и партньорство с всички заинтересовани лица,
- да се прилагат стратегиите на ученето през
целия живот за постигане на ефективност и
справедливост. Бенефициентите могат да
бъдат само публични органи или служби на
национално или регионално ниво, които са
отговорни за разработването и прилагането
на съгласувани и изчерпателни стратегии за
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учене през целия живот. Молбите за
финансиране могат да бъдат подадени
единствено от консорциуми, съставени от
организации, основани от представители на 3
или повече страни. Специално определен
координатор ще отговаря за всеки проект или
мрежа от проекти според дадените му от
партньорските организации пълномощия.
Молбите могат да бъдат подадени от
организации, учредени в една от следните
страни:
27-те
държави-членки
на
Европейския съюз, - трите страни от ЕАСТЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), Турция. Общият бюджет, предназначен за
съфинансирането на проекти, е в размер на 1
500 000 евро. Максималната стойност на
субсидиите за проект е 200 000 евро.
Финансовото
участие
от
страна
на
Общността не може да надхвърля 75 % от
общата сума на приемливите разходи.
Дейностите трябва да започнат между 1
януари 2009 г. и 31 март 2009 г. Максималната
продължителност на проектите е 12 месеца.

Покана за представяне на предложения — Отпускане на
безвъзмездни средства за проекти за изпитване и разработване на
система за трансфер на кредити в професионалното образование и
обучение (ECVET)
Краен срок: 13 август 2008 г. Тази покана за
представяне на предложения е насочена към
отпускане на безвъзмездни средства за около
дванадесет предложения във връзка с
организацията на два вида действия,
задължително свързани в един и същ проект:
- действия по създаване или засилване на
партньорствата
между
компетентните
институции, насочени към създаване на
оперативна рамка за разработване на
изпитвания на европейска система за
трансфер на кредити в професионалното
образование и обучение (ECVET), - действия
по изпитване в областта на системата за
кредити в ПОО (ECVET) с оглед

конкретното й прилагане за различни
ползватели (в това число работещи или
търсещи работа възрастни и младежи, токущо завършили начално обучение, които не
притежават квалификация). Подаването на
молби за отпускане на безвъзмездни средства
на основание настоящата покана за
представяне на предложения е открито поспециално за партньорствата, съставени от
европейски, национални, регионални и
секторни организации или предприятия,
работещи в сектора на преподаването,
професионалното
обучение
и
професионалното
сертифициране.
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Кандидатите и техните партньори трябва да
притежават технически способности и да
имат опит в областта на преподаването,
професионалното
обучение
и
професионалното сертифициране. Освен
това,
те
трябва
да
притежават
институционална правоспособност да се
ангажират и участват в техническо,
политическо и оперативно отношение в
сферата на преподаването, професионалното
обучение
и
професионалното
сертифициране и по-точно с изпитването,
разработването и прилагането на системата
ECVET във всички аспекти. Молби за
финансиране могат да бъдат подавани само
от консорциуми, съставени от най-малко 4
организации, произхождащи от най-малко 4
различни допустими страни. Кандидатите
трябва
да
бъдат
законно
учредени
организации от повече от три години.
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Кандидатури могат да бъдат подавани от
допустими организации, установени в една от
следните страни: - 27-те държави-членки на
Европейския съюз, - 3-те страни от
ЕАСТ/ЕИП
(Исландия,
Лихтенщайн,
Норвегия),
- Турция. Общият бюджет, отпуснат за
съфинансиране на проектите по настоящата
покана за представяне на предложения,
възлиза на 3 милиона евро. Финансовата
помощ от страна на Европейската комисия не
може да надвишава 75 % от общата сума на
допустимите
разходи.
Размерът
на
безвъзмездните средства трябва да бъде в
границите между 200 000 и 300 000 евро.
Дейностите трябва да започнат не по-късно
от края на март 2009 г. Минималната
продължителност на проектите е 24 месеца, а
максималната — 36 месеца.

