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 21, м. ноември 2008 г.

Уважаеми колеги,

1.

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

Открита процедура по Подприоритет 3.1 "Подобряване на
обслужването на гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие
на електронното управление"
Краен срок: 30 януари 2009 г., 17.30 ч.
Могат
да
кандидатстват
централната,
областните и общинските администрации.
Обща стойност на процедурата: 10 000 000 лв.
Минимална стойност на проектите: 250 000 лв.
Максимална стойност на проектите: няма
Срок за изпълнение на проектите: 18 месеца
Въпроси могат да се задават във форума на
сайта на ОПАК най-късно до 14 януари 2009 г.

Информационни дни:
05.11 - 11:00 ч.
Благоевград
Югозападен
университет,
Заседателна зала 07.11 - 11:00 ч. Ямбол
Читалище “Съгласие” 11.11 - 11:00 ч. София
Хотел “Хилтън”, зала “Мусала” 12.11 - 11:00 ч.
Монтана Общински младежки дом 13.11 11:00 ч. Ловеч Хотел “Президиум” 14.11 11:00 ч. Разград Хотел “Централ” 17.11 - 11:00
ч. Варна Фестивален комплекс

BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и възстановяване на
биологичното разнообразие
Краен
срок:
15
януари
2009
г.
Министерство на околната среда и водите
обявява процедура за предоставяне на
безвъзмездна
финансова
помощ
по
Оперативна програма "Околна среда 2007
2013г".
BG161PO005/08/3.0/01/05
"Опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие в Република България".
Процедурата по своята същност е открита

процедура за конкурентен подбор на проекти
с определен срок за представяне на проектни
предложения. Потенциални бенефициенти
по настоящата процедура са: - Регионални
инспекции за околна среда и води;
- Дирекции на национални паркове;
Дирекции на природни паркове;
Регионални дирекции по горите;
Общински администрации; - Нестопански
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организации - регистрирани по Закона за
юридическите лица с нестопанска цел
(ЗЮЛНЦ). Конкретна цел на процедура
BG161PO005/08/3.0/01/05 "Опазване и
възстановяване
на
биологичното
разнообразие в Република България" е
опазване, поддържане и където е необходимо,
възстановяване на ценни местообитания и
видове, включително и такива предмет на
опазване от националната екологична мрежа.
Процедурата за безвъзмездна финансова
помощ се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите трябва да се изпълняват на
територията
на
Република
България.
Примерните дейности, които могат да бъдат
финансирани по настоящата процедура са: Дейности за опазване, поддържане и където е
необходимо възстановяване на местообитания
и/или популации на видове, включително
изграждане на съоръжения, които допринасят
за това и ако е необходимо биологични и
екологични проучвания, пряко свързани с
управлението на популациите на тези видове;
- Дейности, имащи за цел ограничаване на
негативното влияние на инвазивни видове; Дейности, целящи смекчаване на влиянието
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на
климатичните
промени
върху
биологичното разнообразие; - Дейности,
предвидени за изпълнение в одобрени
планове за управление на защитени
територии или планове за действие на видове;
- Инвентаризация на горите на територията
на резервати и поддържани резервати; Дейности по информационно обезпечаване и
подобряване
на
посетителската
инфраструктура (изграждане/ реконструкция/
оборудване на посетителски информационни
центрове, еко-пътеки, маркировки и т.н.).
Проектните предложения могат да включват
една или комбинация от няколко дейности,
изброени по-горе и конкретизирани по
компоненти в Насоките за кандидатстване по
настоящата процедура. Всички дейности,
включени в проектните предложения на
кандидатите, следва да са пряко свързани с
опазване и възстановяване на биологичното
разнообразие.
Общият
размер
на
безвъзмездната финансова помощ, която ще
бъде
предоставена
по
процедура
"BG161PO005/08/3.0/01/05 Опазване и
възстановяване
на
биологичното
разнообразие в Република България." е 13 098
930 лева (тринадесет милиона деветдесет и
осем хиляди и деветстотин и тридесет лв.)

