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 12, м. юли 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 юни – 30 юни,
2008 г.,
допълнихме нашата база данни със следните
възможности за финансиране на проекти,
обучения и стипендии:

1.

Предложения за участие в проекти
Участие в конкурси и
възможности за обучения
и стипендии.
3. Общински план за развитие
2005 – 2013 г.
4. Приоритет 3, Цел 5, Мярка 1

1 - 13

13
13 - 15

Покана за проекти - BG 2006/018-343.10.01 - Развитие на човешките
ресурси и насърчаване на заетостта (фаза 3)
Краен срок: 18 август 2008, 15.00 часа;
МТСП кани заинтересовани организации да
представят проектни предложения по схема за
безвъзмездна
финансова
помощ
за:1.
Създаване
на
заетост;
2. Насърчаване на предприемачеството; 3.
Развитие на мрежа от центрове за обучение на
възрастни; Целите на схемата за безвъзмездна
финансова помощ са: - Насърчаване
създаването на нови работни места и
подобряване на перспективите за заетост и
социално сближаване, в отговор на
потребностите и изискванията на пазара на
труда; - Насърчаване на предприемачеството
сред хората в трудоспособна възраст; - Понататъшно развитие на системата за
професионално обучение на възрастни, която
да отговаря на потребностите на динамичната
пазарна икономика. Схемата за безвъзмездна
финансова помощ се реализира с подкрепата
на Програма ФАР на Европейския съюз и
Правителството на Република България.
Проектите ще се изпълняват на територията
на Република България. Дейностите, които
ще получат подкрепа, включват:
-

Професионално обучение на безработни
лица, които ще бъдат наети на работа от
Водещата организация и преквалификация на
нейни служители; - Методическа подкрепа за
новосъздадени фирми; - Изграждане и/или
подобряване на системи за ефективно
управление и развитие на човешките ресурси;
- Инвестиционна подкрепа за създаване на
заетост;
Насърчаване
на
предприемачеството
сред
хората
в
трудоспособна възраст; - Развитие на
съществуващи центрове за обучение на
възрастни; - Разработване на учебни планове
и
програми
за
професия/и
или
специалности, определени въз основа на
тенденциите на международния, националния
и регионалните пазари на труда. Пощенски
адрес, адрес за доставка на ръка и адрес за
доставка
от
куриер
на
проектните
предложения: Главна дирекция “Европейски
фондове,
международни
програми
и
проекти”; Министерство на труда и
социалната политика; ул. “Триадица” № 2,
София 1051, България;
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Интегрирана схема за безвъзмездна финансова помощ за устойчиво
развитие мрез защита и опазване на водите и биологичното
разнообразие в пограничния район между Р България и Р Гърция
Номер на обявата: BG2006/018-387-03.01/GRANTS
Краен срок: 15 септември 2008 г., 16.00 ч.
МРРБ в качеството си на договарящ орган,
обявява покана за набиране на проектнипредложения в следните области: (1)
Природо-съобразно земеделие, туризъм и
опазване на биологичното разнообразие;
(2) Опазване на водите в пограничните
районни между Р България и Р Гърция.
Програма
ФАР
трансгранично
сътрудничество между Р България и Р Гърция
2006 се реализира чрез финансовата подкрепа
на Европейската общност. Моля, обърнете
внимание, че възлагането на договори за
безвъзмездна финансова помощ по програма
ФАР, бюджетна линия BG2006/018-387.03.01
със срок на изпълнение по-голям от 12 месеца,

ще се осъществи единствено след
одобрение от страна на ЕК на отправеното
искане за удължаване срока на изпълнение на
проект „Интегрирана схема за безвъзмездна
финансова помощ за устойчиво развитие
чрез защита и опазване на водите и
биологичното разнообразие в пограничния
район между Р България и Р Гърция”. В
случай, че одобрение не бъде получено в срок
до 30 ноември 2008 г., периодът за
изпълнение на одобрените за финансиране
проекти ще бъде намален на 12 месеца от
страна на договарящия орган преди
сключването на договорите за безвъзмездна
финансова помощ. Документи (zip file)

