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 13, м. юли 2008 г.
1.

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

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 2

1-9

10
10 - 11

Реструктуриране, благополучие на работното място и финансово
участие PROGRESS VP/2008/017
Краен срок: 1 септември 2008 г. Програма
PROGRESS ще подкрепи обмяната на
информация
относно
здравето
и
благополучието на работното място в
процеса на реструктуриране. Дефинирани са
три под-програми: - Усъвършенстване на
експертните
знания
относно

реструктурирането; - По-добро разбиране на
здравето и благополучието на работното
място в процес на промяна; - Подкрепа за
финансово
участие
на
работниците.
Подкрепата не може да надвишава 80% от
допустимите разходи по проекта.

Hercule Programme II - Втора покана
Краен срок: 15 септември 2008 г.
Финансират се семинари, конгреси и срещи
във връзка с дейността на сдруженията на
европейските адвокати за защита на
финансовите интереси на Общността.

Финансиране: от 25 000 до 120 000 евро, до
90%
от
допустимите
разходи.
Могат да кандидатстват представители на
страните членки на ЕС и на трети страни.

PPaaggee 22

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ю
юллии

Подкрепа за укрепване на ролята на гражданското общество в
защита на човешките права и демократичните реформи,
консолидиране на политическо участие и представителство
Reference: EuropeAid/127237/C/ACT/Multi
Краен срок: 30 септември 2008 г. Бюджет
(евро): 24000000. Финансиране: между 500 000
и 1 500 000 евро, между 50% и 80% от

допустимите разходи. Могат да кандидатстват
организации от страните членки на ЕС и от
трети страни.

Подкрепа за създаване на мрежи на обсерватории на местните
власти за активно включване
Ограничена покана VP/2008/011
Краен срок: 18 август 2008 г. Могат да
кандидатстват местни и регионални власти от
страните членки, страните от ЕЕА, страните

кандидатки
кандидатки.

и

потенциалните

страни

Подкрепа за дебати относно справянето с бедността и социалното
изключване
Краен срок: 18 август 2008 г. Дебатите
следва: - да задълбочат знанията относно
различните страни на бедността и
социалното изключване, и техните корени; да стимулират обмени на национални и
европейски политики в областта; - да
мобилизират всички заинтересовани страни
и организации, които традиционно не
работят в областта; - да подкрепят участието
на хора в бедност или социално изключени
и да дадат глас на техните организации; - да
предоставят възможност за развитие на

диалог за достоверна информация относно
бедността и социалното изключване, както и
политики за преодоляването им. Общата
сума за финансиране е 4,9 млн. евро и ще
бъдат финансирани десетина проекта, като
грантът следва да представлява не повече от
80% от допустимите разходи. Максималната
продължителност на проектите следва да
бъде между 18 и 24 месеца, и те следва да
стартират между 1 декември 2008 г. и 28
февруари 2009 г.
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Покана за кандидатстване за финансиране на дейностите на
европейските организации на потребителите през 2009 г.
Краен срок: 26 септември 2008 г. Комисията
предоставя
финансова
подкрепа
на
европейски организации на потребителите.
Те са неправителствени, нестопански,
независими от индустриални, търговски и

бизнес или други конфликти на интереси, и
тяхна основна цел е да подкрепят и защитават
здравето, безопасността и икономическите
интереси на потребителите в Общността.

Покана 2009 на Европейския парламент
Краен срок: 1 октомври 2008 г. Целта на тази
покана е да се идентифицират проекти с
нетърговски характер, които да бъдат
подкрепени от Directorate General for
Communication на Европейския парламент.
Ще се подкрепят проекти, предлагащи нови
методи за комуникация с публиките. Темите
са 5: - COMM/2009/01: Телевизия; -

COMM/2009/02: Събития; - COMM/2009/03:
Уеб-страници и други интернет-базирани
инициативи; - COMM/2009/04: Проекти,
предложени от образователни институции; COMM/2009/05: Радио. Ще се подкрепят
само проекти, които ще се реализират в
повече от една страна членка.