Покана за представяне на предложения — EACEA/16/08 Отпускане
на субсидии за дейности по разработването и тестването на
европейската квалификационна рамка (ЕКР), включително
национални и секторни квалификационни рамки
Краен срок: 13 август 2008 г. Целта на
настоящата покана за представяне на
предложения е отпускането на финансова
помощ за около 10-12 предложения на
участници от максимален брой страни и
сектори, с цел организиране на дейности за
създаване на консорциуми: - за подкрепа при
реализирането и разработването на ЕКР, в
това число и чрез свързване на националните
и секторните квалификационни системи и
рамки към ЕКР като единен еталон, и за
укрепване на отношенията с Европейското
пространство за висше образование, - за
разработване и реализиране на национални
квалификационни
рамки.
Съгласно

настоящата покана подаването на молби за
отпускане на субсидии е предназначено поспециално за консорциуми от европейски,
национални,
регионални
и
секторни
организации,
включително,
например,
министерства,
органи,
отговорни
за
квалификациите,
секторни
асоциации,
социални партньори и други основни
заинтересовани лица, които са ангажирани и
участват в системите за квалификации.
Кандидатите
следва
също
така
да
представляват в значителна степен сектора,
пазара на труда или системата/ите за
образование и професионално обучение,
които са предмет на проекта им.
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Молбите за финансиране могат да бъдат
подадени единствено от консорциуми,
съставени от организации, основани от
представители на 5 или повече страни.
Молбите могат да бъдат подадени от
организации, учредени в една от следните
страни:
27-те
държави-членки
на
Европейския съюз, - трите страни от ЕАСТЕИП (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия),
- Турция. Целият предвиден бюджет за

съвместното финансиране на проекти по
настоящата покана е 2 милиона евро.
Субсидиите ще възлизат на суми между 50 000
евро и 200 000 евро за проект. Финансовото
участие от страна на Комисията не надхвърля
75 % от общата сума на допустимите разходи.
Дейностите трябва да започнат не по-късно
от края на март 2009 г. Максималната
продължителност на проектите е 24 месеца.

Архитектурен конкурс
Ivenio Consult Gmbh и Ивенио България АД с
подкрепата
на
Австрийското
външнотърговско представителство в София
обявяват
архитектурен
конкурс
за
функционални, креативни и икономически
ефективни проекти за външен вид на
пречиствателна станция за битови и отпадни
води. Целта на конкурса е да предизвика
интереса на обществото към екологичните
технологии за постигането на устойчиво
икономическо
и
социално
развитие.
Обединяването на изкуството и екологията
създава нови форми на възприятие и
гражданско отношение по теми, изискващи
грижа за бъдещите поколения. Конкурсът,
също така, има за цел да повиши имиджа на
инженерната професия в България, като
предостави
възможност
на
млади
специалисти да отправят своето послание на
тема Екология-Природа-Технологии-Дизайн

и го приложат в конкретен проект.
Право на участие имат студенти или наскоро
завършили архитекти, инженери и дизайнери.
Конкурсът ще се проведе на два етапа. През
първия етап ще бъдат избрани най-много 10
идеи, които да се доразвият в архитектурни
проекти за външен вид на пречиствателна
станция за битови и отпадни води. Във
втората фаза жури с представители от частни
фирми, държавни и академични власти ще
определят един победител, по чийто проект
ще бъде построено съоръжението и който ще
е носител на голямата награда AQUAPULS,
заедно с парично поощрение. Ще бъдат
избрани и двама допълнителни победители,
които също ще бъдат финансово наградени.
За подробна информация, срокове и начини
на кандидатстване се свържете с д-р инж.
Петър Попов; тел. +359 2 49 17 150; тел. +431
908 18 18 66; petar.popov@ivenio.com

Конкурс БГ Сайт 2008 - Живей онлайн
Краен срок: 20 септември 2008 г.
Започна регистрацията на сайтове в БГ Сайт
2008.
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Конкурс "Изграждане на центрове за върхови постижения"
Краен срок: 15 юли 2008 г. Целта на конкурса
е: укрепване и развитие на съществуващите
научни центрове в страната чрез развитие на
научния им потенциал (човешки ресурси и
физическа инфраструктура), разширяване на
възможностите за разпространение на
научните резултати и изграждане на
национални научни мрежи. Предварителен
бюджет за 2008 г. - 7 200 000 лв.
Минимален грант за целия програмен период
- 1 000 000 лв. Максимален грант за целия

програмен период - 3 000 000 лв. В конкурса
могат да участват държавни и частни научни
организации и университети, както и
консорциуми от различни научни структури,
по смисъла на Закона за насърчаване на
научните изследвания. Кандидатстващите
осигуряват минимум 10% съфинансиране от
стойността на проекта. Ръководители на
проекти са хабилитирани учени от държавни
и частни научни институции и университети.
Продължителност на проекта - 36 месеца.

