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 15, м. август 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 01 август – 15 август, 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 4, Цел 1, Мярка 2

1 - 11

12
12 - 14

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
„Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на найдобри практики”

Краен срок: 30 октомври 2008 г. Нейните
цели са: - Да се установят контакти и развият
партньорства за сътрудничество с цел
разпространяване и обмен на информация,
знания, умения и най-добри практики; - Да се
създадат нови и/или иновационни подходи и
решения в конкретни области, в които
процесът на регионално развитие изисква
ново и с разширен обхват ноу-хау и найдобри практики. Схемата за безвъзмездна
финансова
помощ
се
реализира
с
финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие.
Дейностите, които ще получат подкрепа,
включват: - Събиране на данни; изследвания и
анализи на тенденциите в развитието; Обмен на ноу-хау и най-добри практики и
придружаващите ги анализи, в контекста на
определените в рамките на ОП «Регионално
развитие»2007-2013 теми на сътрудничество; Анализи на най-добри практики и критерии
(benchmarking analyses) при предоставянето на

услуги;Разработване
на
бъдещи
стратегически проекти, стратегии и планове
за
действия;
Разработване
на
портали/виртуални мрежи за обмен на найдобри практики, интернет-базирани средства
и електронни бази данни за споделен обмен
на най-добрите практики и тенденции в
регионалното развитие;- Обучения, семинари,
конференции, учебни посещения, туининг
проекти, съвместни срещи, включващи и
социално-икономическите
партньори
(университети, НПО, бизнес сдружения,
сдружения на служителите и работниците и
т.н.); - Иновационни стратегии и стратегии за
превенция на риска;- Разпространение на
информация и кампании за повишаване на
информираността
на
населението;Разработване на материали за дистанционно
обучение и дискусионни форуми;- Въвеждане
на иновационни подходи (пилотни проекти);
- Предоставяне на консултации и услуги,
свързани
с
конкретен
обмен;
Разпространение на резултатите вследствие
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обмен
на
ноу-хау
и
най-добри
практики.Допустими
кандидати
по
настоящата схема са: - общини, - областни
администрации, - юридически лица с
нестопанска
цел
неправителствени
организации, сдружения /асоциации на
местни/регионални власти и други; - в случай,
че
кандидатите
са
неправителствени
организации, те трябва да са учредени и
регистрирани в съответствие с действащото
българско
законодателство
(съгласно
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съдебната регистрация) поне 12 месеца преди
крайния срок за подаване на предложения по
настоящата Покана; - в случай, че кандидатите
са
неправителствени
организации,
то
седалището и основното им място на дейност
трябва да се намират на територията на
Република България. Общият индикативен
финансов ресурс по схемата възлиза на 12 527
285 лева, от които 10 648 192 лева са
съфинансиране от Европейския фонд за
регионално развитие чрез ОПРР.

Обява за приемане на заявления за подпомагане по мярка 111
Професионално обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г.
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Финансова
помощ се предоставя за следните дейности:
Курсове: - Дългосрочни - с продължителност
от 150 часа. - Краткосрочни - с
продължителност
от
30
часа.
Информационни дейности: - Семинари. Информационни сесии. - Работни срещи
Условия за дейностите: Курсове: Във всеки
курс трябва да бъде предвиденa най -малко
една учебна група , минимален брой от седем
обучаеми и максимален брой от тридесет
обучаеми които се обучават по едно и също
време и място по учебна програма на даден
курс. Във всеки курс трябва да бъде
предвидено провеждане на практическо
обучение от най -малко 10 % от общия брой
на часовете. За всеки курс се обосновава тема
и
се
представя
подробна
учебна
програма.Информационни
дейности:
Информационните дейности трябва да са с
продължителност от 6 до 18 часа, при
следните
определения
за
видовете
информационни дейности: Семинари - в
програмата е предвидено само обучение в
зала или комбинация от обучение в зала и
демонстрация на място на нова технология,
нова техника или друг вид иновация в
земеделието; - Информационни сесии -