Ти контролираш климата!
You control climate change: Be a Changer!
Краен срок: 30 ноември 2008 г. Участвай в
конкурса, намери приятели и ги подкрепи!

Конкурс по програма "Преводи"
Краен срок: 31 октомври 2008 г.
НАЦИОНАЛЕН
ФОНД
“КУЛТУРА”
обявява конкурс за финансиране на

издаването на преводи на съвременна
българска художествена литература на чужди
езици.
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МК приема предложения за награждаване за 2008 г. с годишната
държавна награда „Св. Паисий Хилендарски”, за стимулиране на
български творци и изпълнители на произведения, свързани с
българската история и традиции
Краен срок: 1 септември 2008 г.
Предложенията следва да съдържат мотивите
за награждаване, свързани с приноса на

твореца
към
националната
културна
идентичност и духовни ценности, както и
кратки биографични данни.

Втори конкурс за наградата за превод на фондация “Елизабет
Костова”, посветена на Кръстан Дянков
Краен срок: 15 септември 2008 г. Наградата
се връчва за превод на съвременен роман с
високо качество, чието оригинално издание е
публикувано на английски език след 1997 г.
Преводът на български език трябва да е
публикуван между 1 януари 2007 г. и 15
септември 2008 г. Номинациите ще бъдат
разгледани от независимо жури от трима
специалисти в областта на превода и
литературата. Преводачът на наградения
превод ще получи $2 000. Наградата ще бъде

обявена през декември 2008 г. Номиниран
преводач може да бъде всеки, чийто превод
отговаря на изискванията на наградата,
независимо от неговото гражданство. В
номинирането могат да се включат издатели,
литературни
критици,
преводачи
и
институции,
специализирани
в
практикуването
или
оценяването
на
художествен превод (преводачески общности,
университетски катедри и др.).

Конкурс за стипендия “Дамян Балабанов” за академичната 2008/
2009 г.
Краен срок: 7 ноември 2008 г., 17.00 ч.
Стипендията е в размер на 200 лева месечно и
се изплаща за деветте учебни месеца. Право
на участие имат студенти, които се обучават: в редовна форма по икономически
специалности във висши учебни заведения в
България; - имат завършен най-малко 3 курс и
- успех от цялото следване не по-малко от
много добър (5.00). До 7 ноември 2008 г.
кандидатите представят: 1. Информационна
карта - Изтегляне на информационната карта;
2. Уверение за записан зимен семестър на

учебната 2008/2009 г. с посочен в него общ
успех от следването или академична справка;
3. Есе на тема ”Ще засегне ли глобалната
финансова криза българската икономика? В
размер от 3 страници (1800 знака на страница).
Документите и есето (на хартиен и
електронен носител) се изпращат по пощата
на адрес: София 1000 , ул. Дякон Игнатий №
1, фондация “Атанас Буров”, за конкурса за
стипендия “Дамян Балабанов”. Документи,
изпратени по електронна поща няма да бъдат
приемани.
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Конкурс за стипендии “БУРОВ” за академичната 2008/ 2009 г.
Краен срок: 7 ноември 2008 г., 17.00 ч.
Стипендията е в размер на 250 лева месечно и
се изплаща за деветте учебни месеца. Право
на участие имат студенти, които се обучават: в редовна форма по икономически
специалности във висши учебни заведения в
България; - имат завършен най-малко 3 курс;
успех от цялото следване най-малко много
добър (5.00) и - не работят по време на
следването си по основен трудов договор (с
изключение на работа по договор за
обучение). До 7 ноември 2008 г. кандидатите
представят:
1. Информационна карта Изтегляне на информационната карта;

2. Уверение за записан зимен семестър на
учебната 2008/2009 г. с посочен в него общ
успех от следването или академична справка;
3. Декларация - Изтегляне на декларацията.
Документите се изпращат по пощата на адрес:
София 1000 , ул. Дякон Игнатий № 1,
фондация “Атанас Буров”, Конкурс за
стипендии “Буров”. Документи, изпратени
по електронна поща няма да бъдат приемани.
В периода 17-21 ноември 2008 г. кандидатите
ще положат тест и с тях ще се проведе
събеседване във Варна, Свищов, София и
Благоевград.

