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 20, м. октомври 2008 г.

Уважаеми колеги,

1.

Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 октомври – 31 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 - 11

2.1.1.- 2008 - BG161PO003-2.1.04 "Технологична модернизация в малки
и средни предприятия"

Краен срок: 12 януари 2009 г. Основната
цел на процедурата е оказването на подкрепа
на малки и средни предприятия в България в
постигането на технологична модернизация
чрез насърчаване на инвестициите в ново
оборудване
и
технологии,
както
и
предоставяне на достъп до професионални
съвети и консултации с оглед разширяване на
дейността
и
повишаване
на
конкурентоспособността на предприятията.
Допустими за финансиране са следните
дейности: По елемент „Инвестиции":
- Закупуване и въвеждане в експлоатация
(доставка, монтиране и първоначално
изпитване) на машини, съоръжения и
оборудване, представляващи дълготрайни
материални активи, включително закупуване
на компютърно оборудване, нужно за работа
с компютърните приложения; - Закупуване и
въвеждане в експлоатация на дълготрайни

нематериални
активи
софтуерни
за
управление
на
приложения
производствения
процес
и/или
специализирани компютърни приложения за
дизайн и разработване на продукти, права по
патенти, лицензи, „ноу-хау" или не
патентовани технически познания и др.; Подобряване
на
функционалните
характеристики на съществуващи сгради и
производствени помещения чрез строителномонтажни работи (СМР), водещо до
повишаване на стойността им, когато това е
непосредствено свързано с и необходимо за
въвеждането в експлоатация на направените
инвестиции по проекта. По Елемент
„Услуги": - Консултантски услуги, свързани с
въвеждането на нови технологии, процеси,
продукти/услуги в предприятието, в т.ч.
разработване на бизнес и маркетингови
стратегии.
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2.1.1.- 2008 - BG161PO003-2.1.05 "Технологична модернизация в
големи предприятия"
Краен срок: 12 януари 2009 г. Основната
цел на процедурата е оказването на подкрепа
на предприятията в България в постигането
на
технологична
модернизация
чрез
насърчаване на инвестициите в ново
оборудване
и
технологии
с
оглед
разширяване на дейността и повишаване на
конкурентоспособността на предприятията.
Допустими за финансиране са следните
дейности: - Закупуване и въвеждане в
експлоатация
(доставка,
монтиране
и
първоначално
изпитване)на
машини,
съоръжения и оборудване, представляващи
дълготрайни
материални
активи,
включително закупуване на компютърно
оборудване, нужно за работа с компютърните
приложения; - Закупуване и въвеждане в

експлоатация на дълготрайни нематериални
активи - софтуерни приложения за
управление на производствения процес
и/или
специализирани
компютърни
приложения за дизайн и разработване на
продукти, права по патенти, лицензи, „ноухау" или не патентовани технически познания
и др.; - Подобряване на функционалните
характеристики на съществуващи сгради и
производствени помещения чрез строително
– монтажни работи (СМР), водещо до
повишаване на стойността им, когато това е
непосредствено свързано с и необходимо за
въвеждането в експлоатация на инвестициите,
закупени по проекта.

Конкурс по програма “Мобилност” - трета сесия за 2008 година

Краен срок: 18 ноември 2008 г. Национален
фонд “Култура” обявява ІІI сесия на конкурса
за финансиране на: - участия в международни
културни
форуми
в
чужбина
на
представители на българската култура и
изкуство - посещения на чуждестранни
мениджъри и продуценти в областта на
културата и изкуствата. Средства по
програмата се отпускат по три модула: индивидуални пътувания с професионална
ориентираност; - колективни пътувания на
професионални състави; - пътувания на
непрофесионални творци и състави за
представяне на българската фолклорна
култура на международни фестивали в