поредица от семинари по една и съща тема в
различен регион за всеки семинар; - Работни
срещи - отговарят на определението за
семинари, но в програмата е предвидено и
участие на обучаемите, чрез представяне на
добри
производствени
практики
от
собствените им стопанства;
Във всяка
информационна дейност трябва да бъде
предвиден минимален брой от десет обучаеми
и максимален брой от шестдесет обучаеми,
които се обучават по едно и също време и
място по учебна програма на дадена
информационна
дейност.
Информационните дейности могат да се
допълват с изготвяне и разпространение на
брошури. За всяка информационна дейност
се обосновава тема и се представя подробна
учебна програма. За обучение чрез курсове и
информационни дейности се финансират
обучаващи
организации,
които
са:1.
институции в системата на професионалното
образование и обучение по смисъла на чл .18,
т .1, 2, 4 и 5 от Закона за професионалното
образование и обучение, които провеждат
обучение по една или повече от
специалностите, съгласно Приложение №2
на Наредба №23 от 14.07.2008 г . за реда и
условията за предоставяне на безвъзмездна
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финансова помощ по мярка „Професионално
обучение, информационни дейности и
разпространение на научни знания” 2. висши
училища , които провеждат обучение по една
или повече от специалностите, съгласно
Приложение №3 на Наредба №23 от
14.07.2008 г . за реда и условията за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Професионално обучение,
информационни
дейности
и
разпространение на научни знания”Право на
финансова помощ за обучение само чрез
информационни дейности се предоставя на:
1. лица, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел, в
целите на устава (предмета на дейност ) на
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които
е
включено
повишаване
на
или
квалификацията,
консултации
информационна дейност в областта на
селското стопанство или горското стопанство
или управлението на земите или околната
среда. 2. на научни институти, които
осъществяват
научни,
приложни
и
обслужващи дейности в областта на селското
стопанство или горското стопанство или
управлението на земите или околната среда.
Кандидатите за подпомагане трябва да имат
осигурена собствена или наета материална
база за периода на провеждане на
теоретичното и практическото обучение за
съответния курс или информационна дейност.

ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 223
„Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г. (ПРСР)

Финансова помощ е предназначена за: 1.
Физически лица, еднолични търговци и
юридически
лица,
собственици
на
неземеделски земи с площ над 0,5 ха; 2.
Общини притежаващи неземеделски земи с
площ над 1,0 ха; 3. Държавни горски
стопанства (ДГС), държавни ловни стопанства
(ДЛС),
национални
паркове
и
научноизследователски горски стопанства,
стопанисващи неземеделски земи с площ над
1.0 ха;Финансова помощ сe предоставя за
инвестиции, извършвани върху всички
неземеделски земи на територията на цялата
страна, независимо от собствеността им,

попадащи в общини с лесистост по- малка от
60% или райони с висок и среден риск от
ерозия.Минималният размер на общите
допустими разходи за един проект за целия
период на прилагане на ПРСР за един
кандидат е левовата равностойност на 1 200
евро, а максималният размер е левовата
равностойност на 300 000 евро.Началната
дата за подаване на заявления за подпомагане
е 01.08.2008 г., но не по-рано от влизането в
сила на Наредбата за условията и реда за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Първоначално залесяване
на неземеделски земи”.

Покана за приемане на заявления за подпомагане по мярка 226
“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на
превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските
райони 2007-2013 г.