Покана за проекти - ФАР BG2006/018-164.05.01 „Повишаване на
конкурентоспособността на българските предприятия - Фаза 3”
Краен срок: 6 август 2008 г., 16.00 часа;
Схемата, обявена от Министерството на
икономиката и енергетиката, с финансовата
подкрепа на Програма ФАР на Европейския
съюз, е изцяло насочена към малки и средни
предприятия от производствения сектор. Ще
бъдат подкрепени следните аспекти от
развитието
на
предприятията:
Консултантски услуги - за постигане на
съответствие с изискванията на Европейския
съюз, въвеждане на международни пазарни
стандарти, разработване и изпълнение на
стратегии
за
бизнес
развитие;
Инвестиционна подкрепа - за модернизиране

и
подобряване
на
производственото
оборудване; - Професионално обучение като
допълнение към първите два елемента.
Специфична
цел
е
да
повиши
професионалната
квалификация
на
персонала, зает в предприятието. Общият
бюджет на схемата е 8 милиона евро, като 6
милиона евро се предоставят от програма
ФАР, а останалите 2 милиона евро - от
националния бюджет. Максималният размер
на гранта, който може да получи един проект,
е до 50 хиляди евро, като интензитетът на
помощта е 65 процента от стойността на
проекта.
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Покана за представяне на предложения - Електронно участие на
обществото 2008/1
Краен срок: 29 август 2008 г., 17 часа
(брюкселско време); Електронното участие
представлява
подготвително
действие,
целящо да насочи предимствата от
използването на информационните и
комуникационни технологии за подобряване
на процеса на законотворчество и вземане на
решения, както и за повишаване на
общественото участие в подобни процеси на
всички равнища на вземане на решения от
страна на правителствата. С настоящото
Комисията
отправя
покана
към
консорциумите
за
представяне
на
предложения съгласно работната програма за

2008 г. на инициативата за електронно
участие на обществото. Предложения могат
да бъдат отправяни от юридически лица от
27-те държави членки на ЕС. Минималният
брой участници в едно предложение е три
независими юридически лица от три
различни държави членки. Финансирането от
Общността не може да надвишава 75 % от
допустимите разходи, направени от всеки
партньор.
Общият бюджет за настоящата покана за
представяне на предложения е 4,7 милиона
евро.

Покана за представяне на предложения - ENT/ERA/08/311 „Еразъм“ за млади предприемачи
Краен срок: 20 август 2008 г. Целта на
настоящата покана за представяне на
предложения е да предостави безвъзмездни
средства на проекти, позволяващи на
начинаещи предприемачи от ЕС да
придобиват знания, съпровождани от опитен
предприемач в друга държава -членка на ЕС, с
цел да се способства обменът на опит и
изграждането на мрежи. Целта на действието
е да допринесе за активизиране на
предприемачеството
и
за
интернационализацията
и
конкурентоспособността
на
новорегистрираните микро-, малки и средни
предприятия и на потенциалните стартиращи
предприемачи в ЕС. Дейността е насочена
към лица, възнамеряващи да започнат
собствен бизнес и, в по -малка степен, до
предприемачи, започнали дейността си
наскоро.
Поканата се състои от две
обособени позиции с два различни вида

дейност: - Обособена позиция 1: Европейски
партньорства, подобряващи мобилността на
начинаещите предприемачи. Безвъзмездните
средства не могат да възлизат на повече от 140
000 евро. Максималната продължителност на
проектите е 18 месеца. - Обособена позиция
2: Координация, подкрепа и изграждане на
мрежи на европейско ниво във връзка с
дейността, посочена в обособена позиция 1.
Максималният размер на безвъзмездните
средства е 200 000 евро. Максималната
продължителност на проектите е 22 месеца. В
настоящата покана за представяне на
предложения могат да участват всички
публични структури и частни организации.
Сред тях могат да се включват структури или
организации, работещи в сферата на
утвърждаването на предприемачеството или в
сферата на транснационалното трудово
посредничество, по -специално:
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- търговско-промишлени палати, камари на
занаятите или подобни организации, организации за подкрепа на бизнеса и
центрове за стартиращи фирми, - бизнес
сдружения и мрежи за подкрепа на бизнеса, публични структури, предлагащи услуги в
подкрепа на бизнеса, - организации

(публични, частни, отраслови и др.) за
образование и обучение, работещи в сферата
на подкрепата на бизнеса, - организации,
предлагащи посредничество за провеждане на
обучение. Кандидатите трябва да са със
седалище в една от държавите членки на ЕС.

