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 17, м. септември 2008 г.

1.

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

1 - 12

13
13 - 15

Информационна среща за LIFE+

Дата: 24 септември 2008 г. Европейската
комисия, в сътрудничество с фирмите Stella
Consulting
и
MWH,
организира
Информационна работна среща във връзка с
Програмата LIFE+ в България. Целта на

работната
среща
е
да
информира
потенциалните кандидати за набирането на
проекти през 2008 год. за Програмата LIFE+
и изискванията за подаване на проекти.

Програма "Научи се да плуваш" 2009

Краен срок: 1 февруари на 2009 г.
Програмата е за организиране и провеждане
на начално обучение по плуване на деца.
Основна цел: Начално обучение по плуване
на деца за подобряване на тяхното здраве и
физическа дееспособност, предпазване от
удавяне и създаване на предпоставки за
последващи системни занимания с водни
спортове. Обект на Програмата са деца на

възраст 8-10 години (ученици ІІ-ІV клас).
Обхват на Програмата: В териториален аспект
- населени места в страната, имащи условия за
обучение по плуване и спортни специалисти,
притежаващи
професионална
правоспособност
и
квалификация
за
обучение по плуване; Във времеви аспект - за
периода от 1 април до 30 септември на
съответната
годинa.
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Красива България: Обявление за стартиране на Кампанията по
Мярка 01, 02, и 02-01

Краен срок: 31 октомври 2008 г., 17.30 ч. За
2009 г. по Проект „Красива България" се
кандидатства по следните Мерки: Мярка 01
"Подобряване на градска среда" Допускат
се следните кандидати: общински и областни
администрации;
държавни
институции;
църковни
настоятелства;
религиозни
институции по смисъла на §1, т.3 от
Допълнителните разпоредби на Закона за
вероизповеданията; читалища, регистрирани
по смисъла на Закона за народните читалища.
Допускат се следните видове проекти за: ремонт
на
обекти
с
архитектурна,
историческа,
културна,
обществена
и
туристическа значимост; - ремонт на сградипаметници на културата, музеи, храмове,
манастири и прилежащите им пространства;
- изграждане и благоустрояване на места и
паркове за отдих, туризъм и спортни
съоръжения. Мярка 02 "Подобряване на
социална инфраструктура" Допускат се
следните кандидати: общински и областни
администрации;
държавни
институции;
църковни
настоятелства;
религиозни
институции по смисъла на §1, т.3 от
Допълнителните разпоредби на Закона за
вероизповеданията; читалища, регистрирани
по смисъла на Закона за народните читалища;
юридически лица с нестопанска цел;
неправителствени граждански организации
регистрирани по ЗЮЛНЦ. Допускат се
следните видове проекти за: - ремонт на
социални домове; - ремонт и обновяване на
детски градини, училища и болници;
реконструкция и изграждане на детски
площадки и спортни съоръжения. Мярка 0201 „Защитено жилище" Допускат се
следните кандидати: общински и областни
администрации
и
неправителствени
граждански организации, регистрирани по
ЗЮЛНЦ, с предмет на дейност по
регистрация в областта на социалните
дейности и с доказан двугодишен опит в

управлението на подобна дейност, проекти
или собственост. Допускат се проекти за
изграждане и реконструкция на домове за
настаняване на млади хора с увреждания.
Максималната обща стойност на бюджета
за един кандидатстващ за финансиране
обект по Мерки 01, 02 и 02-01 е 300 000 лв. с
ДДС. За обекти над 200 000 лв. по Мерки
01 и 02, Бенефициентът получава от
Проекта не повече от 100 000 лева с ДДС,
а за Мярка 02-01 - не повече от 160 000 лева
с ДДС. Няма ограничение за броя на
подадените проекти от един кандидат. В
зависимост от размера на бюджета за
проекта на всяка една от избраните
институции, между 90% и 96.5% от общия
бюджет се използват за строителномонтажни работи. За обекти по Мерки 01
и 02 с общ бюджет за СРР/СМР/КРР над
90 000 лева с ДДС, формиран от един или
няколко
обекта
на
получател
на
финансиране, се прилага Мярка 06
„Професионално
обучение
за
придобиване
на
квалификация".
Финансовото участие на одобрените
получатели на финансиране се превежда
не по-късно от 30 дни след подписване на
Меморандумите
за
разбирателство.
Максималната обща стойност на бюджета за
един кандидатстващ за финансиране обект по
Мерки 01, 02 и 02-01 е 300 000 лв. с ДДС, от
които минимум 50% са съфинансираща
вноска от кандидата. За обекти над 200 000
лв. по Мерки 01 и 02, Бенефициентът
получава от Проекта не повече от 100 000
лева с ДДС, а за Мярка 02-01 не повече от 160
000 лева с ДДС.

