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 19, м. октомври 2008 г.

Уважаеми колеги,

1.

Бихме искали да ви информираме, че в
периода 1 октомври – 15 октомври 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.

1 - 14

Покана за набиране на конкретни случаи на дискриминация
Български хелзинкски комитет (БХК) прави
оценка на юриспруденцията и на работата на
институциите, свързани със защита от
дискриминация в България. Обръщаме се към
Вас с молба да споделите впечатления в тази
насока и да ни пишете на адрес:
desislava@bghelsinki.org. Бихме предпочели
впечатленията да са свързани с конкретни
случаи на дискриминация, по които сте имали
взаимодействие с Комисията за защита от
дискриминация, със съдилищата или с
административни органи в каквото и да е

качество. Моля споделете Вашите оценки за
организацията
на
тяхната
работа,
адекватността на тяхната реакция, характера
на помощта, която са оказали, изпълнението
на постановените мерки, както и проблеми с
тълкуването на законите. Можете да
съобщавате и за други проблеми с антидискриминационното законодателство и
правоприлагане, които намирате за важни.
Благодарим предварително за Вашата
отзивчивост.

BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над
10 000 екв.ж.
Краен срок: 15 декември 2008 г., 17 ч.
местно време Министерство на околната
среда и водите обявява процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма "Околна
среда
2007-2013
г.
"BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и

развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации с над 10 000
е.ж.".
Целта
на
процедура
"BG161PO005/08/1.10/02/04 Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и
отпадъчни води в агломерации с над 10 000
е.ж." е да се подпомогне намаляването на
несъответствията по отношение на дела от
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населението, включено към канализационна
система, както и постигането на съответствие
с Директива 91/271/ЕИО, посредством
осигуряване на (екологосъобразно) заустване
на битовите отпадъчни води от агломерации
с над 10 000 е.ж.Потенциални бенефициенти
по настоящата процедура са общините на
територията,
на
които
се
намират
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агломерации над 10 000 е.ж. - за проекти за
тези
агломерации.Общият
размер
на
безвъзмездната финансова помощ, която ще
бъде предоставена по процедурата е 510 000
000 лева (петстотин и десет милиона лева).

ПОКАНА за приемане на заявления за подпомагане по мярка 311
„Разнообразяване към неземеделски дейности ” от Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013 г.
Начална дата за подаване на заявления
(нова): 1 декември 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.
Начална дата за подаване на заявления
(нова): 1 януари 2009 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
-
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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. 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
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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.

Покана за кандидатстване за трансфер на университетски кредити
Краен срок: 15 януари 2009 г. Могат да
кандидатстват
университети,
които
притежават Университетска харта Еразъм.
Висшите учебни заведения трябва да са

учредени в страните членки на ЕС, страните
от EEA (Исландия, Норвегия и Лихтенщайн),
или Турция.

Покана за изразяване на интерес за включване в състава на
съвещателната структура от научни комитети и в базата данни на
експерти за научна оценка на риска
Краен срок: 31 октомври 2008 г. Поканата е
предназначена за учени, които желаят да се
кандидатират за членове на съвещателната

структура на Европейската комисия в
областите на безопасността на потребителите,
общественото здраве и околната среда.

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.
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.
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Национален младежки конкурс за рисунка, стихотворение, есе,
разказ, фотография и фотоколаж на тема: „ЯБЪЛКАТА”
Краен срок: различен в различните
раздели Арт Клуб „Херос” Стара Загора,
Фондация “Д-р Щерев” гр. София и НЧ
„Даскал Петър Иванов” гр. Стара Загора
обявяват Национален младежки конкурс за
рисунка,
стихотворение,
есе,
разказ,
фотография и фотоколаж на тема:
„ЯБЪЛКАТА”. Целта на конкурса е да
стимулира творческото въображение на
децата и младите хора по темата и да
популяризира и презентира създадените
творби. Конкурсът се провежда в раздели: Рисунка: възрастови групи от 7 до 10 години
и от 12 до 16 години, срок - от 2 до 30.01.2009