Програмата на ЕИБ за финансиране на университетски
изследвания (EIBURS)
Краен срок: 15 септември 2008 г.
Европейската инвестиционна банка предлага
две нови възможности за финансово
подпомагане посредством Програмата на

ЕИБ за финансиране на университетски
изследвания (EIBURS) в рамките на
Инициативата на ЕИБ за подкрепа на
университетски изследвания.

Конкурс за най-добър електронен учебен курс по учебен предмет от
задължителната професионална подготовка по професия
Краен срок: 15 октомври 2008 г. В конкурса
могат да участват учители по професионална
подготовка от всички държавни и общински

професионални гимназии и професионални
училища.

Национален конкурс по творби на Яворов, по случай 50 години
Яворови дни
Краен срок: 16 юли 2008 г. Националният
рецитал-конкурс по творби на Яворов се
провежда ежегодно в рамките на Поетичните
празници “Яворови дни” в гр. Поморие през
месец юли. В него могат да участват
любители от всички възрасти, изпълнители
на художествено слово. Допускат се до
участие само изпълнения по творби на
Яворов
(поезия,
проза,
драматургия).

Времетраене
на
изпълненията:
–
Индивидуални - до 10 мин. – Групови - до 20
мин. Конкурсът е анонимен. Запечатайте и
поставете в големия плик, малко пликче с
трите си имена, телефон и адрес за връзка.
Наградният фонд на конкурса е подсигурен
от Община Поморие, Фондация “25 века
Поморие” и Фондация “Яворов” - Чирпан.
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Конкурс: "Българска научна периодика"

Краен срок: 15 юли 2008 г. Целта на конкурса
е финансово подпомагане издаването на
реферирани и рецензирани български научни
списания. В конкурса могат да участват
редакционни колегии с редовно издавани
реферирани и рецензирани български научни
списания.
Към
предложението
за
финансиране се прилага: - една книжка от
последната година на издаването и тематичен

проект за два следващи броя; - план-сметка за
разходите по подготовката и отпечатването на
цялото течение - само за частта, искана от
Фонд „Научни изследвания” (Ф „НИ”).
Средствата, отпуснати от ФНИ, могат да
бъдат
изразходвани
за:
консумативи;
предпечатна подготовка; печат; книговезка
обработка; разходи за труд (набор, печат и
подвързване).

За шеста поредна година онлайн списанията RunsMagazine и
LiterNet обявяват конкурс за кратка проза
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. Първите три
наградени текста ще бъдат преведени на
английски и публикувани в електронните
списания eRunsMagazine и LiterNet, а техните
автори ще получат специални грамоти. За
спечелилия Първа награда е предвидена
сумата от 100 лева.

Фотоконкурс „Изкуството - малък и среден бизнес”
Краен срок: 15 юли 2008 г. Снимката трябва
да представя виждането на фотографа за
важността и потенциала на малките и средни
предприятия в България, които осигуряват
най-голям брой работни места и имат
жизнено важен принос за развитието на
икономиката ни. Конкурсът е отворен за
участие на всички желаещи, които се
занимават с фотография като любители или
професионално. Желаещите могат да се
регистрират за участие индивидуално.
Колективното участие е разрешено като
екипът трябва да се състои от трима души
максимум. Ако колектив спечели конкурса,

наградата ще бъде поделена поравно между
членовете му. Всеки участник или колектив
може да изпрати най-много три фотографии.
Участниците трябва да пазят копия на всички
подадени материали, тъй като те няма да
бъдат връщани. Участниците трябва да имат
готовност да предадат мастер-копия с висока
резолюция на своите снимки с цел бъдещо
отпечатване. С участието в конкурса ви се дава
възможност да спечелите награда за първо
място на стойност 2000 лева, за второ място 1500 лева или награда за трето място от 1000
лева.
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1500 стипендии на фондация "Комунитас" за ученици от VI до XII
клас
Краен срок: 31 юли 2008 г. Учениците ще
получат стипендия от 250 лв. на учебен срок,
възможност да си поръчат книги за още 200
лв. за цялата година, както и за писмени
консултации
с
изтъкнати
български
специалисти, за да могат да развиват
допълнително своите знания. Фондацията ще
отдели поне 40% от средствата за ученици в
неравнопоставено
положение.
100 от стипендиите са за деца, които трябва да
защитят своя талант чрез авторски проект.
Паричната помощ ще е 500 лв. на срок.
Допълнително ще бъдат стимулирани и
учители, които се занимават с талантливи