Покана за набиране на проектни идеи за кандидатстване за
подкрепа за разработване на проектни предложения по Програмата
за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013
BG 2005/017-455.01.04-02 - Техническа помощ за подготовка на
проектни предложения за бъдещата Програма за трансгранично
сътрудничество Румъния - България 2007-2013

Краен срок: 15 октомври 2008 г. , 17.00 ч.
МРРБ обявява покана за набиране на
проектни идеи в сферите, дефинирани в
приоритетните оси и области на интервенция
в Програма за трансгранично сътрудничество
Румъния - България 2007-2013 г. Целта на
настоящата покана е да бъдат селектирани
проектни
идеи,
които
да
получат
безвъзмездна техническа и консултантска
помощ за разработване и подготовка на
завършени проектни предложения, които
впоследствие да бъдат представени за оценка
и
финансиране.
Географски
обхват:

областите Видин, Враца, Монтана, Плевен,
Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич
и Разград. График за провеждане на
информационни дни: >> Монтана - 4
септември 2008 г., 13.30 ч., Хотел „Житомир",
ресторант >> Плевен - 5 септември 2008 г.,
10.00 ч., Хотел „Балкан", зала 1 >> Русе - 9
септември 2008 г., 13.30 ч., Хотел „Рига", зала
1 >> Силистра - 10 септември 2008 г., 10.00 ч.
Хотел "Данубе", конф. зала

Удължен е крайният срок за предаване на проектни предложения по
Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България
2007-2013 г.
Краен срок: 30 септември 2008 г.
30
септември 2008 г. е крайният срок за
предаване на проектни предложения по
обявената на 11.07.2008 г. първа покана за
набиране на проектни предложения, в
рамките на първите три приоритетни оси по
Програмата за трансгранично сътрудничество
Румъния - България 2007-2013 г. Проектното
предложение трябва да е получено на
съответната дата, в рамките на работния ден
на адрес: Romania, CBC Regional Office
Calarasi, tr. 1 Decembrie 1918, no. 1, Calarasi,
Calarasi County. Датата на пощенското клеймо
не важи! Препоръчва се кандидатите да се
запознаят с одобрените промени в Наръчника
за кандидатстване. Поканата е предназначена

за
т.
нар.
„меки
мерки”,
т.
е.
Неинвестиционни
проекти:
планове,
програми, стратегии, проучвания, анализи,
организиране на събития, обучения, свързани
с идентифициране, генериране и подготовка
на съвместни проекти по програмата.
Максималната стойност на проектните
предложения е до 1,5 милиона евро, а
проектите от типа „хора за хора” са с
максимална стойност до 250 000 евро.
Допустими кандидати по настоящата покана
за набиране на проектни предложения са:
публични органи (органи на местно,
регионално
и
централно
ниво),
неправителствени организации, университети
и научно изследователски организации.

Определен е индикативен срок за два компонента от
BG161PO001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и
рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура,
допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали"

Краен срок: 15 октомври 2008 г., 17:30 ч.
Управляващият
орган
на
Оперативна
програма „Регионално развитие" 2007-2013
уведомява всички потенциални кандидати, че
поради големия брой проектни предложения,
получени
до
момента
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" е определен

индикативен краен срок за набиране на
предложения по два от компонентите й. Те са:
Компонент 2 „Социална инфраструктура"
и
Компонент
3
„Културна
инфраструктура". Крайният срок за
подаване на проектни предложения и за двата
компонента е до 17:30 ч. на 15 октомври 2008
г. (включително). Те трябва да бъдат подавани
в Регионалните отдели на Управляващия
орган по място на изпълнение на дейностите
по проекта.

Покана за кандидатстване за стипендии за докторантура и
изследователска дейност в рамките на Университетската агенция на
Франкофонията
Краен срок: 20 септември 2008 г.
Университетската агенция на Франкофонията
обявява покана за кандидатстване за
стипендиите
"Йожен
Йонеско"
за

докторантура и изследователска дейност за
учебната
2008/2009
г.
в
румънски
университети.
Продължителността
на
стипендиите е от три до десет месеца.