Първи кръг на Проект "Създаване на конкурентоспособни
стартиращи фирми - Проект 100" за 2008 г.
Кандидатстване с бизнес идея: 1 август - 5
септември 2008 г. Стартира Първи кръг на
Проект "Създаване на конкурентоспособни
стартиращи фирми - Проект 100" за 2008 г.,
който осигурява безвъзмездна финансова
помощ от 10 000 до 20 000 лв. на хора с
перспективни идеи за бизнес. Бюджетът за
тази година е 1,778 млн. лева и е финансиран
от Министерството на икономиката и
енергетиката. Проектът се осъществява с
подкрепата на ПРООН. В периода от 14-25
юли 2008 г., в областите Ямбол, Пазарджик,
Плевен и Смолян ще се проведат
традиционните информационни срещи: 14
юли 2008 г. - Стралджа, 13 ч., Клуб на
пенсионера, ул. „Георги Станчев" № 2; 14
юли 2008 г. - Ямбол, 16 ч., зала на Областна
администрация, ул. „Жорж Папазов" № 18; 15
юли 2008 г. - Елхово, 12 ч., Ритуална зала, ул.
„Търговска" № 4; 16 юли 2008 г. Панагюрище, 16 ч., Бизнес център

„Панагюрище", ул. "Кръстьо Гешанов" № 2;
17 юли 2008 г. - Пазарджик, 17 ч., зала на
Областна Администрация ул. „Екзарх
Йосиф" № 2; 18 юли 2008 г. - Велинград, 12
ч., Агенция за регионално развитие, ул.
„Васил Априлов" № 5; 21 юли 2008 г. Плевен, 17 ч., Областна администрация,
пл."Възраждане" № 1, зала "Плевен"; 22 юли
2008 г. - Червен бряг, 9:30 ч., ритуална зала на
читалище „Н. Вапцаров"; 22 юли 2008 г. Белене, 14 ч., Община Белене, бул.
„България" № 35, зала 26; 22 юли 2008 г. Левски, 17 ч., Община Левски, бул.
„България" № 58, заседателна зала 304; 23
юли 2008 г. - Девин, 17 ч., конферентна зала
на "Спа хотел - Девин", ул. "Дружба" № 2А;
24 юли 2008 г. - Мадан, 12:30 ч., Община
Мадан, ул."Обединение " № 14, зала 401; 24
юли 2008 г. - Смолян, 17 ч., Областна
администрация, бул."България" № 14, зала
201.
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Национален конкурс на Министерството на икономиката и
енергетиката и Програмата на ООН за насърчаване на
иновационната активност на младите хора в България - Проект
„ТЕХНОСТАРТ” за 2008 година
Краен срок: 11 ноември 2008 г.
По
ТЕХНОСТАРТ могат да кандидатстват за
безвъзмездно финансиране студенти или
завършили висшето си образование през 2008
г., които са на възраст до 29 години и нямат
регистрирана
фирма.
На
базата
на
одобрените бизнес планове младежите ще
получат безвъзмездно финансиране от 20 000
лв., като задължителното съфинансиране от
страна на бъдещите предприемачи ще е 10 на
сто от безвъзмездната помощ. По проекта ще
се финансират стартиращи технологични
фирми в сферата на производството и
услугите, чиято дейност попада в посочените
сектори и раздели, съгласно КИД-2008
(Класификация на икономическите дейности
- 2008) на Националния статистически
институт, а именно: С - Преработваща
промишленост;
J
Създаване
и
разпространение на информация и творчески
продукти;
Далекосъобщения; само в
разделите: - Раздел 61 - Далекосъобщения Раздел 62 - Дейности в областта на