деца. За тях са предвидени 100 лв. кредит за
книги и достъп до консултации. Стипендиите
по проекта “1000 стипендии” са с
продължителност от два учебни срока (десет
месеца). За конкурса „1000 стипендии” 20082009 могат да участват кандидати, които през
учебната 2008-2009 г. ще бъдат ученици в VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII или XIII клас. Поради
големия
интерес
и
много
долрото
представяне на мнозина по време на първия
конкурс, през учебната 2008-2009 г. общият
брой на отпуснатите стипендии е увеличен с
50% - до 1500, а кредит за книги е увеличен
два пъти.

Покана за проекти EuroGlobe: Културата за европейски дебат
Краен срок: 31 август 2008 г. Комисията ще
подкрепи
финансово
пан-европейски
комуникационни инициативи, чиято цел е да
стимулират дебати по ключови европейски
въпроси. Тези инициативи следва да се случат
в поне две страни членки на ЕС, които
президентстват Съвета в периода януари 2009
- 31 декември 2009 г. Културните и
комуникационните инициативи могат да
бъдат (но не само): - музикални събития; танцови събития; - кино или ТВ фестивали и
др. Тези инициативи следва да водят до
дебати и комуникационни дейности относно
ролята на ЕС и основните постижения на

Съюза в областите: енергия, промяна на
климата, миграция и междукултурен диалог.
Комисията ще финансира 1 или 2 проекта,
като общата сума за финансиране е 1 млн.
евро и подкрепата на Комисията ще бъде в
размер до 80% от допустимите разходи.
Могат да кандидатстват: културни оператори,
културни асоциации, културни фондации,
местни, регионални и национални публични
институции, асоциации или мрежи или
консорциуми на културни институции, други
институции в областта на културата, вкл.
частни компании, които в рамките на тази
покана работят без печалба.

Американският университет в България обявява конкурс за 5
стипендии за студенти от ромски произход
Кандидатите следва да отговарят на следните
изисквания: 1. Mного добро ниво на
английски език. Кандидатите ще положат
изпит по системата TOEFL и ще бъдат

приети при условие, че резултатът им е
минимум 550 точки. Ако кандидатът владее
английски език на високо ниво, но е
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необходима
допълнителна
подготовка,
университетът ще предостави 2-месечен
интензивен курс така, за да улесни успешното
полагане на TOEFL. 2. Диплома от
завършено средно образование с минимален
успех „много добър". Ще се взема под
внимание както общия успех, така и оценките
от
предметите
„български
език"
и
„математика" - всяка от тези оценки трябва да
е над 4.50. Кандидат с успех под 4.50 по всеки
от тези показатели отпада автоматично.
Оценка
над
4.50
е
предимство.
След като кандидатът бъде одобрен по
горните 2 критерия, той/тя ще трябва да

напише есе на английски език на тема: "How
an AUBG education will broaden your global
perspective and cultivate your capacity for social
responsibility." Всяка стипендия ще покрива
таксата за обучение, която към момента е
около 8000 долара, и таксата за общежитие,
така че обучението и общежитието ще са
безплатни за петимата студенти от ромски
произход, които бъдат одобрени. Обучението
в Американския университет е за степен
„Бакалавър". Стипендията ще се потвърждава
за всяка година на обучението, само ако
студентът е показал добър успех за
предходната година.

Процедура за набиране на проектни предложения за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2
„Придобиване на умения и постигане на обществена активност на
съответната територия за потенциални местни инициативни групи
(2007-2009)” от приоритетна ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г.
Краен срок: 18 септември 2008 г.
Кандидатите трябва да бъдат регистрирани и
прилагат проекта на територията на селските
райони и могат да бъдат: 1. общини; 2.
юридически лица с нестопанска цел; 3.
юридически
лица,
регистрирани
по
Търговския закон и Закона за кооперациите.