Българската народна банка по случай 130-годишнината от
основаването си обявява конкурс за стипендианти за 2009 година
Краен срок: 1 декември 2008 г. Ще бъдат
предоставени: - Две стипендии по 300 лв.
месечно за студенти, обучаващи се за
образователно-квалификационна
степен
"бакалавър". – Две стипендии по 500 лв.
месечно за студенти, обучаващи се за
образователно-квалификационна
степен
"магистър". - Една стипендия от 700 лв.
месечно за докторант. Стипендиите се
изплащат за период от 10 месеца. Изисквания
към кандидатите: 1. Да са български граждани;
2. Към датата на подаване на документите да
са редовни докторанти или студенти редовно

обучение
магистърска
степен
в
акредитирани висши училища, с подходящи
за БНБ специалности от професионалните
направления:
„3.6.
Право",
„3.7.
Администрация
и
управление",
„3.8.
Икономика" и „4.6. Информатика и
компютърни науки" съгласно Класификатора
на областите
а висше образование и
професионалните направления; 3. Да имат
среден успех от предходната завършена
образователна степен най-малко много добър
(5.00); 4. Да не са служители на БНБ, роднини
по права линия, съпрузи, братя и сестри или
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роднини по сватовство от втора степен с член
на Управителния съвет на БНБ, главния
секретар, главни директори, директори,
началници на отдели и ръководители на
самостоятелни звена в БНБ. Необходими
документи за кандидатстване: 1. Уверение от
висше училище за статута на студента
(заповед за зачисляване в докторантура); 2.
Диплома за завършена образователна степен;
3. Декларация по образец за обстоятелствата
относно
роднинските
връзки;
4.
Автобиография, в която да се акцентира на
научната
активност
на
кандидата
публикувани статии, участие в научни
конференции и семинари, подготвени и
изнесени научни реферати и др.; 5. Есе,
непубликувано досега и написано специално
за конкурса по избрана от кандидата научна
тема, която съответства на целите, задачите и

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ннооеем
мввррии
функциите на централните банки в обем от
5000 думи за студенти и в обем до 10 000 думи
за докторанти; 6. Мотивационно писмо; 7. Две
препоръки от хабилитирани лица в
съответната област. Препоръки от членове на
Управителния съвет или служители на БНБ
не се приемат и не се разглеждат.
Документите на кандидатите се подават до 1
декември 2008 г.: - На гише № 62 в паричния
салон на БНБ - София, от 10:00 до 15:00 ч. в
присъствените дни. – С препоръчано писмо
на адрес: Българска народна банка, пл. "Княз
Александър І" № 1 София – 1000 гише № 62
за дирекция "Управление на човешките
ресурси" относно: "Конкурса за стипендианти
на БНБ". Кандидатите ще бъдат уведомени за
резултата от конкурса до 19 декември 2008 г. В
работните дни информация може да бъде
получена на тел. 9145 2723 - Руслана Станчева.

Созополски семинар по художествено писане на фондация
"Елизабет Костова"
Краен срок: 1 февруари 2009 г. Фондация
"Елизабет Костова" обявява конкурс за
участие
в
Созополски
семинар
по
художествено писане 2009. Вторият семинар
на фондация “Елизабет Костова” ще се
проведе от 4 до 8 юни 2009 в Стария град на
Созопол и включва интензивни уъркшопи по
писане, кръгли маси, лекции и четения на
участници и преподаватели. За участие в
семинара могат да кандидатстват писатели от

България
и
англоговорящи
страни,
включващи,
но
неограничени
до
Великобритания и САЩ. Ще бъдат одобрени
общо десет участници. Всички одобрени
участници ще получат стипендии, които
покриват такса-участие, настаняване, храна и
пътни разходи. За да кандидатствате е
необходимо да попълните онлайн формуляра
за кандидатстване и да приложите 10-20
страници от ваш художествен текст.