Финансова помощ е предназначена за: 1.
Физически лица, еднолични търговци и
юридически лица, собственици на гори и
земи от горския фонд; 2. Общини,
собственици на гори и земи от горския фонд;
3. Държавни горски стопанства (ДГС),
държавни
ловни
стопанства
(ДЛС),
национални
паркове
и
научноизследователски горски стопанства,
управляващи гори и земи от държавния
горски фонд;Финансова помощ се предоставя
за инвестиции на територията на цялата
страна в следните възстановителни дейности:
1. почистване на площи в гори, пострадали от
пожари и други природни бедствия, с цел
тяхното
изкуствено
или
естествено
възобновяване;2.
презалесяване
на
пострадалите гори;3. създаване и подобряване

на депа за съхранение на дървесина, добита
от гори, пострадали от неблагоприятни
природни въздействия; Минималният размер
на общите допустими разходи за един проект
за целия период на прилагане на ПРСР за
един кандидат е левовата равностойност на 1
000 евро, а максималният размер е левовата
равностойност на 300 000 евро.Финансовата
помощ за одобрени проекти е в размер на 100
% от общите допустими разходи по
проекта.Началната дата за подаване на
заявления за подпомагане е 01.08.2008 г., но не
по-рано от влизането в сила на Наредбата за
условията и реда за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка
„Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности”.

EAC/26/08 Покана за представяне на предложения - EAC/26/08 Подготвително действие Amicus
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Настоящата
покана за представяне на предложения
представлява инструмент за прилагане на
подготвителното действие Amicus, което има
за
цел
да:
- насърчава транснационалния характер на
ангажирането на младежи за изпълнение на
дейности, свързани с общественополезна и
доброволческа служба, - благоприятства
появата на европейска рамка за улесняване на
оперативната съвместимост на предлаганите в
държавите-членки, насочени към младежите
общественополезна и доброволческа служба
(независимо дали те се организират от
структури
за
предоставяне
на
общественополезна
служба
или
от
организации на гражданското общество), позволи провеждането на етап на изпитване и
оценка чрез конкретни проекти за европейско
сътрудничество
(в
транснационално
измерение) в областта на насочените към
младежи общественополезна и доброволческа
служба. Службата на Комисията, натоварена с
прилагането и управлението на това действие,

е отдел „Младежта в действие“ към Генерална
дирекция „Образование и култура“.Съгласно
условията на настоящата покана за
представяне на предложения до участие могат
да бъдат допускани две категории кандидати:
1. от една страна и приоритетно - публичните
организации, чиято основна дейност е в
областта на общественополезната служба; 2.
от друга страна - неправителстваните
организации и сдруженията с идеална цел,
чиято основна дейност е в областта на
младежката доброволческа служба. От друга
страна, за да бъдат допуснати до участие,
кандидатстващите организации трябва да
отговарят и на следните условия: —
седалището им да бъде в една от държавитечленки на Европейския съюз, — да имат
правно определен статут, — да са в състояние
да докажат, че имат най-малко двугодишен
опит в областта на ангажирането на младежи
за изпълнение на общественополезна или
доброволческа служба на национално
равнище (ако също така се ангажират младежи
за дейност в чужбина, максималният брой на
изпратените в чужбина младежи не трябва да
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надвишава 5 % от общия брой на
ангажираните младежи през последните две
години).Всеки участник може да представя
само по един проект.Физическите лица нямат
право да кандидатстват в рамките на
настоящата покана за представяне на
предложения.Общият бюджет, предназначен
за съфинансирането на проекти в рамките на
настоящата покана за представяне на
предложения, е 3 млн. евро.Комисията
възнамерява да подкрепи 27 проекта, или по 1
проект от държава-членка, така че да бъде
обхванат целият Европейски съюз. Въпреки
това в зависимост от броя и качеството на
представените проекти Комисията си запазва
възможността: - да не гарантира обхващане на
цялата територия на Европейския съюз,- да не
предоставя всички налични средства, както и да финансира повече от един проект
(максимум три) от една и съща страна, в
случай че не е било възможно предоставянето
на всички налични средства съгласно
посочените в поканата за представяне на
предложения правила.При определяне на
максималната сума на безвъзмездните
средства, отпускани за даден проект, трябва да
се вземат предвид правилата за финансиране,
посочени в техническите спецификации към