Cost 2008 - 2/2008
Краен срок за предварително предложение:
26 септември 2008 г. Програмата финансира
интернационални научни мрежи. Научните
екипи
участват
със
своите
текущи
изследвания
и
финансиране.
COST
финансира само дейностите, свързани с
координацията
между
партньорите,

публикуването и популяризирането на
общите резултати. Финансират се: - Работни
срещи
на
консорциума;
Научни
конференции; - Краткосрочни научни визити;
- Обмен на млади учени;
- Други
координиращи дейности; - Публикации.

Европейската нощ на учените - за трети път в България - 26
септември

Нощта на учените е празник, по време на
който под формата на забавни мероприятия
се
представят
научни
постижения,
съпроводени с изпълнения от учени, деца и
ученици. По този повод у нас за 26 септември
са предвидени различни прояви в София,
Варна, Стара Загора, Русе, Добрич, Сливен и
Пловдив. Тази година акцентът е върху
учените, работещи в сферата на биологията,
химията и екологията. Във връзка с Нощта на
учените вече са обявени три конкурса, които
са общи за всички градове. Те са: - за участие

в изложбата „Да превърнем отпадъците в
забавна научна игра”, - фотоконкурс на тема
„Учените в действие”, и - конкурс за
разработка
на
статии,
реферати
и
мултимедийни презентации „За устойчиво
развитие - решаване на проблемите на деня
чрез наука и иновации”. Най-добрите работи
ще бъдат показани на 26 септември във
фоайето пред зала №6 на НДК в София и
техните автори ще бъдат отличени с награди.

Награда за журналистика „Различията ни събират срещу
дискриминацията” за 2008 г.

Краен срок: 31 октомври 2008 г.
Европейската комисия обяви началото на
най-новото издание на своя журналистически
конкурс под надслов „За различността.
Против дискриминацията.“ За пета поредна
година се отправя покана за участие в тази
европейска надпревара към журналисти,
пишещи както за електронните, така и за
печатните медии. Конкурсът ще отличи
таланта на онези представители на
журналистическата
професия,
които
допринасят със своето перо по- добре да се
осъзнаят предимствата на многообразието и
на борбата срещу дискриминацията, основана
на признаци като религия или убеждения,

увреждане, възраст, сексуална ориентация,
расов или етнически произход. Материалите
трябва да бъдат публикувани в печатни или
интернет медии в периода между 1 януари и
31 октомври 2008 г. Главната редакция на
медийното издание, в което е била направена
публикацията, трябва да се намира в една от
27-те държави, членки на ЕС. Изпратените
статии трябва да бъдат на един от 23-те
официални езика на ЕС и да бъдат с дължина
най-малко 3 800 знака (включително
интервалите).

Juvenes Translatores

Краен срок: 20 октомври 2008 г. Средните
училища от ЕС вече могат да се записват за

второто издание на конкурса Juvenes
Translatores (млади преводачи), който бе
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лансиран от Европейската комисия през 2007
г. с цел насърчаване изучаването на чужди
езици и поощряването на преводаческата
дейност. Записването ще се проведе на два
отделни етапа. Училищата вече могат да
изразят желанието си за участие и да изпратят
своите координати за връзка. След
приключване на периода за записване, на
случаен принцип ще бъдат избрани

определен брой училища от всяка държавачленка. След като училищата бъдат избрани,
те трябва да оповестят имената на максимум
четирима ученици, които ще вземат участие в
конкурса. Тези ученици ще се изправят пред
предизвикателството на конкурса по превод,
който ще се проведе на 27 ноември 2008 г.

Биенале "ФОДАР"

Краен срок: 28 февруари 2009 г. Фондация
"ФОДАР"
организира
Шестото
международно Биенале "ФОДАР". Темата на

салона е „Неуговорени срещи”. Конкурсът е
открит за автори от цял свят.

Учене през целия живот: Кандидатстване за ECTS и DS 2009-2013
Краен срок: 15 януари 2009 г. Избираемите
висши
учебни
институции
подават

кандидатурите си в националните центрове Центъра за развитие на човешките ресурси.

ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 321
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”
от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Началната дата за подаване на заявления: 1
септември 2008 г. Финансова помощ е
предназначена
за
1.
Общини;
2.
Неправителствени организации и читалища
намиращи се в селските райони. Мярката ще
предоставя помощ за инвестиции, насочени
към подобряване на основните услуги за
населението и икономиката на селските
райони, подпомагане с цел бъдещото
развитие на пътната, водоснабдителна и
канализационна инфраструктура. Мярката ще
се прилага в 178 селски общини, които не са
включени в градските агломерационни ареали,

с изключение на дейностите свързани с ВиК
мрежите, които ще се подпомагат в
населените места с под 2 000 еквивалентни
жители в 231 общини. Минималният размер
на общите допустими разходи за един проект
за целия период на прилагане на ПРСР за
един кандидат е левовата равностойност на 10
000 евро, а максималният размер е левовата
равностойност на 3 000 000 евро за
бенефициенти общини, а за останалите
бенефициенти 500 000 евро. Финансовата
помощ за одобрени проекти е в размер на: 1.
100% от общите допустими разходи по
проект, чийто бенефициент е община; 2. 70%
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от общите допустими разходи за проекти,
юридически лица с нестопанска цел,
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включително читалища.

ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 311
„Разнообразяване към неземеделски дейности” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
Началната дата за подаване на заявления: 1
октомври 2008 г. Финансовата помощ е
предназначена за земеделски производители в
общините от селските райони. Мярката
предоставя
безвъзмездна
помощ
на
земеделски производители за инвестиции в
неземеделски дейности. Мярката ще се
прилага в 231 общини в селските райони.
Индикативен списък на областите за
разнообразяване: - развитие на селски
туризъм; - местно занаятчийство; - развитие
на социални услуги за населението в селските
райони; - преработка и маркетинг на
земеделски продукти , които не се подпомагат
по мярка 123 от ПРСР и крайният продукт не
е включен в Анекс І; - създаване/обновяване

или подобрение на работилници за
поддръжка и ремонт на машини и
съоръжения; - производство и продажба на
възобновяема енергия. Минималният размер
на допустимите разходи, за които се
кандидатства по проекта, е левовата
равностойност на 5 000 евро, а максималният
размер е левовата равностойност на 400 000
евро. За проекти за производство на енергия
от възобновяеми източници максималният
размер на допустимите разходи, за които се
кандидатства по проект, е левовата
равностойност на 1 000 000 евро.
Финансовата помощ е в размер на 70 на сто
от одобрените разходи, но не повече от
левовата равностойност на 200 000 евро.

ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 312
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Началната дата за подаване на заявления: 1
октомври 2008 г. Финансовата помощ е
предназначена за новорегистрирани или
съществуващи микропредприятия, работещи
в неземеделски сектори в общини от селските
райони. Мярката подпомага неземеделски
микропредприятия
за
инвестиции
за
създаване или развитие на неземеделски
дейности. Мярката се прилага в 231 общини в
селските райони. Подпомагат се инвестиции

и свързани с тях външни услуги по маркетинг
и мениджмънт за развитие на дейности в
неземеделски сектори като: - преработвателна
промишленост - производство на мебели,
леко машиностроене и т .н.; -производство на
възобновяема енергия; - услуги - развитие на
дейности свързани със селски туризъм от
частни микропредприятия, отдих и спорт,
създаване и развитие на консултантски и
бизнес
услуги,
социални
грижи
и
здравеопазване, транспортни услуги и т .н.
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Минималният размер на допустимите разходи,
за които се кандидатства по проекта е
левовата равностойност на 5 000 евро, а
максималният
размер
е
левовата
равностойност на 400 000 евро. За проекти за
производство на енергия от възобновяеми
източници
максималният
размер
на

допустимите
разходи,
за
които
се
кандидатства по проекта, е левовата
равностойност на 1 000 000 евро.
Финансовата помощ е в размер на 70 на сто
от одобрените разходи, но не повече от
левовата равностойност на 200 000 евро.

Схема за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна помощ за
извършване на обследвания за енергийна ефективност с цел
подобряване конкурентноспособността на българските предприятия
и за насърчаване местното устойчиво развитие чрез подкрепа на
енергоспестяването

Краен срок: 10 октомври 2008 г., 17.30 ч.
Тази
схема
уреждат
механизма
за
предоставяне на безвъзмездна помощ за
извършване на обследвания за енергийна
ефективност
с
цел
подобряване
конкурентноспособността на малките и
средни предприятия и насърчаване местното
устойчиво развитие чрез подкрепа за
енергоспестяване. Общият размер по тази
схема за безвъзмездна помощ е 1 000 000 лева.

