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 18, м. септември 2008 г.

Уважаеми колеги,
Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 септември – 30 септември 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 2, Мярка 2

1-8

9
9 - 11

Конкурс за финансиране на проекти, свързани с образование, спорт
и социални дейности за деца и младежи с увреждания

Краен срок: 20 октомври 2008 г. Фондация
"Помощ за благотворителността в България"
обявява Конкурс за финансиране на проекти,
свързани с образование, спорт и социални
дейности за деца и младежи с увреждания.
Проектите ще бъдат финансирани с
набраните дарения по ведомост по програма
"Колкото повече - толкова повече" на
Фондация "Помощ за благотворителността в
България". Кой може да кандидатства: организации, регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ); - читалища, регистрирани по
Закона
за
читалищата
и
ЗЮЛНЦ;
Организациите могат да кандидатстват само с
един проект. Организациите трябва да: имат дейност през последната една година,
насочена към деца и младежи с увреждания; предлагат устойчиви решения за включване
на децата и младежите в неравностойно
положение в обществения живот според
способностите им. Ще бъдат избрани и
подкрепени проекти, които предвиждат: -

подкрепа за вече създадени и действащи
социални услуги, за които е необходимо
допълнително финансиране - например
дневни центрове, грижи по домовете,
асистент
и
др.;
- организиране на дейности, които
разнообразяват и обогатяват грижата за деца и
младежи
с
увреждания.
Максимална
продължителност на проектите - 6 месеца;
Начало на проектите - най-рано 15 ноември
2008 и задължително преди края на 2008
година. Бюджет: - Минимална стойност на
отпусканите средства по предложен проект 800 лева; - Максимална стойност на
отпусканите средства по предложен проект 2000 лева. От 10 септември до 10 октомври
2008 можете да получите консултации от
експертите на ФПББ по телефона и по
електронна поща. Проектите можете да
подавате само в електронен вид на адрес
konkurs@bcaf.org
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ОП "Развитие на човешките ресурси":
BG051PO001-5.2-03 „За по-добро бъдеще на децата” схема за
безвъзмездна финансова помощ

Краен срок: 20 ноември 2008 г., 16.00 часа
СХЕМАТА Е В ТРИ КОМПОНЕНТА:
Компонент 1: Подкрепа за предоставяне на
алтернативни услуги за деца и младежи,
настанени в Домове за медико - социални
грижи за деца и Домове за деца, лишени от
родителски грижи. Компонент 2: Подкрепа за
предоставяне на алтернативни услуги за деца
и младежи, настанени в Домове за деца с
физически увреждания и Домове за деца с
умствена
изостаналост.
Компонент
3:
Подкрепа за социално включване на деца и
младежи,
напускащи
специализирани
институции. Минималната продължителност
на един проект е 10 месеца. Максималната
продължителност на един проект е 14 месеца.
ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ
ПОДКРЕПА, ВКЛЮЧВАТ: - Предоставяне
на комплекс от социални услуги за
намаляване броя на децата, настанени в
Домове за медико - социални грижи за деца
чрез
реализиране
на
мерки
за
деинституционализация и реинтеграция; Преструктуриране и/или реформиране на
домове за деца, лишени от родителска грижа,
домове за деца с физически увреждания и
домове за деца с умствена изостаналост и
подкрепа за предоставяне на нови форми на
комплексни социални услуги, в среда, близка
до семейната, които гарантират нормално
развитие, подходящо образование, равен
шанс за пълноценно участие в реалния живот
на децата, настанени в институциите; Предоставяне на комплекс от социални
услуги за деца и младежи, напускащи

специализирани институции. График за
провеждане на информационни дни по
схеми за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ - Схема BG051PO001 5.2.03 „За по-добро бъдеще на децата”
24.09.2008 г.: Враца, 11.00 ч., Търговскопромишлена палата - Враца, Лице за контакт:
Камелия Петрова, Регионален координатор
на АСП, тел.: 092/66 66 48, 0898656072
26.09.2008 г.: София, 11.00 ч., Хотел
„Метрополитен”,
зала
София,
бул. ”Цариградско шосе” 64,Лице за контакт:
Надя Зарева, Регионален координатор на
АСП02/8119668,
0894458832
30.09.2008 г.: Велико Търново, 11.00 ч.,
Общинска администрация - Велико Търново,
Голяма зала, пл. „Майка България” 2, Лице за
контакт:
Мария
Василева,Регионален
координатор на АСП, тел.: 062/60 55 86,
0898656064 30.09.2008 г.: Пловдив, 11.00 ч.,
Хотел „Марица”, Конферентна зала, бул.
„Цар Борис III Обединител”, Лице за контакт:
Красимира
Владимирова,
Регионален
координатор на АСП, тел.: 032/64 92 68,
0898656099 03.10.2008 г.: Бургас, 11.00 ч.,
Областна администрация, Голяма зала, етаж 2,
ул. „Цар Петър” 1, Лице за контакт: Радостин
Диманов, Регионален координатор на АСП,
тел.:
056/83
04
39,
0898656058
03.10.2008 г.: Варна, 11.00 ч., Общинска
администрация - Варна, Пленарна зала, бул.
„8 - ми приморски полк” 43, Лице за контакт:
Радослав Димитров, Регионален координатор
на АСП, тел.: 052/60 36 26, 0898656061