поканата за представяне на предложения, но
също така и броят на населението на
съответната държава. За всяка от държавитечленки на Европейския съюз се определя
пределна сума, както следва:- за проекти,
предложени от кандидатстващи организации,
чието седалище се намира в Германия,
Испания, Франция, Италия, Полша, Румъния
и Обединеното кралство сумата на
отпусканите безвъзмездни средства не може
да надвишава 181 000 евро,- за проекти,
предложени от кандидатстващи организации,
чието седалище се намира в Австрия, Белгия,
България, Кипър, Дания, Естония, Финландия,
Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва,
Нидерландия,
Португалия,
Чешката
република, Словакия, Словения и Швеция,
сумата на отпусканите безвъзмездни средства
не може да надвишава 91 150 евро,- за
проекти, предложени от кандидатстващи
организации, чието седалище се намира в
Люксембург и Малта, сумата на отпусканите
безвъзмездни средства не може да надвишава
46 150 евро.Дейностите трябва да започнат
задължително в периода между 1 февруари
2009 г. и 30 юни 2009 г. и да приключат най късно до 30 септември 2010 г.

Фотоконкурс "Искам нещо да ти кажа..."
Краен срок: 15 септември 2008 г. За пета
поредна година сдружение "На ти с
Природата" обявява фотоконкурс за найоригинална авторска снимка на животно. Тази
година темата е леко закачлива и надяваме се
провокативна за всички любители на
фотографията: "ИСКАМ НЕЩО ДА ТИ
КАЖА..." Този конкурс е за всички, малки и
големи,
които
обичат
фотографията,

природата, животните и забавленията.
Приемат се само авторски снимки. Найдобрите 12 снимки ще влязат в новогодишния
календар за 2009 г. на "На ти с Природата".
Изпратете снимките си на адрес: Сдружение
"На ти с Природата" (за фотоконкурс "Искам
нещо да ти кажа...")бул. Витоша № 102, ет.
1,София, П.К. 1463 или на e-mail:
office@iwns.org .

„Правото на децата на закрила“ - конкурс на ЕК

Краен срок: 31 октомври 2008 г. Генерална
дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”
на Европейската комисия организира
състезание за създаване на плакат на тема
„Правото на закрила на децата”. Плакатът
трябва да илюстрира темата за закрила на
децата и юношите в рамките на Европейския
съюз.Състезанието е открито за млади хора,

жители на една от 27-те държави-членки, и е
разделено в две възрастови категории: от 10
до 14 години и от 15 до 18 години.
Кандидатите трябва да сформират отбори,
състоящи се от най-малко четирима младежи
и един възрастен, който отговаря за отбора по
време на проекта.

Конкурс за журналистическо разследване за замърсяванията на
Стара Загора
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Конкурс за
разследваща журналистика за замърсяването
на Стара Загора и района организират
сдружение "Горичка" и фондация "Медийна
демокрация”. Конкурсът е начало на кампания
за
популяризиране
на
екологичните
проблеми на един от иначе найплодородните райони на България, обясняват

инициаторите. Тя ще се проведе в
партньорство с местните власти, граждански
организации, български и международни
експерти в областта на екологията и разбира
се, медиите.Първата награда е 1500 лв.,
втората - 1000 лв., а третата - 500 лв. Източник:
ecobusiness.dnevnik.bg.

Покана за представяне на предложения
Краен срок: 29 септември 2008 г.
Представителството на Европейската комисия
в България отправя покана за представяне на
предложения за избор на организации, които

да
бъдат
приемни
структури
на
информационни центрове, известни като
„Информационна мрежа EuropeDirect“ за
периода 2009-2012 година.