чужбина. Третата сесия на конкурса обхваща
събития, които ще се състоят от началото на
месец декември до края на месец март 2009 г.
включително. Документите за участие в
конкурса, в три екземпляра, се депозират в
“Евро-Български културен център” до
18.11.2008
г.
(вторник)
София,
бул.”Ал.Стамболийски” № 17 понеделник петък 10.00 - 17.00 ч. Не се приемат
документи за участие в конкурса изпратени по
поща, факс или e-mail. За допълнителна
информация: Национален фонд “Култура”
тел.
981
08
13
988
58
26
Евро-български културен център тел. 988 00
84
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Конкурс за подкрепа на късометражно кино
Краен срок: 28 ноември 2008 г.
Национален фонд “Култура” обявява конкурс
за финансиране на проекти за създаване на
късометражни филми. За подкрепа на
проекти по програмата могат да кандидатстват:
- студенти със завършен поне трети курс на
някое от висшите учебни заведения по
изкуства със специалности „кино и
телевизионна режисура” или „операторско
майсторство”, магистри и специализанти,
обучаващи се по същите специалности
- продуцентски организации Приоритет на
програмата е подкрепата на дебютни проекти.

Документите за участие в конкурса, в три
екземпляра, се депозират в “Евро-Български
културен център” до 28. 11. 2008 г. (петък)
София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
понеделник - петък 10.00 - 17.00 ч. Не се
приемат документи за участие в конкурса
изпратени по поща, факс или e-mail. За
допълнителна информация: Национален
фонд “Култура” тел. 981 08 13 988 58 26 Евробългарски културен център тел. 988 00 84

Конкурс за видео "Демокрацията е"

Краен срок: 31 януари 2009 г. Конкурс за
студенти и ученици, организиран от
Държавния департамент на САЩ: Конкурсът
е за изработване на 3 мин. видео за
демокрацията. Вашата възможност да кажете
на света какво означава за вас демокрацията.
Създайте кратко видео, което да е допълнение
към
фразата
„Демокрацията
е...”
НАГРАДАТА е покриването на всички
разноски за пътуване до Вашингтон, Ню
Йорк и Холивуд, преглед на наградените
видеофилми, запознаване с американската
филмова и телевизионна индустрия и със
създатели на филми; среща със застъпници
на демокрацията от страна на правителството,

медиите и гражданското общество. Ще бъдат
разгледани кандидатури от периода 15
септември 2008 г. - 31 януари 2009 г.
Широката публика ще гласува онлайн за
награждаване на видеофилмите от 15 май до
15 юни 2009 г. Участниците трябва да имат
навършени 18 години или да са над тази
възраст.
Видеофилмите могат да бъдат
различни жанрове: художествени или
документални, анимационни или игрални
клипове. Видеофилмите трябва да бъдат с
времетраене до 3 минути. Видеофилмите
трябва да бъдат на английски или с английски
субтитри.
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YOUNG? CREATIVE? CHEVROLET! Конкурс в областта на
изкуствата, от Chevrolet Eвропа
Young? Creative? Chevrolet!” е паневропейски
конкурс за студенти по приложни изкуства,
който се провежда от Chevrolet Европа. На 20

октомври стартира регистрацията за конкурса
2009.

Конкурс за 8 (осем) студентски стипендии за учебната 2008-2009 г. и
една за студент, обучаващ се в специалност „Журналистика и
медийни комуникации”

Краен срок: 11 ноември 2008 г. (за
пощенски пратки важи датата на
клеймото) Висшият съвет на БСП обявява
Конкурс за 8 (осем) студентски стипендии за
учебната
2008-2009
г.
и
една
за
студент,обучаващ
се
в
специалност
„Журналистика и медийни комуникации”.
Конкурсният изпит е анонимен и се състои в
разработка на есе на тема,която ще бъде
зададена в деня на конкурса по една от
следните
области:
евроинтеграция,

реализация на младите хора, политиката на
БСП, информационното общество. Изпитът
ще се проведе на 14 ноември 2008г.(петък) от
10,00 часа в сградата на ВС на БСП на
ул.”Позитано”20. Условия за участие:
Български студенти от всички ВУ и
специалности, редовна форма на обучение,
както и обучаващи се по магистърски
програми. Допълнителна информация на
телефон: 02/981 64 08, 8107-255