PPaaggee 33

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ссееппттеем
мввррии

Покана за представяне на предложения — EACEA/26/08 —
Структурна помощ за европейските изследователски организации за
обществена политика и за организациите на гражданското общество
на европейско ниво — 2009 г. — Гражданство — Т7
Краен срок: 17 ноември 2008 г. Настоящата
покана за представяне на предложения се
отнася до структурна помощ, представляваща
оперативна субсидия, за организации, които
преследват цели от общ европейски интерес.
Оперативните
субсидии
предоставят

финансова помощ за разходи, които са
необходими във връзка с правилното
извършване на обичайните и постоянни
дейности на избраната организация.

МЕДИА 2007 — Конкурс за проектни предложения — EACEA/18/08
— Подкрепа за промоция и достъп до пазара: аудиовизуални
фестивали
Краен срок: 31 октомври 2008 г. - за
проекти с начало между 1 май 2009 г. - 31
октомври 2009 г .; 30 април 2009 г. - за
проекти с начало между 1 ноември 2009 г.
и 30 април 2010 г. Настоящият конкурс е
насочен към европейски организации,
регистрирани в или управлявани от граждани
на страни членки на Европейския съюз или
на държави от Европейското икономическо
пространство, които участват в програма
МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн,

Норвегия), Швейцария и Хърватия. Тези
компании трябва да са организатори на
фестивали, които отговарят на посочените
критерии и които показват минимум 70 %
европейски филми от поне 10 страни членки
на програма МЕДИА, от общата фестивална
програма. Настоящият конкурс за проектни
предложения е валиден за фестивали, които
се провеждат между 1 май 2009 г. и 30 април
2010 г.

Емигрант БГ стартира конкурс „Чудесата на моята България”
Всичко, което е специфично за България като
традиции, културни ценности и паметници,
исторически места и събития, национални
герои, природни забележителности и всичко,
което бъдещите автори преценят, че може да
се вмести в контекста на „Чудесата на моята

България”, може да бъде ползвано. Чрез
създаването на богат фонд от материали по
темата ще бъде даден шанс за развитие на
млади таланти в областта на литературата,
изкуството и науката.
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Литературен конкурс на тема “Модерни времена”
Краен срок: 15 октомври 2008 г. Конкурсът
е разделен на две категории - поезия и проза.
В конкурса може да участва ВСЕКИ, като
избере САМО ЕДНА от категориите - поезия

или проза. Задължително условие е творбата
да НЕ Е ПУБЛИКУВАНА досега в печатно
или интернет издание.

Безплатен курс на обучение без откъсване от работния процес за
учители по английски с друг майчин език, които работят в
обществения/държавния сектор

Краен срок: няма Участниците в курса ще се
запознаят
основните
принципи
на
комуникативната методика и ориентираното
към обучаемия преподаване. Освен това те ще
имат възможността да приложат на практика
тези идеи в собствените си часове
посредством серия от “експерименти”, които

служат като пряка връзка между занятията по
време на курса и контекста на реалността в
учителската практика. Обучителите също така
ще проведат наблюдение на един час,
проведен от учителя на неговото работното
място, и ще му направят разбор.
Източник: Пайдея

Именни стипендии в размер на 2 000 лева годишно в 10 области на
фондация „Еврика”
Краен срок: 15 октомври 2008 г. Областите
са: Компютърни науки; Математика; Физика;
Химия и химични технологии; Медицина и
биология; Аграрни науки, вкл. ветеринарни
науки и горско стопанство; Инженерни
науки в областта на електрониката,
автоматизацията
и
електротехниката;
Инженерни
науки
в
областта
на
машиностроителните
технологии;
Строителство и архитектура; Икономика.
Право на кандидатстване за стипендиите на
.