Избор на 100 ученици роми за включване в безплатни курсове за
подготовка за кандидатстване след 7 или 8 клас в гимназиална степен
на средно образование в гимназии, профилирани гимназии, средни
общообразователни училища, професионални гимназии, спортни
училища, училища по изкуствата и културата
Краен срок: 25 септември 2008 г. Проектът
по програма ФАР "Подобряване на
състоянието и интеграция на малцинствени

групи в неравностойно положение със
специален фокус върху ромите" организира
конкурс за избор на 100 ученици от ромски
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произход. Отговорилите на условията
ученици ще бъдат включени в безплатни
курсове за подготовка за кандидатстване в
степен
на
средното
гимназиалната
образование. Кандидатите трябва да са
записани в 7 или 8 клас за учебната 2008-2009
година и да учат и да живеят на територията

на областите Монтана, Видин, Софияобласт,
Кюстендил,
Благоевград,
Пазарджик, Пловдив, Сливен, Ямбол и
Шумен. Освен това успехът на кандидатите
от учебната 2007-2008 година, съответно от 6
или 7, клас трябва да не е по-нисък от Добър
3.50.

Трети конкурс на Европейската харта за пътна безопасност
Краен срок: 24 октомври 2008 г.
Европейската комисия и участниците в
Европейската харта за пътна безопасност,
сред които е и Портал Европа, ви канят да

участвате в третия конкурс на Европейската
харта за пътна безопасност. Всеки може да
участва с текст, снимка или видеоклип.
Източник: Портал Европа.

Годишен конкурс за стажанти в Института за пазарна икономика
Краен срок: 20 август 2008 г. ИПИ обявява
конкурс за стажанти за периода септември декември 2008 година. Желаещите трябва да
изпратят есе на една от следните теми: 1.
Какво е за Вас печалбата? 2. Кой сектор
трябва да се развива приоритетно в България?
3. Кои според Вас са причините за растежа на
българската икономика в последните години?
4. Какви са ефектите за българската
икономика от „слабия" долар? 5. Глобалното
затопляне,
човешката
дейност
и
необходимостта от конкретни политики по
този въпрос (икономически поглед) 6.
Държавата и стопанското развитие. Вместо
есе можете да изберете и икономическа тема,

към която имате особен интерес. Обемът на
есетата трябва да бъде между 800 и 2 000 думи.
Есетата, заедно с кратка автобиография на
български език изпращайте на електронен
адрес:
zmanolova@ime.bg, на вниманието на г-ца
Зорница Манолова. Какво предлага ИПИ по
време на стажа: - Стипендия. - Работа в офиса
на ИПИ. - Писане на статии, кратки резюмета,
подпомагане на екипа от икономисти за
извършване на проучвания, участие в
публичните събития на ИПИ, срещи с
интересни хора и други. - Препоръка при
завършване на стажа.

Стаж в Икономическия и Социален комитет
Краен срок: 1 октомври 2008 г.
Икономическият
и
социален
комитет
организира дългосрочни и краткосрочни
стажове
за
студенти
и
млади
професионалисти. За дългосрочен стаж могат
да кандидатстват дипломирани студенти,

които
говорят
свободно
един
от
официалните езици на ЕС, както и имат
добри познания по друг европейски език.
Кандидатите трябва да не са навършили 30
години. Желаещите да се обучават от страни,
които не са членки на ЕС, трябва да използват
свободно език от страна-членка на ЕС.
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Месечна стипендия от 800 евро се предлага на
стажанти, които не работят. Източник:

evropa.dnevnik.bg.

Конкурс по Програма Procopil

Краен срок: 15 септември 2008 г., 17 ч.
Сдружение „Национална мрежа за децата”
обявява конкурс за финансиране на малки
проекти в рамките на фондове FARD (Фонд
за развитие на местни мрежи - ФПММ),
програма PROCOPIL, съфинансирана от
Министерството на външните и европейските
работи на Франция. Програмата се
координира от Solidaritе Laique във Франция и
от Национална мрежа за децата в
България.Настоящият конкурс е насочен към
създаване и развитие на местни мрежи между
гражданския сектор, държавни институции и
местни власти с цел приоритизиране на
детското
благосъстояние.
Програмата
предвижда по един проект във всеки от
шестте основни региона. Бюджетът е 6 гранта
по 5 000 евро.Настоящият конкурс е насочен
към създаване и развитие на местни мрежи
между
гражданския
сектор,
държавни
институции и местни власти с цел
приоритизиране на детското благосъстояние.
Партньори в проекта могат да бъдат НПО,
общини, училища, Регионален инспекторат
по образованието, Дирекция социално
подпомагане, Местна комисия за борба с
противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни
и
др.
институции
и
организации в сферата на детсткото
благосъстояние.Продължителност
на
проектите: 3 месеца (октомври – декември
2008
г.)
Целите на FARD са: 1. Да се постигне
ефикасност на провежданите действия в
областта на детското благосъстояние чрез
създаване и умножаване на местни мрежи; 2.
Установяване на партньорства на множество