Конкурс за стипендии по програмата “Фулбрайт – Шуман” за 200910 година
Краен срок: 1 март 2009 г. Програмата
„Фулбрайт-Шуман” предоставя на граждани
на Европейския съюз 11 до 13 стипендии за
изследователи и студенти (след бакалавърска

степен) и 2 до 4 стипендии за лектори в
следните области: европеистика, европейска
интеграция
и
трансатлантическо
сътрудничество. От кандидатите в категория
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лектори и изследователи се изисква да са
установили предварителни контакти с
американски висши учебни заведения или
изследователски институти, където желаят да
извършват
преподавателска
или
изследователска дейност. От студентите се
изисква да са подали документи за обучение в
магистърски или докторски програми по

съответните специалности в избран от тях
американски университет. Всеки участник
получава месечна издръжка от 3 000 евро и
допълнителна сума от 2 000 евро за транспорт
и първоначално настаняване, като разходите
за здравни застраховки и визови услуги се
поемат от програмата.

Конкурс за “Стипендия за развитие на гражданското общество” за
2009-2010 година
Краен срок: 20 януари 2009 г. Българоамериканската комисия за образователен
обмен “Фулбрайт” и “Тръст за гражданско
общество в Централна и Източна Европа”
обявяват конкурс за стипендия (3-5 месеца) за
изследователска дейност по проблемите на
гражданското общество.
Програмата е
предназначена
за
ръководители
и
представители
на
български
неправителствени организации, работещи за
развитието на гражданско общество в
България. Стипендията покрива разходите за
месечна издръжка, пътуване до САЩ и
здравни застраховки.
От кандидатите се
изисква да представят официална покана от
американска неправителствена организация
или университет. Изисквания за участие в
конкурса: - българско гражданство (лица с

двойно гражданство и притежатели на
работна виза/зелена карта не могат да
кандидатстват)
- отлично владеене на
английски език - минимум бакалавърска
степен
- добро здравословно състояние
Документи за участие в конкурса: Попълнена апликационна форма - Копие от
университетска диплома - Покана от
неправителствена
организация
или
университет в САЩ- Подробно описание на
предложения проект – Автобиография - Три
препоръки. Документи в три екземпляра,
попълнени/преведени на английски език, се
изпращат по пощата на адрес: Българоамериканска комисия за образователен обмен
“Фулбрайт”, ПК 288, София 1000

Конкурс за мото на „Квартал Европа"
Краен срок: 15 декември 2008 г. „Квартал
Европа" е инициатива на Портал ЕВРОПА и
Европейския информационен център Европа
Директно - София, посветена на местна власт
и по специално на районната администрация.
Наред
с
разпространението
на
информационни материали, идеята на
рубриката е да бъдат организирани и
разнообразни събития, които ще допринесат
за превръщането на всеки един квартал в

София в „Квартал Европа". Какво да е
мотото на инициативата „Квартал Европа"
ще зависи от всички граждани. „Квартал
Европа” си търси мото, послание, което да
стигне до всички и най-важното да показва
ясно каква е целта на инициативата. За това
Портал Европа и Европа Директно
организират конкурс за мото на Квартал
Европа. Вашите предложения изпращайте на
електронната поща: direct@europe.bg
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Фото - конкурс "Съвместно съжителство" на Британския съвет
Краен срок: 15 март 2009 г., 18:00 ч. Темата
на конкурса е „Междукултурният диалог”.
Участниците са поканени да публикуват на
интернет страницата на конкурса 3 снимки,
чрез които да представят виждането си за
смисъла на миграцията по следните подтеми:
- Нови лица нови места - Усещане за дом Миграцията - нов феномен? Всеки, който е на
възраст между 13 и 35 години и е гражданин
на една от посочените страни от Европа и
региона, се допуска до конкурса: Албания,
Армения, Австрия, Азербайджан, Босна и
Херцеговина, България, Хърватска, Кипър,
Грузия, Гърция, Израел, Косово, Македония,
Черна Гора, Румъния, Сърбия, Турция и
Обединеното Кралство. Целта на конкурса
„Съвместно съжителство” е да насърчи
творческият визуален диалог за въздействието
на миграцията върху обществото и за
участието на малцинствените общности в
обществения
живот.
Наградите
са
предоставени от Olimpys - фотоапарати за
най - добре представилите се участници в