Размерът на предоставяните средства е 50 %
от стойността посочена в договора с ДДС, но
не повече от 25 000 лв. със ДДС. Остатъкът от
стойността на договора трябва да бъде
финансиран от собствени средства на
кандидата или от други източници, различни
от републиканския бюджет. Могат да
кандидатстват малки или средни предприятия,
които подлежат на задължително обследване
за енергийна ефективност.

Покана за изпращане на проблемни казуси

Дневник и СИБАНК стартират кампанията
"Проблеми и решения" за събиране на
проблемни казуси, защото: - искат да съберат
най-често
срещаните
проблеми
при
кандидатстване и изпълнение на проекти по
еврофондовете в България; - искат да ви
помогнат да ги разрешите, като потърсят
мнението на администрацията и консултанти
от бранша; - искат тези проблеми да стигнат
до ресорния министър по еврфондовете. Ако
и вие искате същото, изпратете ни накратко

вашия проблем при кандидатстване или
изпълнение на проект по оперативните
програми и ние ще: - потърсим решението му
от консултанти и междинните звена по
оперативните програми; - ще публикуваме
казуса и възможните му решения всеки
понеделник във в. Дневник и на
evropa.dnevnik.bg - ще съберем всички казуси
в анализ, който ще изпратим до ресорния
министър по усвояването на еврофондовете.

Развитие, разпространение, популяризиране и обучение — Покана
за представяне на предложения — EACEA/23/08 — Подкрепа за
създаване на мрежа от киносалони, прожектиращи европейски
филми

Краен срок: 31 октомври 2008 г. Една от
целите на програмата е да насърчава
прожектирането
на
ненационални
европейски филми на европейския пазар, поспециално
чрез
подпомагане
на
координацията на мрежа от киносалони.
Кандидатите трябва да са регистрирани в една
от следните държави: — 27-те държави от

Европейския съюз, — държавите от ЕАСТ,
Швейцария и Хърватия. Финансовото участие
се предоставя под формата на субсидия.
Финансовата помощ на Комисията не може да
надвишава 50 % от общите допустими
разходи.

Покана за представяне на предложения МЕДИЯ 2007 — Развитие,
разпространение, популяризиране и обучение — Покана за
представяне на предложения — EACEA/24/08 — Подкрепа за
развитието на продуцентски проекти — Игрално, документално и
анимационно кино — Единични проекти, Пакетно финансиране и
Пакетно финансиране 2 етап.

Краен срок: 17 ноември 2008 г., 17 април
2009 г. Една от целите на програмата е да
подпомага чрез оказване на финансова
подкрепа разработването на продукции,
предназначени
за
европейския
и
международния пазар, представяни от

независими продуцентски компании в
следните категории: драма, документално и
анимационно кино. Кандидатите трябва да са
регистрирани в една от следните държави: 27-те държави от Европейския съюз, държавите от ЕАСТ, Швейцария и Хърватия.

Конкурс по програма “Дебюти”
Краен срок: 8 октомври 2008 г., 18.00 часа
Национален фонд “Култура”, Фондация „Арт

Офис” и Сдружение „Терра Алтера” обявяват
конкурс за обучение в разработването на
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дебютни
проекти
и
подкрепа
за
реализирането им в областта на съвременните
изкуства и култура. Целта на програмата е
подкрепата на проекти, предложени от наймладото поколение артисти в целия спектър
на съвременните изкуства, техните гранични
форми и тренинга. Проектите трябва да бъдат
осъществени в периода декември 2008 октомври 2009. Конкурсът се провежда в два
кръга. Участието в първия кръг е изрично
условие за участие във втория. Всички
кандидатстващи трябва да имат готовност да
участват (ако бъдат одобрени на първи кръг) в
двудневно обучение по разработка на
проекти, което ще се проведе на 18-19.10.2008
г. в гр. София. Финансиращата програма на
Фонд за подкрепа на дебютни проекти е
насочена към: 1. професионални артисти
(артисти-изпълнители,
режисьори,

хореографи,
музиканти,
художници,
фотографи и др.), които правят своите първи
професионални опити; 2. организации и
събития,
създаващи
възможности
за
дебютанти. За подкрепа на проекти могат да
кандидатстват: - отделни артисти или екипи,
които реализират до третия си самостоятелен
професионален опит; - студенти със
завършен поне трети курс на някое от
висшите учебни заведения по изкуства; организации - инициатори на събития, които
подпомагат дебютанти. Дейностите по
проекта следва да бъдат планирани за
осъществяване в периода декември 2008 октомври
2009.
За
допълнителна
информация: Фондация „Арт Офис” тел. 02
987 33 81 Евро-български културен център
тел.: (02) 988 00 84