г. - Фотография и фотоколаж: възрастови
групи 11-15 години; 15 - 20 години; срок - от
20.11.2008 г. до 20.12.2008 г. - Стихотворение:
възрастови групи от 7 до 10 години; от 12 до
16 години; от 17 до 20 години; срок - от
20.11.2008 г. до 20.12.2008 г. - Есе и разказ:
възрастови групи от 12 до 15 години; от 16 до
20 години; срок - от 20.11.2008 г. до 20.12.2008
г. Всеки автор може да участва в конкурса с до
2 творби в раздел. Авторите на отличените
творби получават грамоти и предметни
награди. Ще бъде отпечатан сборник с
наградените творби.

Програма на Карл Фридрих Гьорделер Колегиум на Фондация
"Робърт Бош" - "Добро управление"

Краен срок: 31 октомври 2008 г. Центърът
за Централна и Югоизточна Европа на
влиятелната германска фондация "Робърт
Бош"
разпространи
подробности
за
възможностите за кандидатстване за участие в
програмата на Карл Фридрих Гьорделер
Колегиум на Фондация "Робърт Бош". Темата
на деветото издание на програмата, която се
провежда през 2009 и 2010 година, е "Добро
управление". 25 млади и талантливи
представители
на
публичния
сектор
(публична администрация, държавни и
обществени предприятия, организации в
обществена полза) от България, Полша,
Румъния, Словакия и Чехия, получават покана
за деветмесечен работен престой в германия.
Стипендиантите трупат професионален опит
и квалификация и създават трайни контакти в
условията на съвместна работа с германски
държавни институции, както и със структури
на гражданското общество и бизнеса.
Младите хора участват и в поредица от

интензивни семинари за повишаване на
професионалната си квалификация, като
обучителните модули се изготвят съобразно
очакванията и потребностите на самите
стипендианти. По време на програмната
година участниците получават месечна
стипендия в размер на 1 380 eвро, както и
добавки за членове на семейството (брачен
партньор, деца). Поемат се пътните разходи и
разходите за езикови курсове, свързани с
участието в програмата. По време на престоя
си в Германия стипендиантите могат да
разчитат на добре осигурена работна среда.
Програмната година на Колегиума в периода
2009-2010 г. е под надслов "Добро
управление" - разбирано като управление и
мениджмънт в условията на съвместна работа
между бизнеса и гражданските структури за
цялостно развитие на обществото. Това
разбиране за доброто управление доразвива
концепцията за овластяващата държава. Освен
българското гражданство, сред условията за
участие са: отлична диплома за висше
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образование,
минимум
1
година
професионален опит в публичния сектор,
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много добри познания по немски език.

Заявки за доклади за международна конференция „Новите медии”, 6
- 9 май 2009 г., Атина
Краен срок: 28 ноември 2008 г.
Конференцията ще се съсредоточи около 6
теми:1. Икономически стратегии и новите
медии 2. Новите технологии - на екран и на
хартия. 3. Нови медии, ново съдържание. 4.
Новите медии и новата публика - влияние и
взаимодействие. 5. Нови медии, нови
журналисти. 6. Институции и политика.
Предложения за доклади до 500 думи по

горните теми се приемат до 28 ноември,
одобрените
участници
ще
бъдат
информирани до 19 декември, а пълните
доклади трябва да бъдат представени до 30
март 2009 година. Повече информация за
конференцията можете да получите на адрес:
media2009.conferences.gr
Източник:
grreporter.info