Национален литературен конкурс за кратка проза „Цветница”
Краен срок: 15 януари 2009 г. Фондация „Др Щерев” София, Арт Клуб „Херос” Стара
Загора, НЧ „Даскал Петър Иванов” гр. Стара
Загора обявяват Национален литературен
конкурс за кратка проза „Цветница”. В
конкурса
могат
да
участват
всички
пълнолетни български граждани. Няма
ограничение за темата на творбите.
Участниците могат да изпратят до три свои
творби, непубликувани на хартиен носител. В
конкурса не могат да участват творби, който
са публично достъпни в Интернет до

обявяването на резултатите от конкурса.
Регламент:
- Обем до 1 стандартна
машинописна страница за произведение,
шрифт Times New Roman, големина 12
- всяко произведение да бъде придружено от
следната информация: име на автора, възраст,
пощенски адрес, телефон и е-mail за контакти.
Творбите
се
изпращат
на
е-mail:
litkonkurs.sz@abv.bg или на адрес: гр.Стара
Загора - 6002
бул.”Славянска”№37
за
литературен конкурс „Цветница” Камелия
Мирчева

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

PPaaggee 55

Calling All Innovators
Краен срок: 15 декември 2008 г. Calling All
Innovators е най-новата инициатива на Nokia,
с която компанията търси разработчици на
мобилни приложения от целия свят, които
искат да променят начина, по който хората
взаимодействат с мобилните телефони.
Компанията е подготвила награди на
стойност $150 000, за да подпомогне
спечелилите
отличие
автори
да
разпространят
и
популяризират
приложенията си. Три са категориите, към
които ще трябва да се ориентират

програмистите: ECO-Challenge, Emerging
Market и Technology Showcase. Спечелилите
първо място и в трите категории ще получат
по $25 000 и екскурзия до мобилния конгрес в
Барселона през 2009 г. Освен това - безплатно
разпространение на приложението по
различните канали, с които Nokia разполага.
Класиралите се на второ място ще получат по
$10 000, а на трето - по $5 000. Финалистите
ще бъдат определени и известени за
резултатите през януари 2009 г.

Конкурс “Франция - бъдеще за младите”
Краен срок: 16 януари 2009 г. Срокът на
конкурса е удължен. Ако искате да участвате,
изпратете своите снимки, пътеписи, разкази,
есета
и
стихотворения
на
leselevesfrancais@abv.bg В писмото си,

изпратено по електронната поща, посочете
трите си имена, телефон за връзка, клас или
възраст, училище или висшо учебно
заведение и град по постоянен адрес.

Конкурс „Да живеем заедно”
Краен срок: 15 март 2009 г.
Чрез
фотографията, конкурсът на British Council
цели да поощри съзидателния диалог за
отражението на миграцията върху обществата
в цяла Европа и съседните страни, със
специално внимание върху Югоизточна
Европа, и за участието на малцинствените
общности
в
обществения
живот.
Фотографиите следва да уловят какво би
могла да означава миграцията за вас и да
отговарят на едно от следните описания: 1.

Нови
лица
нови
места
2. Значението на дома 3. Миграцията - нов
феномен? Конкурсът е отворен за всеки на
възраст от 13 до 35 г. и пребиваващ в една от
следните страни: Албания, Армения, Австрия,
Азербайджан, Босна и Херцеговина, България,
Хърватска, Кипър, Грузия, Гърция, Израел,
Косово, БЮР Македония, Черна гора, Полша,
Румъния, Сърбия, Турция, Обединеното
Кралство.
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Конкурс за експериментални науки и опити: изследвай
възможностите на ежедневните предмети и събития
Краен срок: 30 април 2009 г. Създаден като
лесен и забавен експеримент в областта на
нефтомията, материали и възможности.
Акцентът се поставя върху класна стая и
лабораторни занимания. От участващите се
очаква да подготвят научни изследвания по
материали и въпроси, свързани с тяхното
ежедневие. Стимулира се разработването на

различни хипотези и експерименти от страна
на младежите и публикуване на информация
относно направените от тях проучвания в
интернет страницата на инициативата.
Докладите следва да бъдат съпроводени със
снимков
материал,
филми
и
други
мултимедийни
ресурси
за
по-добра
визуализация
на
работата.