информационните технологии, само позиция
62.01 - Компютърно програмиране - Раздел
63 - Информационни услуги. Няма да се
финансират дейности като производство на
селскостопанска
продукция,
рибна
промишленост, лесовъдство, въгледобив,
производство на високоалкохолни и спиртни
напитки,
тютюневи изделия,
оръжия.
Бюджетът за създаване на микро и малки
технологични фирми от студенти в рамките
на Проект ТЕХНОСТАРТ за 2008г. е 168 000
лв., осигурен от Министерството на
икономиката и енергетиката. До 7 ще бъдат
студентските фирми, които ще се създадат
през тази година по проекта. На интернет
страниците
на
Министерството
на
икономиката
и
енергетиката
>>
Предприемачество >> Микро, малки и
средни
предприятия
>>
Проект
„ТЕХНОСТАРТ" и на Проект JOBS са
публикувани методическите указания и
формулярите за кандидатстване.

Втора сесия за набиране на проекти на Столична програма
„Култура”
Срокове: 1 август - 1 септември 2008 г.
Исканата сума от Столична програма
„Култура” може да е до 80 % от целия проект,
като кандидатстващата организация трябва да
представи извлечение от банкова сметка, че

притежава 20 % от цялата сума, необходима за
изпълнението на проекта. За повече
информация: 02/986-22-78, Ирина Занева;
02/986-22-75, Надежда Семова.

PPaaggee 77

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ю
юллии

Национален литературен конкурс "Яна Язова" - Лом, 2008 - за
автори от цялата страна от 14 до 35 г.
Краен срок: 15 септември 2008 г. Народно
читалище „Постоянство” - гр. Лом обявява
второто издание на Национален литературен
конкурс „Яна Язова” - Лом, 2008. Конкурсът
се посвещава на 160 години библиотека гр.
Лом. Условие за участие: - литературен жанр:
разказ; - до три литературни творби в три
екземпляра; - размер на творбата: до пет
машинописни
страници;

- възраст: от 14 до 35 години. Материалите се
изпращат в плик на адрес: 3600 гр. Лом,
ул. Славянска № 1, Румяна Кръстева –
библиотекар
в
НЧ
”Постоянство”.
Необходими сведения за кандидата: име,
презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН. За
въпроси, свързани с конкурса, можете да се
свържете
с
нас
на
имейл
адрес:
biblioteka_lom@abv.bg и на тел.: 0971/ 66471.

Второ издание на конкурса за новела от млад автор "Новелови
награди`08"
Краен срок: 1 ноември 2008 г. След големия
интерес към конкурса “Новелови награди '07”
и успеха на едноименния сборник, Kafene.bg
и издателство Сиела обявяват началото на
второ издание на конкурса за новела от млад
автор ” Новелови награди '08”. Условията за
участие са авторите да са на възраст не повече

от 25 години и да изпратят свои неиздавани
новели на български език в обем между 50 и
100 машинописни страници. Младите
новелисти могат да изпращат творбите си до
1
ноември
включително
на
адрес
konkurs@kafene.bg във формат .doc или .rtf.

Първи международен фестивал „Здраве и кино”, 1 - 6 септември 2009 г.
Краен срок: 2 април 2009 г. Гръцкото
министерство на културата и общината на
остров Кос организират Първи международен
фестивал „Здраве и кино”, който ще се
проведе от 1 до 6 септември 2009 година на
родния остров на Хипократ. Предложения за
участие в проявата се приемат до 2 април 2009
година, а целта й е да превърне малкия остров
от Додеканезите в световно средище на
лекари, режисьори, учени, журналисти и
рекламни специалисти, които да обсъждат
проблемите на съвременната медицина и как
те по-бързо да стигнат до хората. Фестивалът
има състезателен характер и програмата му е