Покана за представяне на предложения - „Подкрепа за
информационните мерки в областта на общата селскостопанска
политика” - Прилагане на информационни мерки по бюджетен ред
05 08 06 за 2009 г.
Краен срок: 14 ноември 2008 г. Настоящата
покана за представяне на предложения се
отнася за информационни мерки, които да
бъдат изпълнени (т .е. изготвяне, прилагане,
контрол и оценка) в рамките на периода 1
юни 2009 г. - 31 май 2010 г.Информационна
мярка
представлява
самостоятелно
и
съгласувано информационно мероприятие,
организирано въз основа на отделен бюджет.
Включените в такъв вид мероприятие
дейности
варират
от
самостоятелна
конференция
до
широкомащабна
информационна
кампания,
обхващаща
няколко вида информационни дейности (като
конференции, аудиовизуални продукции,
подвижни семинари, …), провеждани в един
или повече региони на държавите членки.
Заявителите, към които е отправена тази
покана за представяне на предложения, са
юридически лица, законно установени в
държава членка от поне две години, и по конкретно:- селскостопански организации
или организации за развитие на селските

райони, - асоциации на потребителите, асоциации за опазване на околната среда,
- публични органи на държавите членки, медии, - университети. С настоящата покана
за представяне на предложения Комисията се
стреми да получи заявления за осъществяване
на следните видове информационни мерки: телевизионни
и
радиопрограми
(документални предавания, телевизионни
дебати и др.), - визуални, аудио и
аудиовизуални
продукции
и
тяхното
разпространение, - действия, насочени към
училищата и университетите, - конференции,
семинари и работни срещи (включително и
подвижни), особено в селските райони, посещения
с
цел
обмен
на
информация,особено между стари и нови
държави членки, - информационни щандове
на
селскостопански
панаири,
информационни кампании, обединяващи
няколко
от
горепосочените
видове
информационни мерки, - други видове
информационни мерки като публикации и
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интернет портали се взимат под внимание,
само ако са изградени на един от езиците на
дванадесетте нови държави членки. Целевите
групи в рамките на настоящата покана за
представяне на предложения са: - широката
общественост в ЕС-27, - обществеността в
селските райони, - заинтересованите страни
от селскостопанските среди, земеделските
стопани
и
другите
потенциални
бенефициенти на мерките за развитие на
селските райони. Общият прогнозен бюджет
за информационни мерки, провеждани в
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съответствие с настоящата покана за
представяне на предложения, е 2 900 000 евро.
Размерът на исканите от Комисията
безвъзмездни средства е между 12 500 евро и
200 000 евро за конкретна информационна
мярка (включващ фиксиран размер на
разходите за персонал).

Покана за представяне на предложения - EACEA/13/08 Подпомагане на транснационалното разпространение на
европейски филми Агенции за международни продажби на
европейски кинофилми
Краен срок: 15 ноември 2008 г. Настоящата
покана е отправена към европейските
дружества, специализирани в международните
продажби на европейски кинофилми.
Кандидатите трябва да са установени в една от
следните държави: - 27-те държави-членки на
Европейския съюз, - държавите от ЕАСТ и
ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,

- страните кандидатки: Хърватия, Швейцария. Максималният наличен бюджет
съгласно настоящата покана за представяне на
предложения възлиза на 1 милион евро в
зависимост от наличните средства за 2009 г.
Финансовата помощ не може да надхвърли 60
% от общите допустими разходи.

Покана JLS/FRC/2008-2 за оперативни грантове "Човешки и
граждански права"
Краен срок: 13 ноември 2008 г. Ще се
финансират операциите на НПО, чиято
дейност има изразена европейска насоченост

и в които членуват поне половината от
страните членки в ЕС.