отделните подтеми. Най – добрата
фотография ще бъде наградена с SLR
фотоапарат Olimpys. Фотографският конкурс
е част от проект „Съвместно съжителство” инициатива на Британски съвет, която има за
цел да повиши и популяризира социалното
единство и активното гражданско включване.
Проектът се изпълнява в повече от 15 страни,
с подкрепата на Съвета на Европа и в рамките
на Европейската година на междукултурния
диалог. Концепцията за „съвместното
съжителство” е важна за Европа, където в
резултат на миграцията възникват комплексни
и разнородни общества. Проектът фокусира
върху влиянието на новите мигрантски
общности, техните домове и приемните
общества, както и върху проявленията на
мигрантски общности в публичния живот.
Регламент на конкурса на български език
За допълнителна информация можете да се
обърнете към Мария Станишева

Международен конкурс за радио пиеса 2009, организиран от Би Би
Си съвместно с Британски съвет
Краен срок: 31 март 2009 г. Кандидатите са
поканени да напишат радио пиеса с
приблизителна продължителност 60 минути
по избрана от тях тема. Пиесата трябва да е
непубликувана творба на участника или

участниците. Конкурсът е отворен за всички,
които не са жители на Обединеното кралство.
Пиесата трябва да е на английски език.

Eurimages 2009
Краен срок: 5 януари, 23 март, 8 юни, 5
октомври 2009 г. През 2009-а ще има 4 срока
за кандидатстване за подкрепа в областите ко-

продукция и подкрепа за разпространение на
филми. За подкрепа на киносалони има една
дата годишно - 30 септември - за подкрепа за
следващата година.
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Поетичен конкурс "Усин Керим"

Краен срок: 1 март 2009 г. Резултатите ще
бъдат
обявени
в
навечерието
на
Международния ден на ромите 8 април, 2009
година. Ще бъдат присъдени следните
награди: Специална награда на името на
УСИН КЕРИМ Първа награда (поезия на
ромски език) Първа награда (поезия на
български език) Втора награда (поезия на
ромски език) Втора награда (поезия на
български език) Участниците в конкурса

трябва да бъдат на възраст от 15 до 23 години
и да изпратят не по-малко от три свои творби
до 1 март 2009 г. на адрес: София ул. „Любен
Каравелов” 31, ап. 6 за в. „Дром дромендар”
e-mail: drom@applet-bg.com Всеки от
авторите трябва да посочи кое стихотворение
желае да бъде публикувано на страницата на
сайта за анонимния конкурс на читателите на
РИЦ/RIC.

Уеб-конкурс changers.eu
Краен срок: 31 декември 2008 г. Целта на
играта, инициирана от европейските
либерал демократи (АЛДЕ), е да повиши
чувствителността към промяната на климата
и да даде идеи за по-отговорно поведение

във всекидневния ни живот. Коя страна има
най-много граждани с променено отношение
към екологичните проблеми? Покажете
своето отношение, като играете на
www.thechangers.eu

Покана за проекти по програма „Да направим училището
привлекателно за младите хора”
Краен срок: 9 януари 2009 г., 16.00 часа В
рамките на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2007 - 2013 г.
Министерството на образованието и науката
стартира втора фаза на програма „Да
направим училището привлекателно за
младите хора”, която ще се реализира на
територията на цялата страна и ще се
финансира от Европейския социален фонд и
националния бюджет. Програмата е на обща
стойност 21 120 000 лв. За тези средства
могат да кандидатстват училища, общини,
извънучилищни педагогически учреждения,
неправителствени
организации
(вкл.
читалища, спортни клубове, младежки
организации и др.).
Дейностите по
изпълнението на един проект трябва да