участници за проект, който отговаря на
специфичните нужди на местно ниво; 3.
Мобилизиране
и
повишаване
на
чувствителността
в
общността
към
идентифицираните
проблематики
в
областите, в които мрежите са локализирани.
Изисквания към организациите: 1. Да бъдат
неправителствени организации и да имат
минимум една година опит в областта на
детското благосъстояние;
2. Да показват
умения в областта на партньорство между
множество участници - местни власти,
държавни институции, неправителствени и
частни организации; 3. Да провеждат
програми или дейности в един от шестте
региона; 4. Да са в състояние и да имат
капацитет и необходимите ресурси, за да
ръководят местната мрежа и да управляват
дадения проект. Депозираните проекти трябва
да отговарят на следните критерии: 1. Да
отговарят на общите цели на FARD; 2. Да
отговарят на определените нужди на
регионално ниво; 3. Да бъдат обосновани с
проучване; 4. Да предвиждат партньорство с
повече участници (местна власт, други НПО,
други обществени и частни организации,
медии и т.н.); 5. Да предвиждат гражданско
участие в решаването на местни проблеми; 6.
Да включват план за популяризиране на
регионално
ниво;
7.
Да
предвижда
продължителност и устойчивост на търсените
механизми и резултати. С приоритет ще се
разглеждат
проекти,
при
които:
1.
Кандидатстващата организация е член на
Националната мрежа за децата; 2. Партньор е
община, включена в инициативата на
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УНИЦЕФ „Община – приятел на детето”; 3.
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Партньор е община.

Национален ученически конкурс за хумористично-сатирични
художествени творби
„Модерен ли си или пушиш?”, Габрово
Краен срок: 20 октомври 2008 г. „Модерен
ли си или пушиш?” е национален ученически
конкурс за съвременни хумористични и
сатирични творби на изобразителното
изкуство (карикатура, рисунка, живопис,
графика,
скулптура,
колаж,
плакат,

фотография,
приложни
изкуства
и
др.).Организатори: Музей „Дом на хумора и
сатирата” - Габрово, Министерство на
здравеопазването - Национална програма за
ограничаване
на
тютюнопушенето
в
Република България.

Национален ученически конкурс „Проектът на нашия клас - за
живот без тютюн”
Краен срок: 24 октомври 2008 г., 17 часа.
Важи датата на пощенското клеймо.
Националният
ученически
конкурс
„Проектът на нашия клас - за живот без
тютюн” се организира от Министерство на
здравеопазването (МЗ), Министерство на
образованието и науката (МОН) и Програма
HELP - за живот без тютюн на Европейската
комисия. Конкурсът цели да мотивира
учениците да отхвърлят тютюнопушенето и
тютюневия дим от своя живот и да подтикнат
околните към ограничаването им. Това е една
от възможностите за насърчаване на
притежаващите потенциал млади хора да

проявят интерес към проблемите, свързани с
тютюневия дим и тютюневите продукти.
Възможни области за участие в националния
конкурс: 1. Предпазване от тютюнопушене. 2.
Отказване от цигарите. 3. Непримиримост
към пасивното тютюнопушене. В конкурса
могат да участват ученици от 5 - 12 клас от
цялата страна, разделени в две категории: 5 - 8
клас и 9 - 12 клас; 100% от учениците в
паралелката следва да НЕ пушат; в
разработката на един проект трябва да участва
минимум една паралелка, като няма да се
приемат проекти на отделни лица.