Обществена поръчка за услуга с предмет: ИЗБОР НА ЗВЕНО ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СЕЛСКА МРЕЖА
Краен срок: 24 ноември 2008 г., 15:00 часа
Всяка оферта трябва да бъде представена
заедно с гаранция за участие под формата на
парична сума или банкова гаранция на
стойност 15 000 лв. Оценката на техническото
предложение
се
формира
на
база
представени: - експозе относно целите на
НСМ и приноса на мрежата към прилагането
на политиката за развитие на селските

райони; - професионална биография на
предложените
ключови
експерти
(Ръководител на звеното, Експерт 1 земеделие и ХВП, Експерт 2 - околна среда,
Експерт 3 - регионално развитие/малки и
средни предприятия, Експерт 4 - местно
самоуправление) указан трудов стаж за
определяне на професионалния опит ; копие
от трудова или осигурителна книжка.

Национална награда за поезия "Иван Николов" 2008 за книги с
поезия, издадени в периода октомври 2007 - октомври 2008
Краен срок: 30 ноември 2008 г. (важи
датата на пощенското клеймо) За 14-ти път
Издателска къща „Жанет 45” - Пловдив ще
връчи годишната Национална награда за
поезия „Иван Николов”. В конкурса участват
книги с поезия (първо издание, не
антологични), издадени в периода октомври

2007 - октомври 2008 г. Книгите се изпращат
в 2 (два) екземпляра, с кратка биобиблиографска справка за автора и телефон
за контакти на адрес: 4004 Пловдив бул.
„Александър Стамболийски” 9 Издателска
къща „Жанет 45” За конкурса
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Конкурс за езикови курсове
Краен срок: 14 ноември 2008 г. Във връзка с
повишаване квалификацията на служителите,
дирекция
„Структурни
фондове
и

международни образователни програми” на
МОН обявява конкурс за провеждане на
курсове на място.

Курс „Квалификация по чуждоезиково обучение” (QuiLT),
лицензиран от Висшия институт на World Learning SIT за учители по
английски език от уязвими групи и необлагодетелствани райони
Краен срок: няма, но кандидатурите ще се
разглеждат в реда на подаване и до
запълване
на
свободните
места
Курсът е финансиран от Фонд „България” и
МОДЕРЕН
Институт
и
предоставя
възможност за обучение на практикуващи
учители по английски език, за предпочитане в
държавния сектор, от уязвими групи в
България
(ромска
или
други
етнически/религиозни
малцинства
в
неравностойно положение) и на учители по
английски език, които работят в населени
места или с групи в неравностойно
положение. Стипендиите се отпускат на
конкурсен принцип при максимален брой
участници в курса - 12 души. Избраните за
участие ще получат пълна стипендия, която
включва таксата за курса и необходимите
материали, пътни разходи, нощувки и дневни
по време на престоя им в София.