приключат до 30 юни 2010 г., а
безвъзмездната помощ е в максимален размер
до 390 000 лева. Дейностите, които ще
получат подкрепа включват: - Организиране
на дейности за развитие на уменията на децата
в областите на изкуствата, науката и спорта,
здравното образование, образованието за
устойчиво
развитие
и
гражданското
образование; - Разширяване на системата от
училищни и междуучилищни състезания и
конкурси, вкл. насърчаване на забавно
развлекателните състезания и конкурси с
участието на родители, ученици, учители; Целогодишно
ангажиране
на
децата,
включително и в периода на ваканциите, чрез
създаване на клубове, провеждане на
състезания, форми за ученически отдих и
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празници, фестивали, форуми и други форми
с участието на членовете на училищната
общност;- Ритуализация на училищния живот
- следва да включва мерки, насочени към:
популяризиране
на
националните
и
европейските символи във всяко българско
училище; създаване у ученика усещането за
принадлежност към неговото училище;
повишаване на мотивацията у ученика за
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живот; - Естетизиране на вътрешната и
външната училищна среда; - Разработване на
програми за деца с агресивно поведени за
развитие на техните лични и социални
умения; - Включване на децата с агресивно
поведение в дейности за ограничаване на
насилието в училище.

Покана за проекти по програма „Училищни и студентски практики”
Краен срок: 7 януари 2009 г., 16.00 ч. В
рамките на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” 2007 - 2013 г.
Министерството на образованието и науката
стартира втора фаза на програма „Училищни
и студентски практики”, която ще се
реализира на територията на цялата страна и
ще се финансира от Европейския социален
фонд и националния бюджет. Програмата е
на обща стойност 3 911 660 лв. и е разделена
на два компонента: Компонент 1: Практики за
ученици в реална работна среда Компонент 2:
Студентски практики в реална работна среда
За тези средства могат да кандидатстват
професионални училища, професионални
гимназии, училища по изкуствата, СОУ с

паралелки за придобиване на професионална
квалификация, професионални колежи (по
Компонент 1) и висши училища (по
Компонент 2), в партньорство с работодатели,
работодателски организации, занаятчии,
браншови организации, изследователски
центрове и организации. Дейностите по
изпълнението на един проект трябва да
приключат до 30 юни 2010 г., а
безвъзмездната помощ е в максимален размер
до 60 000 лева (за Компонент 1) и до 100 000
лева (за Компонент 2). Дейностите, които ще
получат подкрепа включват: - Практики за
ученици в реална работна среда; - Студентски
практики в реална работна среда.

Стартиране на повторна процедура за набиране на проектни
предложения за участие в Национална кампания “Хубава си, моя
Горо”
Краен срок: 1 декември 2008 г. Държавна
агенция за младежта и спорта стартира
повторна процедура за набиране на проектни
предложения за участие в Национална
кампания “Хубава си, моя Горо”. ДАМС ще
финансира проектни предложения на НПО,
желаещи да се включат в кампанията.
Предложенията следва да бъдат изготвени

съгласно изискванията на Наредбата за
условията и реда за финансово подпомагане
на младежки дейности и проекти на
национално и регионално ниво, Програмата
за младежки дейности 2008-2010 и Указанията
за изготвяне на проекти. Срок за реализиране
на дейностите: 01 март 2009 г. - 31 октомври
2009 г. Продължителност на проектите от 4

PPaaggee 88
до 8 месеца. За подробна информация:
телефон: 02/ 93 00 539, 02/ 93 00 714, 02/ 93

Б
БЮ
ЮЛ
ЛЕ
ЕТ
ТИ
ИН
Нм
м.. ннооеем
мввррии
00 679

Стартиране на процедура за набиране на проектни предложения за
участие в Национална младежка кампания „Творчество и
иновации”
Краен срок: 1 декември 2008 г. Държавна
агенция за младежта и спорта стартира
процедура за набиране на проектни
предложения за участие в Национална
младежка кампания „Творчество и иновации”.
ДАМС ще финансира проектни предложения
на НПО, желаещи да се включат в кампанията.
Предложенията следва да бъдат изготвени
съгласно изискванията на Наредбата за

условията и реда за финансово подпомагане
на младежки дейности и проекти на
национално и регионално ниво, Програмата
за младежки дейности 2008-2010 и Указанията
за изготвяне на проекти. Срок за реализиране
на дейностите: 1 януари 2009 г. - 31 декември
2009 г. Продължителност на проектите: 10
месеца. За подробна информация: телефон:
02/ 93 00 539, 02/ 93 00 714, 02/ 93 00 679.