Цeнтър за култура и дебат "Червената къща" набира предложения
за "Изкуство в безтегловност - свободна арт сцена София 2008"

Краен срок: 15 септември 2008 г. "Изкуство
в безтегловност – свободна арт сцена София
2008" е възможност за представяне на
оригинални съвременни проекти в областта
на театъра, танца, визуалните изкуства,
музиката, литературата и киното. “Изкуство в
безтегловност” насочва вниманието към
новото и изненадващото, към изкуството,

което провокира границите на отделните
жанрове и трудно намира място в обичайните
културни
пространства
в
София.
Кога и къде? От 1-ви октомври до 31-ви
декември 2008 г. в Центъра за култура и дебат
“Червената къща “Андрей Николов”, ул.
“Любен Каравелов” 15, София 1142.

Национален фотографски конкурс на National Geographic България
2008
Краен срок: 31 октомври 2008 г. В конкурса
могат да участват всички пълнолетни лица, с
изключение на служители на Националното
географско дружество, семействата им и лица,
свързани
с
фотографския
конкурс.
Категориите за тази година са: Хора, Природа

и Места. Възможните обекти са много от
екзотични пейзажи до необичайни сцени от
ежедневието. В конкурса можете да участвате
с не повече от една фотография за всяка
категория.

Национален фотографски конкурс на National Geogra hic Kids
България 2008
Краен срок: 31 октомври 2008 г. В конкурса
могат да участват всички деца на възраст от 6
до 14 години, живущи в България, с
изключение на деца на служители на
Националното
географско
дружество,семействата им и лица, свързани с

фотографския конкурс.Категориите за тази
година са: Живот, Природа и Хора.
Възможните обекти са много - от екзотични
пейзажи
до
необичайни
сцени
от
ежедневието. Можете да участвате с не повече
от една фотография за всяка категория.

Конкурс за детска рисунка на тема “Бай Ганьо в Европа”
Краен срок: 30 септември 2008 г. По повод
откриването на музей “История на
българските
преселници
в
Австрия”
ръководството
на
проекта
обявява
международен конкурс за детска рисунка на
тема “Бай Ганьо в Европа”. В конкурса могат

да вземат участие деца до 15-годишна възраст.
Размер: А4 или 45X55 см. Материали:
маслени бои, акварел, темпера, въглен, графит,
молив. Рисунките си изпращайте до на адрес:
Благоевград 2700 Централна поща п.к. 14.

Европейска HR награда 2009
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Краен срок: 30 октомври 2008 г. На 11-13
юни 2009 г. в Хага ще се проведе 24-та
конференция на Европейската асоциация по
управление
на
персонала
(ЕАРМ).
Организационният
комитет
на
конференцията, с подкрепата на Борда на
Европейската асоциация по управление на
персонала и асоциациите членове на ЕАРМ,
реши да открие процедура за присъждане на
първата Европейска HR награда. Победителят
ще бъде определен на базата на най-добрата и
оригинална визия за бъдещето на професията
до 2020 година и неговата/нейната роля в
него. Есето трябва да се придържа към
основната тема на конгреса на ЕАРМ 2009:
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People, Planet, Profit. Участието е отворено за
всички HR професионалисти. Участниците
трябва да работят в сферата на УЧР и да са
членове на националната асоциация по УРЧР.
Студенти, членове на асоциацията, също
могат да участват в конкурса. Всички желаещи
могат да се регистрират само като
индивидуални участници, въпреки че се
допускат
и
съвместни/корпоративни
разработки
(статии).
Есето трябва да е не повече от 10 стр. А4 на
английски език и да се изпрати до
националното жури на асоциацията, член на
ЕАРМ.