Курсът е с хибриден или „смесен” формат.
Това означава, че интензивните части на
курса се провеждат с промеждутък, по време
на който всеки учител осъществява
практически, експериментални задачи на
работното си място и участва в дискусии и
изпълнява самостоятелна работа онлайн (чрез
Интернет). Курсът се състои от общо 130
учебни часа. График: 16 - 26 февруари 2009 Интензивно обучение І част, София
Март 2009 - Практика І, По месторабота на
учителя 6 - 9 април 2009 - Интензивно
обучение ІІ част, София Април/май 2009 Практика ІІ, По месторабота на учителя
14 - 16 май 2009 - Заключителна сесия, София
Формуляр за кандидатстване Попълнените
формуляри изпращайте по електронната
поща
на
адрес:
courseinfo@themoderninstitute.eu.
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ІІ Конкурс за педагози, работещи с деца в извънкласни и
извънучилищни дейности
Краен срок: 31 януари 2009 г. Конкурсът за
педагози, работещи с деца в сферата на
извънкласната и извънучилищната дейност в
България се организира от Международна
фестивална програма на детското творчество
“Приятели на България” , съвместно със
Синдиката на Българските учители и със
съдействието
на
Министерство
на
образованието и науката. Конкурсът се
провежда за педагози, работещи с деца в
сферата на извънкласната и извънучилищната
дейност, както следва: - Вокални педагози,
ръководители на детски и младежки вокални
групи; - Диригенти, ръководители на детски и

младежки
хорове;
Хореографи,
ръководители на детски и младежки
фолклорни
състави;
Хореографи,
ръководители на детски и младежки балетни
формации (класически и модерен балет);
- Ръководители на детски и младежки
инструментални състави; - Художесвени
ръководители на детски и младежки
театрални
групи.
За
информация:
Ваня
Балчева,
058/602
440,
e-mail:
festival_db@abv.bg Дияна Райкова, 02/987 55
68, e-mail: festival_dia@abv.bg

Центърът за култура и медии в Карлсруе, Германия, с подкрепата на
фондация "Фритц Тюсен", обявява 10 стипендии за научна работа
във връзка с изследователския проект "Глобалното изкуство и
театъра"
Краен срок: 30 ноември 2008 г.
Стипендиантите ще участват в семинар, по
време на който ще анализират състоянието на
музеите за изкуство, артистичния пазар и
критиката в условията на глобализация.
Семинарът ще се проведе от 21 юни до 1 юли
в Бад Хомбург и Карлсруе и ще включва
екскурзии
до
различни
артистични
институции. Работният език ще е английски.
Стипендиите ще покрият пътни разходи и
настаняване в хотел за две седмици в
Германия плюс грант от 1,200 евро за

индивидуално изследване в Европа. Те са
предназначени за експерти от сферата на
изкуството и куратори със публикувани
трудове. От тях се очаква да представят
подробна разработка на една от обсъжданите
теми, която след това ще бъде публикувана в
каталога на проекта. За целта кандидатите
трябва да приложат предложение за тема на
писмен труд на английски, автобиография и
описание на тяхната дейност или изследване.
Източник:evropa.dnevnik.bg
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Община Добрич удължава срока на конкурса за изработване на
туристическо лого на Добрич
Краен срок: 14 ноември 2008 г. Във връзка
с обявения конкурс за изработване
туристическо лого на град Добрич се
удължава срокът на обявения

общонационален конкурс за изработване на
туристическо лого на град Добрич.

Срокът за участие в конкурса Новелови награди 2008 е удължен
Краен срок: 15 ноември 2008 г. Желаещите
техните новели да бъдат издадени в сборник
от ИК Сиела все още могат да ги изпратят на
адрес konkurs@kafene.bg до 15 ноември
включително. Един от авторите ще получи и

голямата награда - едногодишна стипендия в
размер на 1000 лв.

Конкурсът „Jump The Gap” e отворен и за български проекти
Краен срок: 31 декември 2008 г. За първи
път в Международния конкурс за млади
дизайнери на компанията Roca ще могат да
участват и студенти от България, имащи
желание да се изявят в областта на дизайна на
бани. Кандидатури за участие в този конкурс
ще
се
приемат
само
онлайн
на
www.jumpthegap.net „Jump The Gap“ е

международен конкурс на Roca, който се
провежда на всеки две години и предоставя
поле за изява на студенти и млади
професионалисти до 35-годишна възраст от
областта на интериорния и продуктов дизайн
и архитектурата, като им дава шанс да покажат
умения и креативност, търсейки иновативни
решения за банята и нейното обзавеждане.