Покана JLS/CJ/2008-2 за оперативни грантове "Гражданско
правораздаване"
Краен срок: 13 ноември 2008 г. Ще се
финансират операциите на НПО, чиято
дейност има изразена европейска насоченост

и в които членуват поне 13 страни членки в
ЕС.
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Награди iLearning
Краен срок за номинации: 15 декември
2008 г. Награди iLearning се връчват за
иновационни подходи в интегрираното
обучение. Можете да номинирате в средните
категории:

- iLearning organisation - iLearning provider iLearning futures - ilearning quality - iLearning
access

BG161PO001/4.1-02/2008: „Подкрепа за изграждане и укрепване на
дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”
Краен срок: 12 януари 2009 г. Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството обявява процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма “Регионално
развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 4
„Местно развитие и сътрудничество”,
операция 4.1. „Дребномащабни местни
инвестиции”, по Схема за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ

BG161PO001/4.1-02/2008: „Подкрепа за
изграждане и укрепване на дребномащабна
инфраструктура за предотвратяване на
свлачища”. Проектите ще се изпълняват на
територията на Република България, в
рамките на 178 общини извън обхвата на
градските
агломерационните
ареали.
Минималната
сума
на
безвъзмездната
финансова помощ за проектно предложение
е 100 000 лв., а максималната 1 000 000 лв.

BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати
стандарти”
Краен срок: 5 януари 2009 г., 16.00 ч.
Общият размер на безвъзмездната финансова
помощ по процедурата е 19 558 300 лева.
Допустими за финансиране са дейности,
отнасящи се към следните елементи:Консултантски услуги – за предоставяне на
професионални съвети и консултации за
предварителен
анализ,
подготовка
и
въвеждане на системи за управление (СУ) и

международно
признати
стандарти
в
предприятията; - Инвестиционна подкрепа –
ограничена подкрепа за инвестиции в
оборудване и нови технологии, които са
задължително свързани с въвеждането на СУ
и/или международно признати стандарти; Услуги за сертифициране и/или изпитване за
удостоверяване съответствието на продукти

PPaaggee 88

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

Програма „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти,
специализанти и млади учени”
Краен срок: 5 декември 2008 г., 16.00 часа
местно
време
Министерство
на
образованието и науката кани желаещите да
представят проектни предложения по
Приоритетно направление 3 „Подобряване
качеството на образованието и обучението в
съответствие с потребностите на пазара на
труда за изграждане на икономика, основана
на знанието”, Основна област на интервенция
3.3. „Укрепване на връзките между
институциите за образование и обучение,
научноизследователския сектор и бизнеса”,
посредством
схема
за
безвъзмездна
финансова
помощ:
BG051PO001-3.3.04
„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”.
Целите на схемата за безвъзмездна финансова
помощ са: - да се създадат по-добри условия и
повишаване на мотивацията на младите хора
за решаване на научните задачи в нови и
започнали докторски програми.; - да се развие

научния потенциал в областта на научните
изследвания и иновациите на висшите
училища и научните институции, чрез
създаване на възможности за допълнителна
квалификация
на
пост-докторанти,
специализанти и млади учени. Дейностите,
които ще получат подкрепа по настоящата
схема са разделени в две групи: ДЕЙНОСТ 1:
„Подкрепа на нови и започнали докторски
програми” ДЕЙНОСТ 2: „Програми за
развитие на пост-докторанти, специализанти
и млади учени” За тези средства могат да
кандидатстват висши училища, БАН и други
научни организации, включително и в
партньорство с работодатели. Дейностите по
изпълнението на един проект трябва да
приключат до 31 август 2011 г., а
безвъзмездната помощ е в максимален размер
до 800 000 лв.

Покана за представяне на предложения - EACEA/30/08 - Действие
4.6 - Партньорства - Програма „Младежта в действие“
Краен срок: 1 декември 2008 г. Допустимите
дейности, които могат да фигурират в една
програма за дейност, са следните: 1. Обмен на
млади хора - по Поддействие 1.1 на
програмата „Младежта в действие”
2.
Инициативи на млади хора - по Поддействие
1.2 на програмата „Младежта в действие“ 3.
Дейности по Поддействие 4.3 на програмата
„Младежта в действие“, освен дейностите по
работа в мрежа
Програмите трябва да