разделена в три категории - документално
кино, игрални филми и рекламни спотове,
посветени на проблемите на медицината,
профилактиката и здравословния начин на
живот. Във всяка категория, международно
жури, чийто състав ще стане известен покъсно, ще присъжда по три награди - Златен,
Сребърен и Бронзов Хипократ. Директор на
фестивала е гръцката режисьорка Лукия
Рикаки. Повече информация за Първия
международен фестивал „Здраве и кино”,
както и за условията за кандидатстване,
можете да получите на интернет страницата
на проявата: healthfilmfest.blogspot.com .
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Покана за представяне на кандидатури IX-2009/01 — Отпускане на
средства за политическите партии на европейско равнище
Краен срок: 1 ноември 2008 г. 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. За
да бъде допустима за отпускане на средства,
съответната партия на европейско равнище
следва да отговаря на условията, установени в
член 3(1) от Регламент (ЕО) № 2004/2003, т.е:
а) тя трябва да е юридическо лице в
държавата-членка,
където
се
намира
седалището й; б) трябва да е представена в
поне една четвърт от държавите-членки, в
Европейския парламент или в националните,
или регионални парламенти или събрания,
или трябва да е получила в поне една четвърт
от държавите-членки минимум три процента
от гласовете във всяка държава-членка по
време на последните избори за Европейски
парламент; в) трябва да зачита, по-специално
в програмата и дейностите си, принципите, на
които се основава Европейският съюз, а

именно принципите за свобода, демокрация,
зачитане на основните човешки права и
свободи, и правова държава; г) трябва да е
участвала в избори за Европейски парламент
или е изразила намерението си да участва; ж)
документи, удостоверяващи, че кандидатът
отговаря на условията, установени в членове 3,
буква б) от Регламент (ЕО) № 2004/2003; з)
документи, удостоверяващи, че кандидатът
отговаря на условията, установени в членове 3,
буква г) от Регламент (ЕО) № 2004/2003 (или
декларация, че няма промени във вече
представените документи); и) програма на
политическата партия (или декларация, че
няма промени във вече представените
документи); й) изчерпателен финансов отчет
за 2007 г., удостоверен от външен орган за
одит; к) оперативен проектобюджет за
засегнатия период (от 1 януари 2009 г. до 31
декември 2009 г.), указващ разходи, допустими
за финансиране от бюджета на Общността.

Покана за представяне на предложения IX-2009/02 — Отпускане на
средства за политически фондации на европейско равнище
Краен срок: 1 ноември 2008 г. 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. За
да бъде допустима за отпускане на средства,
съответната
фондация
на
европейско
равнище следва да отговаря на условията,
установени в член 3, параграф 2 от Регламент
(ЕО) № 2004/2003, т.е: а) трябва да е свързана
с една от политическите партии на
европейско равнище, призната съгласно
настоящия регламент и удостоверена от
съответната партия; б) трябва да е

юридическо лице в държавата-членка, където
се намира седалището й; това юридическо
лице е различно от политическата партия на
европейско равнище в качеството й на
юридическо лице, с която фондацията е
свързана; в) трябва да зачита, по-специално в
програмата и дейностите си, принципите, на
които се основава Европейският съюз, а
именно принципите на свобода, демокрация,
зачитане на правата на човека и основните
свободи и правовата държава; г) няма за цел
реализирането
на
печалба;
д) съставът на управителния й орган е
географски балансиран.
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Открива се Схема по ОПРР за проекти насочени към паметниците
на културата с национално и световно значение
Краен срок за кандидатстване: за 2008
година - 31 Октомври, за 2009 година - 30
Юни, за 2010 година – 31 Май.
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството открива още една схема по
Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г. днес. Тя е за подкрепа развитието
на паметниците на културата с национално и
световно значение – в управление на
Министерство на културата, които допринасят
за развитието на устойчив културен туризъм,
разнообразяване
на
туристическото
предлагане и увеличаване на ползите от
туризма.
Схемата
BG161PO001/3.101/2008: ”Подкрепа за паметници на
културата с национално и световно значение
допринасящи за устойчивото развитие на
туризма” се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз, чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Единствен и конкретен бенефициент е
Министерство на културата. Дейностите,
които ще получат подкрепа включват: Развитие на паметници на културата с
национално и световно значение възстановяване,
консервация,
опазване,
реставрация,
експониране,
оборудване,
въвеждане на техники и програми за
интерпретация и анимация и др.; - Развитие