Конкурс за най-добри научни постижения на докторанти
Краен срок: 5 септември 2008 г. В конкурса
за 2008 г. могат да участват всички млади хора
до 35-годишна възраст, които успешно са
защитили през 2007 г. своите дисертации за
получаване на образователно-научната степен
"доктор" и считат, че в разработките им има

сериозни научни постижения и научноприложни приноси. Конкурсът се провежда в
шест научни области: естествени (природни),
биологически и медицински, технически,
аграрни, хуманитарни и обществени науки.

“Writing for CEE“: Конкурс за журналисти от Централна и Източна
Европа
Краен срок: 31 юли 2008 г. За пети пореден
път
тази
година
австрийската
информационна агенция АПА и Bank AustriaUniCredit ще връчат наградата “Writing for
CEE“. За участие в конкурса са поканени
журналисти от Централна и Източна Европа.
Това не е отличие на Европейския съюз, а
едно европейско отличие, с акцент върху
Централна
и
Югоизточна
Европа,
подчертават организаторите. “Целта е да се
стимулира размишлението върху Европа и
отразяването на европейски теми, да се
стимулира дискусията върху въпроса как да се
преодолее, как да заздравее раната, която
Желязната завеса отвори в Европа,” обяснява
Амброс Киндел, главен редактор на
международния отдел на австрийската

информационна агенция АПА. Регионът,
който обхваща журналистическата награда, не
съвпада напълно с географските граници на
Централна Европа, добавя Киндел, който е и
член на международното жури на конкурса:
“Понятието Централна и Източна Европа не
се интерпретира от журито на географски
принцип, а до голяма степен - на политически
и също, доста свободно.” Определящи са
актуалността и езиковите качества на
текстовете. Наградата “Writing for CEE“ е
отворена
и
за
всички
сфери
на
журналистиката - от печатните издания, през
радио и телевизия до интернет. Авторите
могат да кандидатстват с вече публикувани
текстове на оригиналния език, на който са
били написани те, и с техен английски превод.
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Нов български университет обяви конкурс за Наградите за
гражданска доблест “Паница” за 2008 г.
Краен срок: 14 юли 2008 г. Наградите за
гражданска доблест “Паница” се присъждат
от учреден с дарение на Димитър Паница
Фонд към Настоятелството на Нов български
университет. Лауреатите на Наградата
получават специална грамота, плакет и 10 000
лв. Носителите на почетна награда получават
специална грамота, плакет и парична сума в
размер на 2 000 лева. Наградите се присъждат

на личности, които служат за достоен пример
за обществено поведение и с дейността си
утвърждават
ценностите
на
високия
обществен
морал
и
почтеност,
на
обществения
диалог,
хуманизъм
и
толерантност, като така допринасят за
позитивна обществена промяна на местно
или национално ниво.

Конкурс за кратка проза - 2008
Краен срок: 15 юли 2008 г. Участниците
могат да изпратят до три непубликувани
кратки прози в обем до 1800 знака. Няма
изисквания за тема или за употреба на
ключова дума. Конкурсът е анонимен.
Текстовете (във формат: *.doc / *.txt / *.rtf) да

бъдат прикрепени към писмото в отделен
файл, несъдържащ информация за автора. В
имейла впишете трите имена на автора и
имейл за обратна връзка. Не се допуска
участие с псевдоним. Изпращайте текстовете
на адрес: konkurs@liternet.bg .