Заявление за подпомагане; Указания за
попълване на Заявление за подпомагане по
под-мярката; Наредба № 14 от 3 април 2008 г.
за условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по подмярка
431-2;

Национален конкурс за поезия „Мара Белчева”
Краен срок: 30 август 2008 г. Национален
конкурс за поезия „Мара Белчева” се
посвещава на севлиевската поетеса Мара
Белчева и се организира от Община
Севлиево, Бизнессдружение „Севлиево 21-и
век”, със съдействието на Съюза на
българските писатели и Националния

литературен музей. Право на участие имат
български поетеси, чието творчество
отговаря
на
целите
на
конкурса.
Представените за участие в конкурса творби
не трябва да са отличавани на други
конкурси.
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Конкурсът е явен и всеки кандидат трябва
да изпрати 3 поетични творби, придружени
с имената на участника, адрес, телефон за
връзка и кратка анотация на творчеството на
кандидата. Материалите се изпращат на email:
sevlievo_poezia@abv.bg
и
с
препоръчана кореспонденция не по-късно от
30 август на адрес: 5400 Севлиево;
пл. ”Свобода” №1; Община Севлиево за
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национален конкурс за поезия „Мара
Белчева”. Присъждат се следните награди: Първа награда - грамота и парична сума; Втора награда - грамота и парична сума; Трета награда - грамота и парична сума; Награда на бизнессдружение „Севлиево 21и век” за севлиевска поетеса; - Специални
награди на съорганизаторите на конкурса;

Мултимедийното списание "Public Republic" организира конкурс за
фотография на тема „Модерни времена"
Краен срок: 10 август 2008 г. Спечелилите
първите три места ще получат покана за
изложба в Германия и грамота, а всички
отличени участници ще бъдат представени в

рамките на мултимедийното списание "Public
Republic". В конкурса може да участва всеки любител или професионалист.

Стипендии по магистърски програми, предоставени от BPP Бизнес
училище - Лондон за академичната 2008/2009 година
ВРР Бизнес училище - Лондон предоставя за
академичната 2008/2009 г. стипендии за
магистърски програми по: - Счетоводство; Маркетинг; - Финанси и инвестиционен
мениджмънт;
Управление
на
стратегическите
човешки
ресурси.
Следдипломните бизнес-програми са част от
Холдинга СБП, който е един от водещите
центрове за професионално образование във

Великобритания с утвърдена репутация за
обучение на студенти с интерес към бизнеспрофесиите.
Магистърските
програми,
предлагани от СБП, са отворени за студенти
от всички специалности, които със своя опит
могат да допринесат за програмите на
училището и за бизнес-професиите, в които
ще навлязат впоследствие.

Международни курсове за мениджъри "Making Cities Work"
Краен срок: 2 месеца преди началото на
курса; Институтът за жилищна политика и
изследване на градското развитие (Institute of
Housing and Urban Development Studies - IHS,
Ротердам, Холандия) предлага курсове за
мениджъри по следните теми: 20 - 24
октомври: Leading Cities. Creating and
Implementing Strategies that Work; 20- 29

октомври:
Leveraging
Public-Private
Opportunities for City Regeneration; 1 - 5
декември: Law and Land Policy in an Urbanising
World
1 - 10 декември: Organising for a Competitive
Local Economy. Institutional Strategies and
Approaches.
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За повече информация: Mrs Inge Krijgsman,
Marketing Officer; tel.: +31 10 4089850; e-mail:
i.krijgsman@ihs.nl

Конкурс за емпирични изследователски проекти
Краен срок: 10 септември 2008 г., 17.00 часа;
Изследователски център по социални науки
обявява
Конкурс
за
емпирични
изследователски проекти в следните области:
- Социални компетентности в общество на
знанието; - Неравенства и жизнени шансове; Мобилност и идентичност.Проектите са
шестмесечни и трябва да бъдат осъществени
през учебната 2008-2009 година. Те трябва да
предвиждат интеграция в учебния план на
катедра „Социология” под формата на курс
или студентска практика. Финансирането е в

рамките на 4000 лв. за всеки спечелил проект.
Отпуснатият бюджет покрива следните
разходи:Заплащане
на
технически
изпълнители; - Командировъчни разходи; Разходи за информационни продукти и
услуги;
Канцеларски
материали.
Могат да кандидатстват: Учени с придобита
докторска
степен
(хабилитирани
и
нехабилитирани); Докторанти, които са взели
докторантски минимум и кандидатстват с
изследователски проект, свързан с темата на
дисертацията.