фондация "Еврика" и за специалната
стипендия на БАИТ имат български
студенти в български университети в
определените
области,
съгласно
именоването на стипендиите, завършили
най-малко втори курс от обучението си с
успех по учебни години, не по-малък от мн.
добър (5.00), и записани за редовно
обучение в университетите по предвидения
ред
за
учебната
2008\09
година
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Конкурс за компютърна рисунка "Нарисувай своето лято"
Краен срок: 31 октомври 2008 г.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИСУНКИТЕ: 1.1. Да
са изработени на MS Paint. 1.2. Формат на
рисунката А4 (210х297 или 297х210), до 2
броя на участник; 1.3. Да бъдат представени
разпечатани на цветен принтер; 1.4. Да не се
вмъкват обекти от други програми или
картинки; 1.5. На гърба на всяка рисунка да
бъдат написани: трите имена, години, клас,
училище и телефон за контакт на участника.
ОБЩИ УСЛОВИЯ: 2.1. Право на участие
имат всички ученици от 1 до 13 клас; 2.2.
Участниците се разделят в следните

възрастови групи: 1-4, 5-8, 9-13 клас; 2.3.
Краен срок за предаване на творбите 31.10.2008 година; 2.4. Рисунки, които не
отговарят на условията по статута не се
допускат до журиране; 2.5. Ще бъдат връчени
първа, втора и трета награда във всяка
възрастова група, както и поощрителни
награди; 2.6. Авторите на класираните творби
ще бъдат допълнително уведомени. Адрес за
подаване на рисунките: Детски комплекс
Сливен, гр. Сливен 8800, ул.”П. Славейков”
N: 8, ПК. 89 ?(044) 62-51-93 - Директор, (044)
62-23-86 - Пом. Директор

Стипендии за физически лица и организации, работещи по проекти,
свързани с културата
Краен срок: различни за различните
програми Програмата култура и изкуство
(АСNP) на Институт Отворено общество Будапеща отпуска стипендии за физически
лица и организации, работещи по проекти,
свързани с културата, художественото и

изобразително изкуство. Стипендиите се
отпускат в три основни области на
програмата: развитие на сътрудничеството,
изграждане
на
национални
културни
начинания, Културна програма Роми.

Министерството на образованието и науката организира конкурс за
набиране на участници в програмата „Студенти на стаж в МОН”
Краен срок: 20 октомври 2008 г. Целта на
програмата е да се даде възможност на
амбициозни млади хора да се запознаят
отблизо с дейността на администрацията на
министерството и да натрупат практически
умения и опит. Участниците ще се включат в
работата
на
различните
звена
от
администрацията на министерството и ще
участват в редица дейности като: Подготовка
на становища по нормативни и други актове;

Разработване на проекти на нормативни и
други актове; Проучване на чуждестранно
законодателство; Проучване и обобщаване на
законодателство на ЕС; Разработване на
стратегии и програми в областта на
образованието;
Изготвяне
на
политологически
и
социологически
проучвания и анализи; Подготовка и
организация
на
публични
събития.
Продължителността на програмата е шест
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месеца. В нея могат да участват студенти в IV
и V курс с добро владеене на чужди езици,
компютърна грамотност, добро представяне
по време на учебния процес. За повече
информация: тел: 9217 686

Национален конкурс за фотография "Ученическите униформи"
Краен срок: 3 ноември 2008 г. За четвърта
поредна
година
Министерството
на
образованието и науката обявява Национален
конкурс за фотография. Тази година
конкурсът е на тема: "Ученическите
униформи".
Жури
ще
одобри
12
фотографии, които ще бъдат включени в
календара на МОН за 2009 г. Авторът на всяка
от отличените снимки ще получи парична
награда в размер на 500 лв. Отношенията с
авторите ще бъдат уредени по реда на Закона
за авторското право и сродните му права.

Условия за участие: - В конкурса може да
участва всеки - професионалист или любител
фотограф; - Допускат се до 5 снимки от един
участник; - На фотографиите трябва да бъдат
изобразени действащи ученически униформи;
- Към всяка снимка трябва да има текст, който
да обяснява в кое училище и в кой град се
носят съответните униформи;- Формат на
фотографиите: 20х30 см; - Участниците
следва да посочат трите си имена, телефон,
адрес; За повече информация: тел 9217 686 отдел "Протокол"

Национален фотографски конкурс ''Моят град в Европа''
Краен срок: 22 октомври 2008 г. ''Моят град
в Европа'' е национален фотоконкурс,
организиран от "Пи Ар Студио София" ООД
/PR studio/ в рамките на международния план
на Министерството на външните работи по
Комуникационната стратегия на Република
България за Европейския съюз. Целта на
инициативата е пред българската и
европейската
общественост
да
бъде
представен фотографският поглед към темата
"Моят град в Европа". Конкурсът ще събере и
селектира 20-те фотографии, които по найдобър начин представят европейските
измерения на българските градове. През
ноември избраните фотографии ще бъдат
подредени в изложби в София и Рим, като
организаторите на конкурса предвиждат при
възможност гостуване на експозицията и в
други български градове, в рамките на
пътуваща изложба. Условия за участие -