започнат задължително между 1 април 2009 г.
и 1 септември 2009 г. Програмите за дейност
може да са с продължителност 2 години (24
месеца). Общият бюджет, отпуснат за
съфинансирането на програми в рамките на
настоящата покана, възлиза на около 750 000
евро. Сумата на безвъзмездните средства,
отпуснати за всеки отделен проект, не може да
надхвърля
100
000
еврo.
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Покана за представяне на предложения - EACEA/22/08 Подпомагане на транснационалното разпространение на
европейски филми - Работа в мрежа на европейските
разпространители - „Избирателна“ система на подпомагане
Краен срок: 1 декември 2008 г., 1 април
2009 г.и 1 юли 2009 г . Настоящата покана е
отправена към европейските дружества,
специализирани
в
международното
разпространение на европейски кинофилми.
Кандидатите трябва да са установени в една от
следните държави:- 27-те държави -членки на
Европейския съюз, - държавите от ЕАСТ и
ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, страните кандидатки: Хърватия, - Швейцария.
Подпомагането ще бъде предоставено за
разпространението на филми с максимален

бюджет на продукцията 15 милиона евро на
групи от най-малко 5 разпространители за
филмите, чийто бюджет е под 3 милиона
евро, и от най-малко 7 разпространители за
филмите, чийто бюджет е между 3 и 15
милиона евро. Финансовата помощ не може
да надхвърли 50 %от общите допустими
разходи.

Покана за предложения - Пилотен проект за засилване на
сътрудничеството между държавите-членки в борбата с горските
пожари
Краен срок: 21 ноември 2008 г.
Европейската комисия, Генерална дирекция
„Околна
среда“,
отдел
„Гражданска
защита“ отправя покана за предложения с цел
определяне на проекти за засилване на
сътрудничеството между държавите членки в

борбата с горските пожари, които могат да са
избираеми за финансова подкрепа в рамките
на пилотен проект в областта на гражданската
защита. Тази финансова подкрепа ще бъде
във формата на безвъзмездни средства.

Национална литературна награда "Христо Смирненски"
Краен срок: 1 август 2009 г. Във връзка със
110-годишнина на големия български поет и
публицист Христо Смирненски, Фондация
"Буквите" учредява Национална литературна
награда „Христо Смирненски”. Наградата е
ежегодна и се връчва в две категории: поезия - проза. За носители на наградата
могат да бъдат предлагани пълнолетни автори,
пишещи своите произведения на български
език. Номинациите могат да се правят от
творчески съюзи, обединения, групи, а също

така от издателства, неправителствени
организации, работещи в областта на
културата, културни институции и институти.
Предлагащите организации трябва да
предоставят на адрес:
София 1000 кв.
Младост 1, бл. 66, ап. 163 по пет екземпляра
от книги (стихосбирка, сборник разкази,
сборник публистични материали, роман) на
номинираните от тях автори, които са излезли от печат в периода между връчването на
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“Фулбрайт”: Конкурс за стипендия “Учени на новия век” за 2009-10
година
Краен срок: 10 ноември 2009 г. “Учени на
новия век” (NCS) e програма, която се
администрира от Бюрото за образование и
културна дейност към Държавния департамент
на САЩ (ECA) съвместно със Съвета за
международен обмен на учени (CIES). Тя дава
възможност на изявени учени от цял свят да
правят проучвания, да водят диалог с колеги и
професионалисти, да дискутират процесите,
предизвикателствата и проблемите на новите
глобални модели в науката на ХХІ век.
Темата за 2009-10 година е “Университетът
като генератор на нови идеи и център на
познание”. Кандидатите могат да разработят
следните подтеми: - Сътрудничество между
университета и бизнеса в сферата на
иновациите,
предприемачеството
и
икономическото развитие; - Сътрудничество
за пазарна реализация на научни открития в
областта
на
енергийната
сигурност,

производството на храни, околната среда,
здравеопазването,
транспорта
и
нанотехнологиите;
- Сътрудничество за
подобряване жизнения стандарт на местните
общности и региони; - Сътрудничество за
решаване на социални и обществени въпроси
(съхраняване на културно-историческото
наследство;
противодействие
срещу
престъпността и наркоманията; грижи за
децата и възрастните хора); - Сътрудничество
за иновации в областта на средното
образование, обучението за възрастни и
продължителното обучение.
Програмата
“Учени на новия век” започва през месец май
2009 г. и приключва през април 2010 г. Тя
включва три едноседмични семинара (май
2009 г., октомври 2009 г. и април 2010 г.) и
тримесечно посещение в американски
университет или институт с научноизследователска цел.