Курс "Инвестирайте в Япония" за висши ръководители на
европейски компании, вкл. МСП
Краен срок: 6 ноември 2008 г. Програмата се
финансира от ЕК в полза на европейските

компании. Обучението ще се проведе в
периода 2 - 6 февруари 2009 г.

Конкурс за избор на организатор на провеждането на Награди за
съвременна популярна музика на ЕС European Border Breakers
Awards
Краен срок: 15 октомври 2008 г. Подкрепата
на Комисията не може да надхвърля 60% от
допустимите разходи. Могат да кандидатстват:

- 27-те страни членки на ЕС; - 3-те страни
членки на ЕЕА; - страните кандидатки
Турция, Хърватска, БЮРМ; - Сърбия.
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EIDHR - Действия в подкрепа на човешките права и демокрацията
от гледна точка на насоките на ЕС относно смъртното наказание
Reference: EuropeAid/127238/C/ACT/Multi
Краен срок: 2 октомври 2008 г. EIDHR ще
подкрепи дейности фокусирани върху
рестрикцията, мораториума или забраната на
смъртно наказание. Подкрепата ще е в размер
от 150 000 до 1 000 000 евро, като тя следва да
представлява от 50% до 80% от допустимите

разходи. Няма ограничени за националността
на кандидатите. Проектите следва да са с
продължителност от 18 до 36 месеца.
Кандидатът може да включи към дейностите
и ре-грантиране. Насоки

EIDHR - Повишаване на уважението към човешките права и
основните свободи в страни и региони, където те са изложени на
риск; Reference: EuropeAid/126352/C/ACT/Multi; Ограничена
покана (2007-2010)
Краен срок: 16 септември 2008 г. Могат да
кандидатстват нестопански организации,
международни
и
регионални
междупарламентарни
организации
без
разлика от националността. Проектите следва
да са с продължителност от 18 до 36 месеца и

ще бъдат финансирани с мин. 150 000 и макс.
1 200 000 евро. Подкрепата следва да
представлява от 50% до 80% от допустимите
разходи. Кандидатът може да включи към
дейностите и ре-грантиране.

Покана за представяне на предложения-ЕАС/16/08; Изграждане на
мрежи между съществуващи структури в подкрепа на мобилността в
различни сектори на културата
Краен срок: 30 септември 2008 г. Целта на
настоящата покана е да окаже подкрепа на: изграждането на мрежи между съществуващи
структури в подкрепа на мобилността в
различни
сектори
на
културата;
съществуващи мрежи между структури в
подкрепа на мобилността в различни сектори

на културата; - изграждането на мрежи между
съществуващите мрежи от такива структури.
Мрежите, които ще бъдат съфинансирани
чрез предложението, трябва да включват поне
5-ма партньори от най-малко 5 различни
държави-членки.
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IPA 2007 Регионално гражданско общество - Програма Media
Подкрепа на ТВ продукции
Reference: EuropeAid/127149/C/ACT/Multi
Краен срок: 18 юли 2008 г. Могат да
кандидатстват
публични,
частни
или
независими телевизии, от страна членка на
ЕС или на страна по IPA. Финансовата
подкрепа е в размер от 80 000 до 100 000 евро,

които следва да не са по-малко от 50% от
допустимите
разходи.
Размерът
на
безвъзмездните средства ще бъде от 150 000
до 350 000 евро.

Награди EUROPA NOSTRA 2009 за културно наследство
Краен срок: 1 октомври 2008 г. Наградите на
ЕС за културно наследство Europa Nostra се
връчват ежегодно, за да отличат най-добрите
практики в областите: 1. Консервация; 2.
Изследвания; 3. Индивидуални и екипни

постижения; 4. Образование и повишаване на
разбирането. До 6 номинации ще получат
награда и финансова подкрепа от 10 000 евро.
До 25 номинации ще получат медал.