Летен конкурс за детска рисунка за деца на възраст от 6 до 14 години
на тема „Нарисувай ми слънце!”
Краен срок: 6 септември 2008 г. Сдружение
за български семейни ценности, традиция и
култура „Българче” и Център за работа с деца
„Чебурашка” обявяват Летен конкурс за
детска рисунка на тема: „Нарисувай ми
слънце!”. В конкурса могат да участват
самостоятелно деца на възраст от 6 до 14
години, както и екип от дете и по-голям член
на семейството, представящи съвместна
творба.

Работите могат да се изпращат на адреса на
Център за работа с деца „Чебурашка”,
намиращ се в сградата на Националния
политехнически музей, ул. Опълченска N 66
п.к.
1303,
гр.
София.
Необходимата информация за участие в
конкурса е: трите имена на детето, възраст,
точен адрес и телефон за обратна връзка. За
контакт и допълнителна информация:
Розалина Златкова - 0887 790 886
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Национална награда за детска литература "Петя Караколева" за
автори с новоиздадени книги през 2007 година
Краен срок: 15 септември 2008 г. Съюзът на
българските писатели и Община Кърджали
обявяват Конкурс за Национална награда за
детска литература “Петя Караколева”.
Наградата
се
връчва
всяка
година на 21 октомври - Денят на Кърджали.
Право на участие имат български автори с
новоиздадени книги през 2007 година.

Книгите за участие в конкурса се представят в
два екземпляра в Съюза на българските
писатели на адрес: София 1000, ул. "Шести
септември"
№
35.
За справки: 02/ 9872495 - Съюз на
българските писатели; 0361/ 67389 - Община
Кърджали

Стартира Програма за младежки дейности 2008 - 2010
Краен срок: 1 декември 2008 г. Държавна
агенция за младежта и спорта на основание чл.
5 от Наредбата за условията и реда за
финансово подпомагане на младежки
дейности и проекти на национално и
регионално ниво и ПМС № 113 от 26 май
2008г. ( обн., ДВ, бр. 51 от 03.06.2008г.) обяви
стартиране на процедура за набиране на
проектни предложения по Програма за
младежки
дейности
2008-2010г.
за
подпрограми: 1. “Подкрепа и развитие”; 2.
“Възможности и реализация”.
Предложенията следва да бъдат изготвени
съгласно изискванията на Наредбата за
условията и реда за финансово подпомагане
на младежки дейности и проекти на
национално и регионално ниво, Програмата
за младежки дейности 2008-2010 г. и
Указанията за изготвяне на проекти. 1.
Програма за младежки дейности 2008 - 2010; 2.

Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на младежки дейности и проекти
на национално и регионално ниво; 3.
Указания за изготвяне на проекти; 4.
Формуляр за кандидатстване; 5. Формуляр за
оценка на административното съответствие
на проекти; 6. Образец 1 - ресурсна
обезпеченост; 7. Образец 2 - времеви график;
8. Образец 3 - бюджет (за информация); 9.
Образец 4 - младежко участие; 10. Образец 5 автобиографии на ръководния екип; 11.
Образец
6
автобиографии
на
специализирания екип; 12. Образец 7 - писмо
за партньорство; 13. Образец 8 - информация
за успешно осъществени проекти; 14.
Образец 9 - декларация за младежки НПО; 15.
Образец 10 - банкова идентификация; 16.
Образец 11 - декларация за достоверност на
данните за всички НПО

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EAC/10/08
Програма „Култура“ - Организация и присъждане на годишна
награда за литература на Европейския съюз
Краен срок: 31 юли 2008 г. Програма
„Култура” е единна многогодишна програма
за дейности на Общността в областта на