Съюзът на химиците в България обявява ежегодния конкурс
“Изявен млад учен в областта на полимерите”
Краен срок: 31 януари 2009 г. Наградата се
дава на млад български учен на възраст до 35
години за изследвания в полимерната наука,

извършени от него (самостоятелно или в
авторство).

Ежегоден конкурс за наградата „ЕВРИКА” за млад мениджър
Краен срок: 15 декември 2008 г. Наградата
ще получи този млад мениджър на възраст до
35 години, който е успял да постигне значими
успехи през годината и е показал видими
способности за самоусъвършенстване и

развитие. Кандидатите могат да бъдат
предложени от своите фирми, от редакции,
обществени организации или сами да заявят
участието си.

Ежегоден конкурс за наградата „ЕВРИКА” за млад изобретател
Краен срок: 10 декември 2008 г. Право на
участие в конкурса имат български граждани,
които не са навършили 35 години към датата
на подаване на заявката за патент и не са
навършили 39 години към 31 декември на
годината, за която се присъжда наградата. Те

следва да представят свои изобретения и/или
изобретения, в които са съавтори с принос
по-голям от 50%. Представянето става чрез
заявка, анотация и защитни документи от
България или от чужбина, издадени през
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последната година и в период от 3 години,

предхождащи присъждането на наградата.

Ежегоден конкурс за наградата „ЕВРИКА” за млад фермер
Краен срок: 10 декември 2008 г. Право на
участие в конкурса имат български граждани,
които не са навършили 35 години към 31

декември в годината, за която се присъжда
наградата.

Конкурс за фотография "Моят фотографски образ на любим
роман"
за авторски фотографии, без ограничения в техниката на заснемане
Краен срок: 7 декември 2008 г. Кампанията
на БНТ "Голямото четене" обявява Конкурс
за фотография на тема "Моят фотографски
образ на любим роман". Приемат се авторски
фотографии, без ограничения в техниката на
заснемане.
Можете
да
изпращате

фотографиите по пощата на адрес: БНТ, 1504
София, ул. „Сан Сефано” № 29, за
конкурсите на „Голямото четене” или по
електронна
поща
до:
4etene.konkurs@gmail.com

Конкурс за есе "Романът на бъдещето" за всички български
студенти
Краен срок: 7 декември 2008 г.
„Американска фондация за България” и
Българската национална телевизия обявяват
Конкурс за написване на оригинално есе на
тема "Романът на бъдещето". В конкурса
могат да участват всички български студенти.
Обем на текста: от 900 до 1000 думи. Можете
да изпращате есетата по пощата на адрес:

БНТ, 1504 София, ул. „Сан Сефано” № 29, за
конкурсите на „Голямото четене” или по
електронна
поща
до:
4etene.konkurs@gmail.com За допускане до
участие е задължително прилагането на копие
от документ, удостоверяващ, че участникът е
студент.

Швайхофер - 2009
Краен срок: 2 февруари 2009 г.
Австрийската фамилия Швайхофер от
дървообработващия
бранш
о
търси
необикновени постижения в европейското
горско и дървообработващо стопанство.
Наградният фонд от 300 000 евро е един от
най-значимите в този бранш. Наградата е

основана през 2002 г. от фамилията
Швайхофер - една от най-известните в
дървообработващия бранш. В конкурса може
да вземе участие всеки, който ще допринесе за
конкурентно и развиващо се горско
стопанство в Европа. Няма ограничения за
възраст, професия или образование на
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участниците.
Тематичната област на
наградата "Швайхофер" обхваща цялата
верига - от гората до дървесината,
включително обслужване, сътрудничество и
обучение (без целулозата и хартията). Журито

на наградата "Швайхофер" поставя акцент на
европейските измерения на вложения труд и
се фокусира върху изследователската дейност
и развитие. Предимство има съвместната
работа между науката и икономиката.