7-ма Рамкова програма: Специфична програма "Капацитет" Изследователски инфраструктури
Краен срок: 11 септември 2008 г. Ще се
подкрепят проекти, целящи оптимизиране
използването и, включително базирани на
ИКТ (Информационни и комуникационни
технологии) инфраструктури. Осигуряване
достъп на изследователски екипи от цяла
Европа до тях. Минималният брой участници
в консорциум е 3 независими юридически

лица от 3 различни държави-членки на ЕС
или
асоциирани
страни.
Могат
да
кандидатстват: Изследователски институти и
университети;
Оператори,
изграждащи
инфраструктури;
Крайни
потребители
(изследователи от всички сфери на науката и
инженерните технологии); Индустриални
компании, малки и средни предприятия.

Две нови схеми по Оперативна програма „Регионално развитие”
Краен срок: 30 септември, 2008 г.; 29 май,
2009 г.; 31 март, 2010 г. Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
обявява две процедури за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ
по
Оперативна
програма
„Регионално
развитие”
2007-2013
г.

Конкретен бенефициент по първата схема
BG161PO001/1.1-05/2008
„Подкрепа
за
осигуряване на подходяща и ефективна
държавна
културна
инфраструктура,
допринасяща за развитието на устойчиви
градски ареали” е Министерство на културата.
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Целите на схемата са да подобри, обнови и
модернизира
държавната
културна
инфраструктура в градските ареали и да
осигури социално включване и равен достъп
за групите в неравностойно положение.
Дейностите, които ще получат подкрепа
включват: • Ремонт, реконструкция и
оборудване на културна инфраструктура
държавна собственост в управление на
Министерството на културата; • Одити за
енергопотребление и внедряване на мерки за
енергийна
ефективност;
• Подобряване на достъпа за хора с
увреждания до културна инфраструктура
държавна собственост в управление на
Министерство на културата. Общият размер
на безвъзмездната финансова помощ по
схемата е 28 773 608 лв. Размерът на
съфинансирането от Европейския фонд за
регионално развитие (ЕФРР) е 85% от общата
стойност или 24 457 567 лв. Минималният
размер на безвъзмездната финансова помощ
за отделните проектни фишове към
средносрочната
рамкова
инвестиционна
програма е 300 000 лв., а максималният – 6 000
000 лв. Конкретен бенефициент по втората
схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ
BG161PO001/3.301/2008 ”Подкрепа за ефективен национален
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маркетинг на туристическия продукт и
подобряване
на
информационното
обслужване” е Държавната агенция по
туризъм. Схемата цели повишаване на
ефективността на националния маркетинг и
реклама
на
туристическия
продукт,
предоставянето
на
информация
и
подобряването
на
информационното
обслужване.
Подкрепа
ще
получат:
• Маркетингови и рекламни дейности с
национален и наднационален обхват,
разработване на стратегии и програми,
осъществяване на проучвания; • Въвеждане
на съвременни информационни технологии
за създаване и модернизиране на национални
системи и мрежи за информация и
разпространение на туристическия продукт;
• Разработване и въвеждане на национални
системи за сертифициране на качеството на
туристическите услуги, местата за настаняване
и
атракциите.
Общият
размер
на
безвъзмездната финансова помощ по схемата
е 63 983 109 лв. Съфинансирането от ЕФРР е
85% или 54 385 642 лева. Минималният
размер на отделните проектни фишове към
средносрочната
рамкова
инвестиционна
програма е 200 000 лв., а максималният – 8 000
000 лв.

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА
ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ
НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ
Регламентът
предвижда,
по-специално,
годишна отпускане на средства от страна на
Европейския парламент, под формата на
оперативна субсидия, за политически партии,
които кандидатстват и които отговарят на
условията,
установени
в
съответния

регламент. Настоящата покана за представяне
на кандидатури се отнася към представянето
на кандидатури за 2009-финансова година,
покриваща периода от 1 януари 2009 г. до 31
декември 2009 г.
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ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ—
ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ФОНДАЦИИ
НА ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ
Политическите фондации на европейско
равнище, в качеството си на организации,
свързани с политическите партии на
европейско равнище, „могат чрез дейността
си да поддържат и подкрепят целите на
европейските политически партии особено
чрез принос за дебата по проблемите на
европейската обществена политика и процеса
на европейска интеграция, включително чрез
действието им на катализатори на нови идеи,
анализи и политически алтернативи“.

Регламентът
предвижда,
по-специално,
годишно отпускане на оперативни средства
от страна на Европейския парламент, под
формата на оперативна субсидия, за
политически фондации, които кандидатстват
и които отговарят на условията, установени в
съответния регламент. Настоящата покана за
представяне на предложения се отнася към
представянето на кандидатури за финансова
година 2009, покриваща периода от 1 януари
2009 г. до 31 декември 2009 г.

Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ III.: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ЦЕЛ 5.: ГАРАНТИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
МЯРКА 1.: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА
ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА
СИГУРНОСТТА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА
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Основна цел на мярката е гарантиране на сигурна за живеене и развитие на бизнеса среда.
Специфични мерки
¾ Да се осигури съвременна информационна система за превенция на престъпността;
¾ Да се разгърне широка разяснителна кампания за превенция на противообществените
прояви и особено сред общностите на рисковите групи;
¾ Да се повиши доверието към структурите на сигурността и се въведат нови форми за
изтърпяване на наказанията.
Описание на средата
Осигуряването на ред и сигурност е важно условие, както за повишаване качеството на живота на
хората, така и за развитието на бизнеса и привличане на инвестиции. До момента в Пловдив не се
регистрират много тежки престъпления, както в столицата или в други големи градове на България,
но общината е загрижена за своите граждани и е готова да предприема мерки за недопускане на
подобни събития в нашия град. Обезпокоителни остават продължителните и незавършили
реформи в правната система. Тревожна е намалялата ефективност на основните фактори и
институции – семейството, училището, църквата, детските и младежки организации – да
противодействат на антисоциалното поведение. Обезпокоителен е и факта на нарасналото насилие
и отчетените престъпления както сред групите на пълнолетните, така и сред непълнолетните лица.
Глобален е проблемът и с нарасналия тероризъм в световен мащаб. Пловдив е голям град и е
призван да предприеме действия за недопускане на терористични действия на своята територия, за
гарантиране живота на гражданите и спокойното и сигурно развитие на икономиката.
Дейностите, които включваме в тази мярка са
¾ Осигуряване на полицейско присъствие и изграждане на приемни във всички квартали на града;
¾ Активизиране на разяснителната работа сред населението, особено в етническите квартали на
града, относно необходимостта от засилени мерки за охрана и стопанисване на личната
собственост;
¾ Модернизация на общинската охрана в училищата, целодневните детски градини и други
детски заведения, с оглед опазване здравето на децата и предотвратяването на прояви с
престъпни деяния;
¾ Актуализиране на общинската програма за закрила на децата от насилие и приобщаване на
младите хора към социалния живот;
¾ Обвързване на общинската система за работата с децата в риск с националната система;
¾ Разработване и приемане на програма за взаимодействие с ромската общност и нейните
организации по проблемите на превенция на престъпността;
¾ Изграждане на дневни центрове, които предоставят услуги и програми за обучение на родители;
¾ Разработване и приложение на програма за интеграция на безпризорни деца и младежи в
семейна среда;
¾ Възстановяване и реконструкция на физкултурни салони, спортни площадки и съоръжения в
училищата с деца от бедните етнически малцинства;
¾ Масирано охранително насищане за опазване на собствеността и живота на гражданите чрез
използване възможностите на общинската охранителна фирма и частните охранителни
компании;
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¾ Осъществяване на строг контрол върху дейността на търговски обекти и обекти за развлечения,
относно продажбата и сервирането на алкохолни напитки и тютюневи изделия на
непълнолетни лица;
¾ Изграждане на единна система за информационно осигуряване между институциите на
територията на общината в борбата срещу престъпността;
¾ Разработване на мерки и реализиране на програми за профилактика на рецидивизма и
интеграция на извършителите на престъпления срещу обществото;
¾ Създаване на пробационен център и развитие на пробационни услуги;
¾ Повишаване взаимодействията с гражданството и създаване на мрежа от граждански патрули;
¾ Дейности по въвеждане на съвременни антитерористични системи и модели.
Участници в мярката са
МВР и неговите подразделения в града, Общинска полиция, частни охранителни фирми,
граждански организации, образователни структури и всички други институции, работещи в
сферата на сигурността.
Методология
Ще се финансират проекти, които демонстрират превантивни дейности, но и водят до
дългосрочни резултати, свързани със сигурността. Приоритетно ще се разглеждат моделни проекти,
които мултиплицират световния и европейски опит в сферата и създават условия за повишаване на
доверието в силовите и правни органи и съдействат за широко участие на гражданите в тези
процеси.