културата, отворена към всички нейни сфери
(с изключение на аудиовизуалната) и към
всички категории културни оператори.
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Целта на настоящата покана за представяне на
предложения е да бъде избрана организация,
способна да организира връчването на
Наградата за литература на Европейския съюз
през 2009 г. С изричното съгласие на
Европейската
комисия
въпросната
организация може да бъде натоварена и с
връчването на последващите награди (за
периода 2010-2013 г.). Избраната организация
трябва:
а) да подбере нови европейски таланти в
областта на съвременната (художествена)
литература, идващи от всички държави,
участващи в програма „Култура“, и да ги
популяризира
в
останалите
държави
участнички. б) да посочи широко известна
личност от областта на европейската
литература, която да поеме ролята на
Посланик на въпросната награда. Тази
личност ще бъде избрана без оглед на
критерий
за
гражданство
и/или
националност. Ролята на тази личност ще
бъде да предоставя подкрепа и да допринася
за популяризирането на новите таланти,
посочени в точка а). в) да организира
церемония по връчването на въпросните
награди, която да изведе на преден план
инициативата
и
нейното
европейско
измерение. Що се отнася до организирането
на връчването на наградата за 2009 г.,
подлежащата на съвместно финансиране
дейност трябва да започне най-късно на 1
декември 2008 г. Периодът, за който
направените
разходи
подлежат
на
възстановяване, започва да тече от датата на
подписването на споразумението от страна на
Европейската комисия. Периодът, за който
направените
разходи
подлежат
на
възстановяване, в никакъв случай не може да
започне да тече преди датата на подаване на
кандидатурата.
Продължителността на периода, за който
направените
разходи
подлежат
на
възстановяване за всяко споразумение на
Общността, е максимум 12 месеца. Очаква се
резултатите от изборната процедура да бъдат
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обявени през ноември 2008 г. Бюджетът,
предвиден за тази дейност, възлиза на 300 000
евро максимум за всички разходи, свързани с
организирането и връчването на всяка
годишна награда (включително сумите за
наградите и специалните отличия, които ще
бъдат присъдени). Финансовото участие на
Комисията не може да надвишава 60 % от
общия размер на разходите по организацията
и
връчването,
които
подлежат
на
възстановяване, и които са предложени от
избраната организация за всяко годишно
издание на наградата. Помощта от страна на
Общността ще бъде предоставена единствено
в случай на правилно прилагане на
административните
и
финансовите
процедури. Сумите, посочени в настоящия
документ, зависят от отпускането на
необходимите
бюджетни
кредити
от
бюджетния орган. Европейската комисия си
запазва правото да не разпредели всички
налични финансови средства. Настоящата
покана е насочена към организациите с
правен статут на частни или обществени
организации, чиято дейност е в сферата на
литературата и които разполагат с доказан
опит от поне две години в организирането на
дейности в тази област на европейско
равнище. Приемат се кандидатури от
юридически лица, установени в една от
следните държави: - 27-те държави-членки на
Европейския съюз към дата 1 януари 2007 г.
(Австрия, Белгия, България, Германия,
Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания,
Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург,
Малта, Нидерландия, Полша, Португалия,
Румъния, Словения, Словакия, Унгария,
Финландия, Франция, Чешката република,
Швеция, Обединеното кралство); - 3-те
държави от ЕИП: Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн; - страните кандидатки за
членство в Европейския съюз: Турция,
Хърватия, Бивша югославска република
Македония;
- Сърбия.
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Покана за представяне на предложения за 2008 г. — Програма
„Култура“ (2007-2013 г.) — Изпълнение на дейностите по програмата:
проекти за многогодишно сътрудничество; мерки за сътрудничество;
специални дейности (трети страни); и подкрепа на органи,
действащи на европейско равнище в областта на културата.
Краен срок: Направление 1.1, Проекти за
многогодишно сътрудничество - 1октомври
2008 г.; Направление 1.2.1, Проекти за
сътрудничество - 1октомври 2008 г.;
Направление 2, Подкрепа на организации,
действащи на европейско равнище областта
на културата - 1 ноември 2008 г.; Направление
1.2.2, Проекти за превод на литература - 1
февруари 2009 г.; Направление 1.3, Проекти
за културно сътрудничество трети страни - 1
май 2009 г. Трите специфични цели на
програмата
са:
насърчаване
на
транснационалната
мобилност
на
участниците в областта на културата, поощряване на транснационалното движение
на произведения на изкуството и на културни
и художествени произведения, - поощряване
на междукултурния диалог. Програмата е с
гъвкав интердисциплинарен подход и е
съсредоточена върху потребностите, изразен
от културните субекти в хода на публичните
консултации, довели до изготвянето на
проекта
за
програмата.