Drink it up! - Фотоконкурс
Краен срок: 28 февруари 2009 г. Снимайте
как вие, вашето семейство и приятели обичате
мляко. Конкурсът е за ученици от ЕС, не по-

възрастни от 20 години. Всеки участник може
да
подаде
до
2
снимки.

Конкурс за дизайн на корица на Европейски дневник
Краен срок: 15 ноември 2008 г. В конкурса
могат да участват гражданите на 27-те страни

членки на ЕС. Предложете дизайн на корица
на Европейски дневник - издание за млади
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хора на 16-18 години, което разглежда теми
като околна среда, защита на потребителите,
ЕС. Корицата следва да не съдържа текст.

Награда Epson Art Photo 2009
Краен срок: 31 януари 2009 г. В конкурса
могат да участват професионални училища,
институти, академии и университети за
фотография.
Конкурсът
търси
найиновационни и откривателски концепции за

артистична фотография. Участниците следва
да са над 18-годишни. Работата на
класа/групата трябва да бъде представена от
преподавател. Индивидуални кандидати не се
допускат. Могат да се подават до 6 снимки.

Награда на World Summit Youth (WSYA)
Краен срок: 31 декември 2008 г.
Могат да участват млади дизайнери и
създатели на е-Съдържание с идеи за
претворяване на популяризиране и постигане

на Целите на Хилядолетието. Проекти могат
да се подават в 5 категории: Борба с бедността;
Глад и болести; Овластяване на жените;
Създайте вашата култура; Зелено.

Програма "Младежта в действие" - 4.1. Покана за проекти EACEA/
31/08
Подкрепа за организации на европейско ниво
Краен срок: 1 декември 2008 г. По тази
покана ще бъдат подкрепени оперативни
разходи през 2009-а на организации,
работещи на европейско ниво по посока

участие на гражданите в обществения живот,
и партньорски дейности в областта на
младежките дейности.

Програма "Младежта в действие" - 4.1. Покана за проекти
EACEA/30/08
Подкрепа на партньорски проекти с местни и регионални власти и
организации на европейско ниво
Краен срок: 1 декември 2008 г. Целта на
тази покана е да подкрепи малки проекти като
младежки обмени, младежки инициативи или
обучение на младежки лидери като част от

структуриран процес, предложен от публична
институция или организация на европейско
ниво.
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Покана по специфична програма "Капацитет" (7РП)
Краен срок: 13 февруари 2009 г. Допустими
дейности: - Координационни дейности или
създаване на мрежи - включват конференции,
семинари, работни срещи, изследвания,
обмени на персонал, разпространение на
добри практики, както и организация и
управление
на
общностни
дейности.
- Поддържащи дейности. Това са дейности
като мониторинг и оценка, конференции,
семинари, работни срещи, експертни групи,
изследвания, стратегии за развитие, конкурси

и награди за изследователи. Също така могат
да се провеждат комуникационни и
информационни дейности, дейности за
развитие на нови инфраструктури и др.
По поканата могат да кандидатстват
университети и изследователски институти от
конвергентните и най-отдалечените райони
на ЕС. Допустими са и кандидати от Турция,
Сърбия,
Хърватия
и
Македония.
Източник: evropa.dnevnik.bg

Агенцията по заетостта временно прекратява приемането на
проектопредложения от 20.10.2008 г., до внасянето на необходимите
промени в Насоките и пакета с документи за кандидатстване по
схема “Квалификационни услуги и обучение на заети лица - фаза 2”
Това се налага поради изтичане срока на
действие на Регламент 68/2001 г. на
Комисията относно приложението на чл.87 и
88 на Договора, учредявящ Европейската
общност по отношение на помощта за
обучение. Този регламент ще бъде заместен с
Регламент (ЕО)№800/2008 г.(общ регламент
за групово освобождаване).

