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 22, м. декември 2008 г.

Уважаеми колеги,

1.

Бихме искали да ви информираме, че в
периода 15 ноември – 15 декември 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 - 13

Безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по
приоритетна ос № 5 “Техническа помощ” на Оперативната
програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007-2013 г.
За подпомагане по реда на тази наредба могат
да кандидатстват: 1. Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури (ИАРА), в
качеството на Управляващ орган по ОПРСР;
2.
Държавен
фонд
“Земеделие”
Разплащателната агенция (РА) - в качеството

на междинно звено и сертифициращ орган
по
ОПРСР;
3.
Министерството
на
земеделието и храните (МЗХ) чрез Дирекция
„Наблюдение
и
координация
на
Разплащателната агенция”, в качеството на
одитиращ орган по ОПРСР.

Пети национален конкурс за eсеистика "Цветан Стоянов" на тема
"Изсечена ли е Броселиандовата гора"
Краен срок: 27 февруари 2009 г. Конкурсът
е анонимен, в него могат да участват автори
до 35 годишна възраст (родени след 22 май
1974 г.). Текстовете си (до 20 стандартни
страници) изпращайте в три екземпляра
(препоръчително и на дискета или CD) и

отделен запечатан плик с имена, рождена дата,
адрес, телефон и e-mail на адрес: София, 1414
пл. "България" 1, НДК, Административна
Сграда, етаж 9, офис 3. За повече
информация: тел. 9166956, 8510771 факс
86650013 е-мейл raicheva@ndk.bg
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Конкурс за студентско есе на тема “Глобалната финансова криза от
2007г. - 2008г. - криза на капитализма, криза на държавното
управление на икономиката или криза на човешкото знание за
света”
Краен срок: 1 март 2009 г. В конкурса могат
да участват всички български студенти
(обучаващи се в бакалавърска и магистърска
степен в наши и чуждестранни университети),
които имат интерес в областта нa
макроикономиката. Кандидатите трябва да
покажат: много добри познания по
отношение на българската икономика; умения
за боравене с формални модели; използване и
цитиране
на
подходяща
литература;
оригиналност в стила; убедителност на
изложението; есетaта могат да бъдат написани
на български или на английски език; есетата

трябва да са с обем до 20 000 знака,
включително интервали, библиография и
приложения. Есетата ще бъдат оценявани от
комисия, определена от Управителния съвет
на
Българската
Макроикономическа
Асоциация (БМА). Наградата за победителя
ще бъде в размер на 1000 лв. На
номинираните
студенти
ще
бъде
предоставена възможност да представят
своите есета на Годишната конференция на
Българската макроикономическа асоциация
през месец март 2009 г. Есетата трябва да се
изпращат на е-mail: verdji@gmail.com

Пети международен конкурс за млади социолози
Краен срок: 1 април 2009 г. Международната
социологическа асоциация (ISA) обявява
организирането на Пети международен
конкурс за млади социолози, ангажирани в
социални изследвания. Победителите ще
бъдат поканени да участват в XVII Световен
Конгрес по Социология, който ще се проведе
в Гьотеборг през юли 2010 г. За млади

социолози
ISA
приемат
защитилите
магистърска степен (или еквивалентна) по
социология или сродни дисциплини не
повече от 10 години преди 01.05.2009 г. За
повече подробности вижте този адрес:
http://www.isasociology.org/wcys/index.htm

Литературен конкурс за наградата “Ирелевант 2009"
Краен срок: 15 март 2009 г. Театър “Via
Verde” към Читалище “Добри Чинтулов” и
Фондация “Буквите” обявяват Третия конкурс
за най-оригинален герой на разказ или
стихотворение от съвременен български
автор - ИРЕЛЕВАНТ 2009. Произведенията
да бъдат на български език. Максимален обем
на разказите - до 10 машинописни страници;
за
обема
на
стихотворенията
няма
ограничение, с изключение на формата “бял

стих”- до 150 реда. (шрифт Times New Roman,
големина на шрифта 12). Всеки автор може да
изпрати до две свои творби, разкази или
стихотворения. В e-mail-a си авторът трябва
допълнително да посочи името на героя от
произведението си, с който кандидатства.
Конкурсът не е анонимен. Приемат се и
публикувани произведения, но не и такива,
които вече са взели участие в предишните два
конкурса
за
наградата
“Ирелевант”.
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Конкурсът е насочен към оценката на

конкретен герой, не на цялото произведение.