Покана за представяне на кандидатури за общоевропейски системи,
предоставящи мобилни спътникови услуги (МСУ)
Краен срок: 7 октомври 2008 г. Поканата
цели общ подбор на оператори на мобилни
спътникови системи, които да използват
честотните ленти в честотния обхват от 2
GHz в съответствие с разпоредбите на

Решение
2007/98/ЕО,
включващи
радиочестотния спектър от 1980 до 2010 MHz
за съобщения земя -космос, както и от 2170 до
2200 MHz за съобщения космос - земя.
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Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ ІV : УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА
УПРАВЛЕНИЕ.
ЦЕЛ 1 : УВЕЛИЧАВАНЕ МЕСТНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА.
МЯРКА 2 : ПОВИШАВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА И
КООРДИНАЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНАТА
ПОЛИТИКА
Основната цел на мярката е създаване на пространство на диалог между основните
участници в осъществяването на местната политика за развитие.
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Специфични цели
¾ Повишаване ролята на различните субекти в общността при планирането,
формулирането и прилагането на местната политика;
¾ Формиране на партньорски мрежи;
¾ Повишаване информираността и участието на гражданите в процеса на местно
развитие;
¾ Прозрачност при определяне на стратегическите посоки за развитие на
общността и постигане на общо съгласие за бъдещето, както на общината, така и
на отделния индивид като обект и субект на развитието.
Оценка на средата
Макар да е общо споделяно разбирането, че местната политика е най-близо до
ежедневието на индивида и рефлектира на практика върху голяма част от неговите
жизнени дейности, все още при определяне посоката на развитието основна и водеща
роля имат по-скоро работещите в общинската администрация. Гражданските
организации като основен говорител на общността и медиатор на връзките между
индивида и структурите на местната/регионална/национална власт в последните
години натрупаха определен опит и вече са активен участник в процесите на планиране,
мониторинг и оценка на административните дейности за местно развитие. По-встрани
остава бизнесът, като това в еднаква степен важи както за представителите на МСП,
така и за сериозните инвеститори и предприемачи. Те все още не могат да разпознаят
местната политика като задължителна, интегрирана и изключително важна част и от
тяхното собствено развитие. В този смисъл са необходими целенасочени усилия за
привличане на различни участници в процеса на разработване и в последствие
реализиране на местните и регионални приоритети. Не случайно основната задача на
регионалното планиране в ЕС е преди всичко насърчаване на партньорството и
общо споделяне на отговорностите. Разработването на плановете за развитие не е
самоцел за написването на едни добри документи, а инструмент за управление.
Типове дейности
¾ Насърчаване изграждането на партньорства с бизнеса, структурите на
гражданското общество и цялата местна общност;
¾ Обучение на местните партньори за работа в екип и планиране с участие;
¾ Провеждане на публични дискусии, срещи с гражданството, обществени форуми;
¾ Работа в мрежа.
В реализацията на мярката участват всички местни заинтересовани страни –
общината, организации на гражданското общество, бизнес субекти, организации,
предоставящи услуги на бизнеса – камари, професионални асоциации, сдружения,
както и образователни институции.
Методология
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Водещите проекти, които ще бъдат осъществени в рамките на тази мярка ще бъдат
свързани с включването на максимално голям брой участници, представители на
различни обществени сфери и сектори. Акцент ще се поставя върху
институционализирането на партньорските мрежи и осъществяването на дейности по
тяхното активно включване в процесите на местно равнище. Разнообразни обучителни
програми, които ще целят повишаване капацитета на местните хора да работят в
мрежа и формулират местни приоритети също ще бъдат приоритет.

Институционална рамка
Общината има водеща роля за насърчаване на местното партньорство и повишаване
информираността на гражданите и тяхното активно мключване в осъществяването на
местната политика. Естествен партньор на общината в този процес са организациите
на гражданското общество, които са естествения позитивен коректив на действията на
местната власт и е говорител на определени общности. Важен партньор в този процес
са и медиите.