Поетичен конкурс на вестник "Новият пулс" за автори до 30годишна възраст
Краен срок: 15 октомври 2008 г. Вестник
„Новият Пулс“ обявява ежегодния си
поетичен конкурс за млади автори (до 30годишна възраст). Материалите (готови

ръкописи за книга) изпращайте на адрес:
София 1407, п.к. 144
(за конкурса на
в.„Новият Пулс“) Първа награда - безплатно
издаване на стихосбирка.

Студентския фотоконкурс и конкурс за есе
“Моят проект по мобилност. Преживян... или мечтан”

Краен срок: 1 октомври 2008 г. - 1 ноември
2008 г. Конкурсите са част от проект на
Асоциацията
на
университетските
библиотеки с международно участие в
рамките на Европейската година на
културното многообразие 2008 на тема
"Университетските библиотеки - средище за
научно и културно общуване, мост към
единното
европейско
образователно
пространство" като част от Националния

проект
“Къща”.
Основната
цел
на
студентските фотоконкурс и конкурс за есе на
тема “Моят проект по мобилност. Преживян...
или мечтан” е да се популяризира програмата
за сътрудничество във висшето образование
"Еразмус" в рамките на програма СОКРАТ на
Европейския съюз. Стремежът е да се повиши
информираността
на
студентите
за
възможностите за студентска мобилност в
рамките
на
единното
европейско
образователно пространство и да се
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стимулира
транснационалното
сътрудничество
между
университетите.
Фотоконкурс: Можете да участвате с до 3
снимки. Фотографът, трябва да бъде
единствен, който притежава правата върху

изпратените снимки. Снимките не трябва да
бъдат блокирани от издателства, агенции,
други лица и организации. Конкурс за есе:
Есетата трябва да са до 4 страници (30 реда х
60 знака на страница).

ЮНЕСКО обявява конкурс по Програма „Кейзо Обучи”
Краен срок: 17 декември 2008 г. ЮНЕСКО
обявява конкурс по Програма „Кейзо Обучи”,
съвместно с Япония, за стипендии за
финансиране на научна работа/ изследвания
за 2009 г. в следните области: - Околна среда
/специално науки за водата/ - Междукултурен
диалог
Информационни
и

комуникационни технологии - Мирно
разрешаване на конфликти. Стипендиите са
на стойност от 6000 до 10000 щ.дол. за срок
от 3 до 9 месеца, считано от м. септември
2009 г. до м. декември 2010 г. Изследванията
трябва да бъдат осъществени в чужбина.

Да охладим Земята
Японски конкурс за идеи за намаляване на парниковите емисии
Краен срок: 3 октомври 2008 г. Могат да
участват корпорации, доброволчески и
неправителствени организации и физически
лица от целия свят. Работните езици са

английски и японски. Голямата награда ще е
300 000 йени (близо 2000 евро). Ще има и 4
специални награди по 50 000 йени. Източник:
БлуЛинк

Конкурс "Град на бъдещето"
Краен срок: за регистрация - 31 октомври
2008 г.; за подаване на проект - 30 ноември
2008 г. До 2030 година 60 на сто от жителите
на Земята ще живеят в градове. Какъв ще е
жизненият град на бъдещето? За млади хора

на възраст от 15 до 25 години, живеещи в
страните членки на ЕС. Екипите могат да
бъдат макс. тричленни.
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Бъдете промяната: Малки грантове за младежки проекти
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Ако сте на
възраст под 25 години и имате проект, който
цели развитието на вашата общност на
местно ниво, запознайте се с поканата на
Peace Child International. Проекти, водени от

млади хора, целящи постигане Целите на
хилядолетието, се подкрепят с грант до 1000
долара.

7-ми европейски конкурс за дизайн L'argus
Краен срок: 21 декември 2008 г. Целта е да
се предложат оригинални, иновативни и
полезни концепции за движение на стоки и
хора по темата: Да изобретим превозно
средство, полезно за обществото. За участие в

конкурса се канят студенти по дизайн,
архитектура и под. в учебни заведения от ЕС
и Швейцария.