на
съпътстващата
туристическа
инфраструктура, необходима за нуждите на
паметниците на културата, като указателни
табели,
посетителски
информационни
центрове, детски площадки и съоръжения за
отдих, негенериращи печалба, паркинги,
тротоари, зелени площи, обществени
тоалетни, осветление, малки съоръжения за
събиране на отпадъци, съоръжения за
улеснение на лица с увреждания и възрастни
посетители; - Изграждане на допълваща
дребномащабна техническа инфраструктура в
района на паметниците на културата, като път
за достъп, комунални услуги и удобства за
посетителите,
осигуряваща
интегрирано
развитие на туристическите продукти; Допълващи
дребномащабни
неинфраструктурни дейности, имащи пряко
отношение към подкрепяните паметници на
културата
(организиране
на
събития,
маркетинг, реклама и дейности, свързани с
промоцията и публичността на проектите); Обучение на персонала за работа със
съоръженията към паметниците на културата,
обект на подкрепа. Общият индикативен
финансов ресурс по схемата възлиза на 22 394
085 лева, от които 19 034 972 лева са
съфинансиране от Европейския фонд за
регионално развитие чрез ОПРР.
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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 2.: ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА
НАРКОМАНИЯТА
Основна цел на мярката е със своите дейности максимално да се ограничи разпространението и
употребата на наркотици в общината.
Специфични цели
¾ Да се въведат образователни и граждански системи за превенция на наркоманията;
¾ Да се подобри координираността и ефективността на местните силови структури за борба с
трафика и разпространението на наркотици;
¾ Да се мобилизира общността на града и се създадат негативни нагласи към
разпространението на наркотици, и активно поведение за преодоляване на това явление.
Описание на средата
Анализът показва, че Пловдив, като всеки един голям град е засегнат от разпространението и
употребата на наркотични вещества. Предвид геостратегическото разположение на града,
съществува опасност от засилването на тези тенденции. В тази връзка общината е предприела
действия, като е създала организация и Център за лечение на зависимостите, но е обезпокоена от
наблюдаваната от всеки тенденция за разрастване на проблема.

PPaaggee 1111

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ю
юллии

Планираме да предприемем дейности за:
¾ Популяризиране и разпространение на добри практики и модели, доказали своята ефективност
в превенцията и лечението на злоупотребата с наркотични вещества;
¾ Мотивиране на младежите за живот без наркотици, като им се предоставят достатъчно здравни
знания и възможности за здравословен начин на живот;
¾ Придобиване на знания и развиване на умения сред родители, здравни и педагогически кадри за
предотвратяване на наркоманно поведение у децата;
¾ Изграждане на структури за взаимодействие между органите на местната власт, полицията, съда,
прокуратурата, гражданските сдружения, за ограничаване разпространението на наркотици и
превантивни мерки срещу използването им;
¾ Благоустрояване и засилване на контрола върху изоставени територии и обекти в кварталите,
създаващи предпоставки за срещи на наркомани;
¾ Изграждане на здравен център в кв. Столипиново, подготовка на теренни работници от
общността и развитие на здравни програми в кварталите с маргинализирани общности.
Участници
МВР, Общинска полиция, структурите на гражданското общество, правни институции, създадени
коалиции и публично-частни партньорства.
Методология
Приоритетно ще се финансират проекти, които осигуряват институционализация на действията и
резултатите спрямо наркоманиите, и съдействат за превантивни дейности за ограничаването им. С
повишени предимства ще се ползват проекти, които включват самите общности в процеса на
превантивна работа и активизират населението за включване в процесите на противодействието на
разпространението на наркотици и тяхното използване. Помощ ще се указва и на проекти с
включени съвременни методи за преодоляване на зависимостта и демонстриращи модели за
преодоляване на тези зависимости.