Обучение за национални съдии по законодателството на ЕО в
областта на конкуренцията и съдебното сътрудничество между
национални съдии
Краен срок: 9 януари 2009 г . Покана за
предложения
относно
обучение
на
национални съдии по законодателството на

ЕО в областта на конкуренцията и съдебното
сътрудничество между национални съдии.

Покана за изледвания в областта на европейската сигурност
Краен срок: 4 декември 2008 г.
ЕК
представя покана за представяне на проекти за
изследвания в областта на сигурността в
рамките на Седма рамкова програма (7РП) за
научни изследвания и технологично развитие:
Специфична програма "Сътрудничество".

Тематични области и видове проекти: Сигурност на гражданите: интеграционни
проекти, демонстрационни проекти и
проекти за проучване на общностния
капацитет - Сигурност на инфраструктурата:
интеграционни проекти и проекти за
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проучване на общностния капацитет Разузнаване
и
граничен
контрол:
интеграционни проекти и координационни и
насърчителни действия - Възстановяване на
сигурността и безопасността в кризисни
ситуации:
интеграционни
проекти,
демонстрационни проекти и проекти за
проучване
на
общностния
капацитет
- Сигурност и общество (Граждани и
сигурност; Разбиране на организационните
структури от потребителите; Проучвания за
сигурността като развиваща се концепция;
Сигурност в икономиката). В тази област са

допустими съвместни проекти, мрежи и и
координационни и насърчителни действия. Сигурност на проучванията, координацията и
структурирането: мрежи и координационни и
насърчителни действия. Със съвместни
проекти и мрежи могат да кандидатстват поне
3 юридически лица , установени в страни
членки на ЕС или страни кандидатки за
членство. Не се допускат кандидати от една и
съща страна. Източник: evropa.dnevnik.bg

LIFE+, Компонент "Информация и комуникация"
Краен срок: 21 ноември 2008 г. LIFE+,
Компонент "Информация и комуникация" ще
подкрепи проекти, които прилагат кампании
за повишаване на общественото разбиране по
темите защита на околната среда, консервация
на биоразнообразието, както и превенция на
горски пожари (повишаване на общественото

разбиране,
специални
обучения).
Съфинансират се до 50% от допустимите
разходи по проекта. Предложените дейности
следва да се реализират на територията на
страните членки на ЕС.

Гражданско право: Покана за проекти JLS/CJ/2008-2 за оперативни
грантове на НПО
Краен срок: 13 ноември 2008 г. Програма
"Гражданско
право"
ще
подкрепи
преодоляване на пречките пред добро
функциониране
на
транс-гранични
граждански дела в страните членки и цели да
подобри ежедневието на хора и компании
чрез подобряване достъпа до правосъдие.