PPaaggee 1133
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Общински план за
развитие на Пловдив
2005 - 2013
ПРИОРИТЕТ ІV : УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ
КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА
УПРАВЛЕНИЕ.
ЦЕЛ 2.: ПОДПОМАГАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА МЕСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА ЗА РАЗВИТИЕ
МЯРКА 1.: РАЗВИТИЕ НА НАДОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И
ПРОЕКТИ
Основна цел на мярката е динамично регионалното развитие в по-широк териториален
контекст, чрез осъществяване на дейности и проекти, които имат интегриран надобщински
характер.
Специфични цели
 Насърчаване на партньорството между общините в региона;
 Разработване и осъществяване на интегрирани поректи с надобщинско значение, които
водят до икономически просперитет и повишаване качеството на живота на местните
общности;
 Обединяване на усилията на общините в региона за привличане на по-обемни
инвестиции за реализиране на големи проекти;
 Повишаване конкурентността на региона в национален и европейски контекст.
Оценка на средата
Задължителен елемент от Плана на Общината е определените в него стратегически цели и
приоритети за развитие да бъдат в синхрон с тези на съседните общини. Поради факта, че
Община Пловдив е водещата в региона, голяма част от планираните дейности са с
надобщински характер и координацията е повече от наложителна. Ето защо, в процеса на
подготовка и изработване на Плана се проведоха поредица от срещи и консултации и бе

PPaaggee 1144
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постигнато съгласие с кметовете на Общините “Пловдив”, “Марица”, “Родопи”, “Асеновград”,
“Куклен”, “Садово” и “Първомай” за обединяване на усилията и разработване на съвместни
проекти с надобщински характер. Учреден бе “Експертен съвет” от представители на
посочените общини. В резултат от работата на надобщинския експертен съвет и
индивидуалните срещи между две и три общини, се формулираха общите приоритети на
развитието. Водещо беше разбирането, че само обединените усилия могат да привлекат
сериозни и обемни инвестиции в региона и взаимната обвързаност на проектите е ясно
различима както по отношение на икономическите и чисто инфраструктурни дейности, така и
при реализацията на “меки мерки”, свързани с повишаване качеството на човешкия капитал,
например. Насърчаване създаването на клъстери, организирането на високотехнологични
паркове – Зони за висок икономически растеж; мерки в сферата на екологията; туристически
продукти и пр. са все проекти, които могат да бъдат осъществени само в партньорство между
няколко общини, а резултатите ще бъдат ползвани от всички техни жители.
Възможно е на определен етап партньорството да бъде по един или друг начин
институционализирано, дори и чрез създаването на нов юридически субект, в който интересите
на всяка страна да бъдат законодателно защитени и гарантирани.
Областните съвети за развитие също имат ключова роля в междуобщинското планиране, тъй
като общите инициативи трябва да рефлектират и при определяне на приоритетите, целите,
задачите и проектите за регионално развитие както на ниво област, така и в контекста на
NUTSII регионите.
Типове дейности:
 Нъсърчаване на сътрудничеството със съседните общини за общо планиране и
реализиране на структурни проекти;
 Учредяване на общ финансов фонд за подкрепа на проекти, чиито дейности оказват
ефект върху развитието на повече общини, включително и със субсидии от ЕС /когато е
възможно/;
 Създаването на междуобщинска структура за координиране и управление на общите
действия;
 Насърчаване партньорството между бизнес субекти и НПО от съседни общини;
 Повишаване информираността на жителите на общините за необходимостта от
осъществяване на съвместни проекти и създаване на условия за активно включване при
тяхната реализация.
В реализацията на мярката участват община Пловдив, съседни на Пловдив общини,
регионални асоциации на общините, асоциации и организации на бизнеса, търговски и
професионални камари, неправителствени организации, областни съвети за регионално
развитие, областна администрация.
Методология
Водещите проекти в тази мярка трябва задължително да имат надобщински характер; при
тяхното планиране и осъществяване общините да работят в партньорством да имат
общосподелено разбиране за очакваните резултати и споделено ползване на положителните
ефекти след реализиране на дейностите. Поректите трябва да отговарят на регионалните
приоритети за развитие, да водят до системна промяна и да имат потенциал за привличане на
голямо по обем проектно и/или инвестиционно финансиране.
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Институционална рамка
Община Пловдив трябва отговорно да поеме своята роля на водеща в регионален контекст
институция, като бъде инициатор и медиатор за разработването и реализирането на съвместни
проекти с надобщинско значение.