Настоящата покана включва следните
направления на програма „Култура“: 1.
Подкрепа на културни проекти (направление
1);
Направление
1.1:
Проекти
за
многогодишно сътрудничество (продължават
от три до пет години); Направление 1.2.1:
Проекти за сътрудничество (продължават до
24 месеца); Направление 1.2.2: Проекти за
превод на литература (с продължителност до
24 месеца); Направление 1.3: Проекти за
сътрудничество с трети страни (с времетраене
до
24
месеца)
2. Подкрепа на организации, действащи на
европейско равнище в областта на културата
(Направление 2); Допустимите кандидати
трябва: - да са публични или частни
организации, притежаващи правосубектност,
чиято основна дейност е в областта на
културата (културния и творческия сектор); да имат седалище в една от страните
участнички в програмата.

Индикативен краен срок за получаване на проектни предложения
по две схеми на ОП „Регионално развитие”
Краен срок: 30 юни 2008 г. (включително);
Управляващият орган на ОП „Регионално
развитие” уведомява всички потенциални
кандидати, че поради големия брой проектни
предложения,
получени
до
момента
съответно по: - схема BG161PO001/1.1-

01/2007 „Подкрепа за осигуряване на
подходяща и рентабилна образователна,
социална и културна инфраструктура,
допринасяща за развитието на устойчиви
градски
ареали”,
Компонент
1
„Образователна
инфраструктура”
.
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Потенциални бенефициенти - общини;
училища, детски градини, детски ясли,
обединени
детски
заведения;
музеи,
библиотеки, театри, читалища и други
институции, свързани с културния живот;
специализирани институции, предоставящи
социални
услуги;
неправителствени
организации, които действат като сдружения с
нестопанска цел за предоставяне на
образователни, социални културни услуги; схема BG161PO001/2.1-02/2007 „Подкрепа за
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устойчиво и интегрирано местно развитие
чрез рехабилитация и реконструкция на
общинска пътна мрежа. Потенциални
бенефициенти: 86 общини разположени в
рамките на градските агломерационни ареали.
За двете схеми се предполага че наличният
финансов ресурс ще бъде изчерпан, е
определен индикативен краен срок за
получаване на проектни предложения - 30
юни 2008 г. (включително).

Набират се участници за ромски и междуетнически лагер “Заедно
напред”
Краен срок: 2 юли 2008 г. „Фондация за
междуетническо сътрудничество Напредък Пазарджик” за поредна година обявява прием
на документи за провеждането на два лагера,
обединени под мотото „Заедно напред”.
Идеята за младежки лагер ”Заедно напред”
възникна през 1999 г. по предложение на
доброволката от Корпуса на Мира в България
Сара Пeрийн и сдружение “Етнотолеранс” гр. Шумен. До 2002 г. лагерът беше
организиран само за младежи от Шумен. През
2003 г. в този лагер взеха участие младежи от
Пазарджик, Кърджали и Нови Пазар. През
2004 г. подобен ромски лагер беше
организиран
от
„ФМС
Напредък
Пазарджик” и Корпус на Мира - САЩ в
местността “Узана”, Габрово. В него участваха
25 ромски младежи от 13 града в България.
През 2005 г. лагерът, под ръководството на
„ФМС Напредък - Пазарджик” и Корпуса на
Мира - САЩ, беше проведен в гр. Бургас,
парк ”Росенец”. В него участваха 40 младежи
от 18 града в България. През 2006 година в гр.
Царево се провеждат вече два лагера: единият
беше предвиден отново за ромски младежи, а
целта на другия беше да събере заедно