Право на участие в конкурса имат всички
български граждани, навършили пълнолетие
към датата на неговото обявяване. Той е
отворен за фотографи-любители и за
професионалисти.
- Представените за
участие фотографии трябва да отговарят на
тематиката на конкурса. Не се допускат до
селекция фотографии, които уронват
престижа на българските градове, както и
такива с обидно съдържание. - Всеки участник
има право да изпрати до 3 /три/ снимки за
участие в конкурса. Желателно е към всеки
снимков файл да има и следните данни: трите
имена на автора, къде е направена снимката,
както и данни за осъществяване на контакт.
- Представените за участие в конкурса фотоси
трябва да отговарят на следните технически
изисквания: 20x30cm с резолюция 300
pixels/inch, файлов формат .tiff или .jpg
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Покана за кандидатстване с проекти за новата работна програма
/2009-2011/ в рамките на Спогодбата за сътрудничество с Френската
общност на Белгия
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Главният
комисариат по международни отношения на
Френската общност на Белгия обявява Покана
за кандидатстване със съвместни проекти за
новата работна програма /2009-2011/ в
рамките на Спогодбата за сътрудничество с
Френската общност на Белгия. Предимство
ще имат проекти, насочени към развитието на
ключови сектори от Плана Маршал и с
приоритет за двете страни. Проектите трябва
да са на френски език. Приоритетните теми в

областта на образованието и науката са:
научни
изследвания
и
технологични
иновации, професионално и продължаващо
образование, насърчаване на мобилността на
младите хора чрез професионални стажове,
укрепване на връзките между образованието,
науката и бизнеса, езиково и културно
многообразие, подкрепа за Франкофонските
образователни филиали в България и за
разпространението на френския език.

Национален конкурс за детска рисунка на тема: "Коледа"
Краен срок: 10 ноември 2008 г.
Министерството на образованието и науката
обявява Национален конкурс за детска
рисунка на тема: "Коледа". Конкурсът ще се
проведе в 28-те области на страната. Всяка
област трябва да отличи по една рисунка по
темата. Избраните 28 рисунки ще бъдат
отпечатани на коледни картички. Във всяка
област ще бъде сформирана комисия от
художници, педагози, представител на РИО,
която ще избере най-добрата рисунка на
съответната област. Условия за участие: - В
конкурса могат да участват ученици на

възраст от 7 до 18 години; - Допускат се до 2
творби по темата - изобразяване на традиции,
празнично-обредни игри и костюми; Размери на рисунките: не по-големи от 35/50;
без паспарту; - Техники: пастели, акварел,
темпера, маслени бои, смесени техники Участниците следва да посочат трите си
имена, телефон, адрес. Адрес за изпращане на
рисунки:
съответният
регионален
инспекторат по образование до 10 ноември
2008 г.

Конкурс за компютърна презентация "Музикалният свят и
творчество на акад. Марин Големинов" за ученици от V до XI клас
от гр. Кюстендил
Краен срок: 30 октомври 2008 г. Във връзка
с честването на 100 години от рождението на
един
от
най-известните
български
композитори - акад. Марин Големинов, Отдел

"Култура и духовно развитие", Община
Кюстендил, обявява Конкурс за компютърна
презентация на тема: „Музикалният свят и
творчество на акад. Марин Големинов”.
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Конкурсът е с общ награден фонд 500 лв. За
участие в конкурса се допускат екипи,
съставени от максимум 3 (трима) ученици от
V до XI клас вкл., сформирани до края на
настоящата учебна година. Участие могат да
вземат ученици от всички училища в гр.
Кюстендил, като от едно училище могат да
участват
най-много
2
екипа.
Всяка
презентация трябва да бъде представена с
текст по темата, подготвен от съответния екип,
под формата на кратка лекция с
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продължителност
не
повече
от
10
минути.Презентациите трябва да бъдат
представени за предварително разглеждaне от
жури в отдел „Култура и духовно развитие”,
гр. Кюстендил на компактдиск най-късно до
30.10.2008 г. Екипите, чиито презентации
бъдат
одобрени
на
предварителното
разглеждане, ще бъдат поканени да
представят презентациите си пред жури за
окончателно класиране. За допълнителна
информация: 55 00 37