Национален конкурс за 2009 г. за най-добър реферат (курсова
работа) на студент в областта на общотеоретичните аспекти на
държавата и правото
Краен срок: 15 май 2009 г. Курсовата работа
(рефератът) трябва да са написани от редовен
или задочен студент в български или
чуждестранен университет, български или
чужд гражданин, с редовни студентски права

през учебната 2007-2008 год.
Курсовата
работа (рефератът) трябва да са изпратени
като файл в .doc или .txt формат на имейл
gdenkov@gmail.com

Награда "Карл Велики" за младежи
Краен срок: 16 януари 2009 г. Наградата
"Карл Велики" за младежи, която е
предназначена за млади хора на възраст
между 16 и 30 години, които участват в
проекти, подпомагащи разбирателството
между народите на различни европейски
държави. Тази младежка награда се връчва от
Европейския парламент и от Фондацията за
международната награда "Карл Велики" гр.

Аахен.
Победителите
ще
получат
финансиране от 2000 до 5000 евро за
съществуващи проекти, които подпомагат
укрепването на усещането за обща европейска
идентичност
и
сътрудничество.
Представителите на най-добрите проекти ще
бъдат поканени в Аахен, Германия, на 19 май
2009 г.

НОВО: МЕДИЯ 2007 — Развитие, разпространение,
популяризиране и обучение — Покана за предствяне на
предложения — EACEA/28/08 — i2i аудиовизия
Краен срок: 2 февруари 2009 г. за проекти
с начало между 1 юли 2008 г. и 2 февруари
2009 г.; 7 юли 2009 г. за проекти с начало
между 1 януари 2009 г. и 7 юли 2009 г.
Целта на подкрепата е да се улесни достъпът
на европейски продуцентски компании до
финансиране, предоставяно от банките или
други финансови институции, като се
съфинансират част от разходите, а именно:
— застраховка на аудиовизуалната продукция:
.

Модул 1 — Подкрепа за перо „застраховки “в
бюджета на продукцията, — гаранция за
изпълнение на аудиовизуалната продукция:
Модул 2 — Подкрепа за перо „гаранция за
изпълнение“ в бюджета на продукцията, —
финансиране от страна на банка на
аудиовизуалната продукция: Модул 3 —
Подкрепа за перо „финансови разходи“ в
бюджета
на
продукцията
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Интернет конкурс 2009 г. ThinkQuest

Краен срок: 2 април 2009 г. Екипи от
ученици на възраст между 9 и 19 г. от целия
свят са поканени да вземат участие в този
ежегоден конкурс, насърчаващ създаването на
образователни материали, базирани на
Интернет. Учениците, обучавани от учители,
ще разработват иновационни образователни

уеб-сайтове. Има три възрастови разделения
за групите ученици, а уеб-сайтове могат да
бъдат създавани за една от дванадесетте
категории (напр. изкуство и забавление,
здраве и сигурност, география и пътуване).

Централноевропейският университет – Будапеща (CEU) обявява
конкурс за стипендии и обучение в магистърски и докторски
програми за академичната 2009-2010 година
Университетът приема молби по широк кръг
от програми, в това число икономика,
история, политически науки, философия,
социология и антропология, правни

изследвания, Gender Studies и др. Институт
"Отворено общество" – София предлага
консултации за кандидатите от България. За
контакти – тел.930 66 40.

Националната програма по пчеларство 2009
Краен срок: 1 декември 2008 г. - 31 януари
2009 г.; 1 март 2009 г. - 15 април 2009 г. Ще
се приемат заявления по три от мерките по
програмата. По Мярка В "Борба срещу
вароатозата" ще се приемат заявления за
сектор 2:"Разходи за препарати в борбата
срещу вароатозата". По Мярка C "Физикохимичен анализ на пчелния мед" се отваря
приемът за сектор 1:"Разходи за анализ на
характеристики
на
физико-химичните
пчелния мед в акредитираните лаборатории".
По Мярка D "Подновяването на пчелните

кошери в общността" документи ще се
приемат за два сектора
"Подкрепа за
закупуване на нови кошери" и "Подкрепа за
закупуване на пакети пчели и отводки".
Документи ще се приемат във всички
областни
разплащателни
агенции
по
постоянно местожителство на физическите
лица и по адрес на седалище на
юридическите
лица.
Източник:
evropa.dnevnik.bg

Антология на младата бг лирика
Краен срок: 24 май 2009 г. Литературен
клуб “Икар” започва подбора на автори,
които ще бъдат включени в “Антология на
младите български поети” 2009. Всички поети
на възраст до 32 г. могат да изпращат
творбите си (не повече от седем) в следните

категории: 1. Любовна лирика 2. Море 3.
Традиции и фолклор (градът и селото) 4.
Екзистенциална поезия (философска и
обществена) Произведенията изпращайте на:
ikarlit@abv.bg или Славянско дружество, гр.
София, п.к. 1000, ул. Славянска №6 - за
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Антологията Изпращащите да посочат
следните данни: - телефон (мобилен или
стационарен) за контакт – месторождение –

възраст - e- mail (ако има) Всяко произведение,
изпратено по обикновената поща, да бъде в
по два екземпляра.