младежи
с
различна
етническа
принадлежност. Също два лагера бяха
организирани през 2007. И тази година “ФМС
Напредък-Пазарджик” ще организира два
лагера: - Ромският лагер-семинар „Заедно
напред” ще се проведе в периода 16 - 22 юли
2008 година и е предназначен за ромски
ученици от 9 до 12 клас. Желаещите трябва да
попълнят
и
изпратят
формуляр
за
кандидатстване до 2 юли 2008 година, като
избраните ще бъдат уведомени до 9 юли.
Сред целите на лагера са изграждане на
лидерски умения у младежите и повишаване
на мотивацията им за образование и обучение.
- Националният мултиетнически лагер
„Заедно напред” ще се проведе в периода 25 31 юли 2008 година и е предназначен за
ученици от 9 до 12 клас от всички етнически
групи. Желаещите трябва да попълнят и
изпратят формуляр за кандидатстване до 02
юли 2008 година, като избраните ще бъдат
уведомени до 9 юли. Сред целите на лагера са
преодоляването
на
стереотипите
на
младежите
за
останалите
етноси
и
установяване на междукултурен диалог. За
повече информация: m_minkov@abv.bg
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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
МЯРКА 2.: ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ И
РАВНОПРАВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА РОМИТЕ И БЕДНИТЕ
ЕТНИЧЕСКИ МАЛЦИНСТВА В СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА ГРАДА
Основна цел на мярката е да се стимулира процеса за равноправно включване на ромите и
бедните етнически малцинства в социално-икономическия живот на града.
Специфични цели
¾ Да се подобрят жилищните условия на целевата група на мярката;
¾ Да се подобрят условията за развитието на малцинствените общности и включването им в
развитието на цялата общност на града;
¾ Да се преодолеят натрупваните с години отрицателни нагласи на мнозинството и
равноправно се прилага законността спрямо всички в общината.
Описание на средата
В града живеят големи ромски общности и бедно турско население, съсредоточени в четири
квартала, най големият от които се е превърнал в гето. Лошите битови и жилищни условия,
ниското образование и високата безработица, са характерните за тези райони. Проблем е
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незаконното строителство, наличието на неинституционализираната търговия и пазари,
утвърдените представи, че разходите за енергоснабдяване, вода и дължими към държавата данъци
могат да не бъдат заплащани.
Общината оценява трудностите, пред които е изправена тази общност в периода на преход и е
насочила ресурси и усилия за тяхното преодолявяне. За общината е от важност да развива
солидарно общество и общност, основани на различието и взимностото разбиране и уважение.
Дейности
¾ Дейности, насочени към интеграция на малцинствата в живота на града, при запазване на
културното и многоетническо разнообразие;
¾ Изграждане на квартали със социални жилища /до 62 кв. м./;
¾ Приоритетно участие /чрез квота/ на местното население при реализацията на
инфраструктурни проекти в техните квартали;
¾ Създаване на мобилни бизнес центрове в кварталите за подкрепа на местните малки и
средни фирми – легалзиране на бизнеса, счетоводни услуги, данъци, годишно счетоводство
и др.;
¾ Подкрепа и изграждане на културно-информационни центрове на общността в етническите
квартали;
¾ Подкрепа създаването на родителски настоятелства към училищата в бедните етнически
квартали и увеличаване ролята им в образователния процес за техните деца;
¾ Създаване и развитие на извънучилищни системи за междукултурно сътрудничество;
¾ Изграждане на дневен център на хората с увреждания в кв. Столипиново;
¾ Стимулиране на кабелните ТВ компании и Интернет фирми за доставка и разпространение
на техните услуги в бедните етнически квартали;
¾ Целенасочени усилия към идентифциране на реалните лидери на общностите в тези
квартали и включването им в публично-частните партньорства на общината, бизнеса и
общността;
¾ Изграждане на приети от общността граждански структури за стимулиране развитието на
междукултурния диалог и посредничество за мирно решаване на конфликти;
¾ Предприемане на активни мерки в районите срещу незаконното строителство, търговия,
производство и незаконно предоставяните в тези райони услуги – павилиони, магазини,
пазари, малки цехове и търговски обекти.
Участници
Всички структури на гражданското общество, работещи в сферата на междукултурното
сътрудничество и развитие на междукултурните взаимоедействия, МОН, МТСП, МЗ,
Методология
Ще се подкрепят проекти, стимулиращи междукултурните взаимодействия при запазването
идентичността на етническите групи. Приоритетно насърчавани ще са и проекти насочени към
ограничаване на бедността, спазване на човешките права и преодоляване на дискриминацията.
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