Проектите, финансирани по тази програма,
ще подобрят контактите, обмяната на
информация и работата в мрежа на
юридически, съдебни и административни
власти и професионалисти в областта на
правото, включително чрез подкрепа на
обучения.
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Програмата за ТГС Румъния-България 2007-2013 г. - Втора покана за
набиране на проектни предложения
Краен срок: Проектните предложения се
подават непрекъснато по време на
поканата и се оценяват на тримесечие
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и Министерството на
развитието, благоустройството и жилищата в
Румъния в качеството му на Управляващ
орган по Програмата за трансгранично
сътрудничество Румъния-България 2007-2013
г. обявяват втора покана за набиране на
проектни
предложения.
Проектните
предложения
могат
да
се
подават
непрекъснато по време на поканата като ще се
оценяват на тримесечие. Първата оценка на
проектите ще стартира след 31.01.2009 г.
Финансирането на проектни предложения ще
продължи до изчерпване на средствата в
размер на 101 млн. евро. Избираемите
дейности по поканата са: транспорт,
информационни
технологии
и
комуникации,
околна
среда,
икономическо и социално развитие.
Поканата за набиране на проектни
предложения е както за т.нар. „меки мерки”,
така и за инвестиционни проекти. За
инвестиционните проекти периодът за
изпълнение е максимум 30 месеца от момента
на подписване на договора като сумите за
финансиране са между 500 000 и 8 000 000
евро. За проектите от типа “хора за хора”
периодът на изпълнение е 12 месеца от
момента на подписване на договора като
сумите за финансиране са между 30 000 и 250

000 евро. За другите видове проекти периодът
на изпълнение е максимум 18 месеца от
момента на подписване на договора като
сумите за финансиране са между 250 000 и 1
500 000 евро. Проектните предложения ще
бъдат финансирани 84 % от Европейския
фонд за регионално развитие, 13 % от
държавния бюджет на всяка една от
държавите, участващи в програмата, и около
2% собствени средства от партньорите по
съответния проект. Проектните предложения
трябва да имат доказан трансграничен ефект и
да са спазили най-малко две от следните
условия: съвместно разработване на проекта
съвместно финансиране съвместен персонал
и съвместно изпълнение. Максималният брой
на партньорите за един проект е 5,
включително
и
водещият
партньор.
Бенефициенти по поканата са публични
организации
(органи
на
местно,
регионално
и
централно
ниво),
неправителствени
организации,
университети и научно изследователски
организации. Проектните предложения
следва да се подават в Съвместния технически
секретариат по Програмата - Регионален
офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш. Подробности, относно поканата
можете да намерите на интернет страницата
на програмата: www.cbcromaniabulgaria.eu.
Въпроси могат да се задават на e-mail адресите:
robg@mdlpl.ro

ОП "Конкурентоспособност" - Схема - 1.1.2 - 2008 г. - Процедура
BG161PO003-1.1.02:
„Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти,
процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Краен срок: 7 януари 2009 г. Основната цел
на процедурата е да предостави интегрирана
консултантска и инвестиционна подкрепа на

българските предприятия в изпълнението на
успешни
проекти
за
внедряване
в
производството и пазарна реализация на
иновативни продукти, процеси и услуги (като

PPaaggee 1133
услугите следва да са резултат от внедрен
иновативен процес или продукт) с висока
добавена
стойност.
Процедурата
за
безвъзмездна финансова помощ се реализира
с финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектите ще се изпълняват на

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ооккттооммввррии
територията на Република България. Общият
размер на безвъзмездната финансова помощ
по процедурата е 28 359 535 лева.

Покана за кандидатстване по специфична програма "Хора" (FP7)
Краен срок: 2 април 2009 г. или 8 октомври
2009 г., 17:00 брюкселско време
ЕК
представя покана за предоставяне на грантове
за опитни изследователи по специфична
програма "Хора" на Седма рамкова програма:
Грантове за реинтеграция. Такива грантове се

предоставят на изследователи, които търсят
постоянна работа в областта на научните
изследвания и са преминали минимум 18–
месечно обучение в рамките на "Дейностите
на Мария Кюри".

Покана за представяне на предложения по работна програма
„Хора“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни изследвания,
технологично развитие и демонстрационни дейности за 2009 г. ''Нощ на учените''

Краен срок: 14 януари 2009 г. Могат да
кандидатстват
юридически
лица
или
партньорства, учредени в страните членки на
ЕС или асоциираните страни (Хърватия,

Македония, Албания, Сърбия, Черна Гора,
Турция, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн,
Израел и Швейцария).