Регионална подкрепа за актуализирано изпълнение и мониторинг на
Интегрирани стратегии за управление и свързаните Планове за
действия и развитие на регионални и транс-гранични инициативи
Reference: EuropeAid/127538/C/ACT/Multi
Краен срок: 22 декември 2008 г. Целта на
поканата е да въведе по-ефективно
управление на границите на регионално ниво
чрез подкрепа на съответни услуги, включени
в интегрирано управление на границите, вкл.
полиция,
митници,
ветеринарен
и
фитосанитарен контрол и др. Подкрепата на
отделен грант по програмата ще бъде в

размер от 1,450 до 1,5 млн. евро, като трябва
да представлява не по-малко от 80% и не
повече от 90% от допустимите разходи по
проекта. Могат да кандидатстват местни и
регионални власти и НПО от страните
членки на ЕС, страните от ЕЕА, страните
кандидатки.

Обучение "Успешно развитие и ръководене на екипи", 21- 22
октомври 2008 г.
Краен срок: 15 октомври 2008 г. Обучение
по системата Xpert Personal Business Skills
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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 2.: ИГРАЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ
ПАРТНЬОРСТВА ЗА МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Основната цел е създаването на условия за модерно, адекватно, гъвкаво планиране на
местното развитие, което да бъде инструмент за качествено и съвременно управление на
Общината.
Специфични цели





Разработване на система за мониторинг, оценка и актуализация на общинския план за
развитие;
Насърчаване на публично-частните партньорства за контрол изпълнението на
общинската политика за регионално развитие;
Прозрачност и конторол върху оползотворяването на финансовите ресурси, налични в
общината;
Повишаване участието на местната общност в процеса на местно развитие.
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Оценка на средата
Общинският план за развитие е динамична и отворена система, която следва логиката на
местното развитие и отчита възможно най-бързо, гъвкаво и адекватно промените в средата.
Планът не е консервативен, бюрократичен документ, а инструмент за управление и за да
изпълни той тази своя основна задача, общината трябва да положи целенасочени усилия, за да
гарантира координиране на приоритетите и мерките в пространството на самия план, от една
страна, а от друга – да ги впише в национален и европейски контекст. Действията, които
предприема общината не са изолирани от процесите в общността, макар и на пръв поглед тя
да няма пряко участие нито в живота на бизнеса, нито в този на неправителствените
организации. Въпреки това, общината е ПРИЗВАНА да създаде онази благоприятна
институционална, нормативна и гражданска среда, която да насърчава развитието и го насочва
в ефективна посока. Предвид сложността на Плана за развитие в неговото мноогбразие,
многопластовост и многоизмерност, Общината трябва да потърси съдействието на всички
заинтересовани лица, за да може да гарантира изпълнението на предвидените мерки и
постигането на заложените цели. По инициатива на Общината следва да се структурира Съвет
за партньорство, който да извършва текущ мониторинг и оценка на дейностите, заложени в
Плана. Негови членове са представители на бизнеса, НПО, организации на работодателите,
агенции и асоциации за развитие, местни лидери. Съвет се очаква да има и консултативни
функции и да подпомага работат на Кмета, общинска администрация и общинския съвет. В
условията на сравнително ограничени финансови ресурси и належащи важни проекти, които
трябва да се случат в Общината, членовете на Съвета ще подпомогнат усилията на
администрацията да приоритизира развитието и правилно да разпределя публичната и частна
подкрепа.
Типове дейности
 Организиране на форуми за оценка напредъка по реализиране на плана;
 Работни срещи и кръгли маси за текущ анализ на промяната в контекста и разработване
на планове за действие;
 Разработване на секторни стратегии, свързани с реализирането на плана;
 Информационни кампании, които запознават населението с постигнатите резултати;
 Дейности, предполагащи участието на младите хора в мониторинга и оценката на плана.
В реализацията на мярката участват общинска администрация, общински съвет, НПО,
представители на бизнеса и сдружения на бизнеса, професионални организации, синдикати,
неформални сдружения на граждани и граждански групи, младежки съвети за развитие.
Методология
Приоритетно ще бъдат осъществявани проекти, които насърчават формирането на публичночастни партньорства и предвиждат участието на възможно най-широк кръг заинтересовани
страни. Акцент ще се постави и върху проектите, в резултат на които ще се прилагат
иновационни европейски практики за регионално планиране, мониторинг и оценка.
Институционална рамка

Основен инициатор и активен участник в реализирането на мярката е Община Пловдив, която
трябва да мотивира участието на всички заинтересовани лица в процеса на мониторинг, оценка
и адекватно адаптиране на плана за развитие, спрямо потребностите на общността.