Стипендии за бакалавърски и магистърски програми на фондация
„Кокалис"
Краен срок: 9 януари 2009 г. Гръцката
фондация
„Кокалис",
съвместно
с
Харвардския
университет
предлагат
стипендии за бакалавърски и магистърски
програми по публична администрация,
международно развитие и др. Подробна

информация за програмите и за условията за
кандидатстване може да се намери на адрес:
http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/fello
wships.html
и
http://www.hks.harvard.edu/kokkalis/work
shop_2009.html

Стажове за европейски студенти в Япония
Краен срок: 20 януари 2009 г. Целите на
програмата са да въведат младите специалисти
в новаторските технологии, използвани от
водещи японски фирми и да създадат трайни
бизнес контакти между тях. Предвидено е и
изучаване на японски език, за да могат те да
разберат по-добре местната култура, с която
ще живеят една година.Кандидатите трябва да
са европейски граждани и да са студенти поне
трета година в европейски университет по
една от следните специалности - компютърни
науки,
механика,
химия,
електроника,
биотехнология, електро инженерство, физика,

телекомуникации,
ядрено
инженерство,
цивилно инженерство, метални материали,
керамика, продукционни системи и други
свързани с тях. Те се избират на базата на
техните академични резултати и препоръките
на техните ръководители. Важни фактори са
също владеенето на писмен и говорим
английски език, тяхната мотивация и
отношение към двустранните отношения
между ЕС и Япония. Формуляр за
кандидатстване
и
допълнителна
информация Източник: evropa.dnevnik.bg

Европейско сътрудничество в областта на научно -техническите
изследвания (COST) - Открита покана
Краен
срок
за
представяне
на
Предварителни предложения: 27 март 2009
г. предложенията за дейности, които
допринасят за научното, технологично,
икономическо, културно и обществено
развитие на Европа. Особено добре се
посрещат предложения, които играят ролята

на предшественик за развитието на други
европейски програми и/или са представени
от изследователи в началото на тяхната
кариера. COST финансира дейности за работа
в мрежа като конференции, срещи,
краткосрочни
научни
обмени
и
информационни прояви. Предложенията
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трябва да са в рамките на деветте области на
COST - биомедицина и молекулярни
бионауки; химия, молекулярни науки и
технологии; науки за системата на Земята и
управление на околната среда; храни и
земеделие; гори и продукти и услуги,
свързани с тях; хора, общество, култура и

здраве; ИКТ; физични и нанонауки;
транспорт и урбанистика. Високо оценени
ще бъдат предложенията, които обхващат
повече от една от сферите на COST. По
поканата
могат
да
кандидатстват
с
проектопредложения учени от поне 5
европейски страни, участнички в COST.

Грантове за градска мобилност (TREN/SUB 02-2008)
Краен срок: 31 март 2009 г. Европейската
комисия отправи покана за представяне на
предложения за отпускането на финансова
помощ за действия за подпомагане

разработване на политика за устойчива
мобилност относно градските агломерации.
Общата индикативна сума е 5 000 000 евро.

Подкрепа за ренгенови апарати за контрабанда на цигари
Краен срок: 30 януари 2009 г. Поканата е за
национални администрации като полиция и

митници. Финансират
допустимите разходи.

се

до

50%

от

"Коменски Регио" финансира регионално сътрудничество в
средното образование
Краен срок: 20 февруари 2009 г. Коменски
Регио финансира регионално сътрудничество
в средното образование. Целта е да се
подпомогнат местните власти да подобрят
образователните възможности за деца в
ученическа възраст. В рамките на тези
двустранни отношения двата участващи
региона са свободни да изберат интересна и
актуална за тях тематика. Например проектите
могат да се занимават с управлението на
училища, с интеграцията на деца с родители
емигранти, интерактивно обучение или
намаляване броя на напускащите училище.
Училищата и други партньори в региона като
младежки клубове, библиотека или музей,
трябва да са ангажирани в работата по

съвместния проект. Коменски Регио обхваща
разнообразни дейности - обмен на училищен
персонал, съвместно обучение на учители,
образователни екскурзии. Могат да бъдат
проведени и редица други като проучвания,
нови
педагогически
методи
или
информационни кампании. Кандидатурите
трябва да са от местни или регионални
училища. Успешните ще бъдат селектирани
през лятото и съвместните действия ще могат
да започнат през август. Стипендиите ще
подкрепят партньорства в продължение на
две години и ще се използват за разходи по
мобилността между двата региона. Източник:
evropa.dnevnik.bg