Покана за предоставяне на предложения по програма „Обучение
през целия живот“
Програмата „Обучение през целия живот“ се
отнася за всички видове и равнища на
образованието
и
професионалното
образование и обучение. Участниците трябва
да бъдат установени в една от следните
страни: 27-те страни от Европейския съюз
(считано от 1 януари 2007 г.), страните от
ЕАСТ и ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и
Норвегия,
страни-кандидатки:
Турция.
Общият бюджет, предоставен за тази покана,

е оценен на 961 млн. EUR. Размерът на
предоставените безвъзмездни средства, както
и продължителността на проектите, варират в
зависимост от такива фактори, каквито са
видът на проекта и броят на участващите
страни. Основните срокове са следните:
Университетска харта: „Еразмус“ — 28
ноември 2008 г. „Комениус“, „Грундвиг“:
Обучение на работното място: първи краен
срок — 16 януари 2009 г. допълнителни
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крайни срокове — 30 април 2009 г.; 15
септември 2009 г. „Комениус“: Асистентски
стажове за начинаещи преподаватели — 30
януари 2009 г. „Леонардо да Винчи“:
Мобилност (включително удостоверения за
мобилност по програма „Леонардо да Винчи“)
„Еразмус“: Интензивни езикови курсове
(EILC) — 6 февруари 2009 г. Програма „Жан
Моне“— 13 февруари 2009 г. „Комениус“,
„Леонардо
да
Винчи“,
„Грундвиг“:
Партньорства „Комениус“: Комениус Регио
партньорства „Грундвиг“: Семинари — 20
февруари 2009 г. „Комениус“, „Еразмус“,
„Леонардо
да
Винчи“,
„Грундвиг“:
Многостранни
проекти,
мрежи
и
съпътстващи мерки — 27 февруари 2009 г.
„Леонардо да Винчи“: Трансфер на

многостранни иновационни Проекти — 27
февруари 2009 г. „Еразмус“: Интензивни
програми (ИП), Студентска мобилност за
обучение
и
стажове
(включително
удостоверения,
даващи
право
на
консорциумите да организират стажове по
програма „Еразмус“) и Мобилност на
персонала (командировки на преподаватели и
обучение на персонала) — 13 март 2009 г.
„Грундвиг“: Асистентски стажове, проекти за
възрастни Доброволци — 31 март 2009 г.
Широкообхватна програма — 31 март 2009 г.
Широкообхватна програма: Ключова дейност
1 — Учебни посещения — 9 април 2009 г.

Изследователски стипендии за млади учени
Краен срок: 30 ноември 2008 г. Институтът
за изследване на близкото минало, София
обявява
конкурс
за
четиримесечни
изследователски стипендии за млади учени –
докторанти и постдокторанти (до 40 г.) от
социалните и хуманитарните науки, които
работят по тематика, свързана с изследване на
комунистическия
период
в
България.
Крайният продукт на подпомогнатото

изследване се очаква под формата на научна
студия по неразработвана или слабо позната
тема във вид, годен за научна публикация.
Кандидатстването става с кратко проектно
описание (до 2000 думи, съдържащo
мотивация, метод и източници) и CV.
Препоръка/и от утвърден/и учен/и от
областта са желателни, но не задължителни.

Конкурс за разработка и провеждане на университетски курс
Краен срок: 15 декември 2008 г.
Институтът за изследване на близкото минало
София обявява конкурс за научна разработка
и провеждането на едносеместриален
университетски курс (за бакалавърски или
магистърски програми, летен семестър 2009 г.)
от социалните и хуманитарните науки по
тематика, свързана с изследване на
комунистическия
период
в
България.
Кандидатстването става с чрез попълването на

приложения формуляр за учебна програма
на курса, CV на кандидата и официален
документ от катедрата с нейното съгласие да
включи курса в програма си като свободно
избираема дисциплина. Одобрените курсове
ще получат преподавателска стипендия за
периода на провеждането на курсa на
стойност 2500 лв.