Покани за представяне на предложения в рамките на работните
програми за 2008 г. и 2009 г. на Седмата рамкова програма на ЕО за
научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни
дейности и работната програма за 2009 г. на Седмата рамкова
програма на Евратом за ядрени изследвания и обучение
Настоящото
известие
се
отнася
до
обявяването на покани за представяне на
предложения в рамките на работната
програма „Кадри “за 2008 г .и в рамките на
работните програми „Сътрудничество “и
„Идеи “за 2009 г. на Седмата рамкова
програма на Европейската общност за научни
изследвания, технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007-2013 г .),и в
рамките на Седмата рамкова програма на

Европейската общност за атомна енергия
(Евратом )за ядрени изследвания и обучение
(2007-2011 г.). Кандидатите се приканват да
представят предложенията си за следните
покани. Крайните срокове за представяне на
предложения, както и бюджетите, са
посочени в текста на поканата, който е
публикуван на интернет страницата на
CORDIS.

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.
С настоящото се известява за отправянето на
покана за представяне на предложения по
работна програма „Хора “на Седмата рамкова
програма на Европейската общност за научни
изследвания ,технологично развитие и
демонстрационни дейности (2007-2013 г.) за

2009 г. Кандидатите се приканват да
представят предложенията си за следната
покана. Срокът на поканата и бюджетът са
дадени в съответния текст на поканата на
интернет страницата на CORDIS.

Трети национален литературен конкурс "Хермес"
за първа книга - поезия и проза на автори до 30 години
Краен срок: 31 януари 2009 г. Издателска
къща „Хермес” има удоволствието да обяви за
трети пореден път Националния литературен

конкурс „Хермес” за първа книга в категории
проза и поезия. Поради големия интерес на
младите автори и желанието ни да обхванем
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по-голям кръг от пишещите хора в България
тази година за пръв път възрастовата граница
за участие е до 30 години. Авторите следва да
нямат издадена книга и да са на възраст до 30
години. Ръкописите се изпращат на адрес:

Пловдив, ул. „Богомил“ 59 тел. 032/630 630
имейл: info@hermesbooks.com Срок за
издаване на наградените книги: 21.05.2009 г.

Награди на Panasonic на конкурса Lumix
Краен срок: 31 март 2009 г. Конкурсът на
Panasonic Marketing Europe GmbH е отворен
и достъпен за всеки жител на европейска
страна и/или на държава членка на
Европейския съюз.
Конкурсът има една
категория - “Единична фотография”. Темата
за участниците е “Живата Планета”. Размерът

на фотографиите трябва да бъде минимум
800x600 пиксела до максимум 1600x1200
пиксела. Забележка: фотографии извън този
диапазон
няма
да
бъдат
приемани.
Максималният размер на файла за единична
фотография е 2MB.

Национален преглед на ученическото фото изкуство
Краен срок: 15 май 2009 г. Участници:
Ученици от 5-8 клас (група А), 9-12 клас и ІІV курс (група Б). Участието във
фотоконкурса е индивидуално. Всеки
ученик може да участва в с черно-бели и
цветни снимки максимум до 10 броя снимки.
Серия до 6 снимки се счита за една творба.

Минимален формат на фотографиите 13/18
см. Снимките за фотоконкурса трябва да
бъдат изпратени най-късно до 15.05.2009г.
на адрес: 4000 Пловдив бул. Шести
септември, 193 Общински детски комплекс
(ОДК) - Отдел “Фотография”

Конкурс за ученически видеофилм
Краен срок: 15 май 2009 г. До участие в
конкурса се допускат неограничен брой
състезатели от училища и извънучилищни
звена, чиято филмова програма е в рамките на

30 минути. Задължително условие е
времетраенето на един филм да не надвишава
10 минути.

Европейско състезание за комикс „Европейски съюз и европейско
гражданство"
Краен срок: 27 февруари 2009 г. Генерална
дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност”
на Европейската комисия организира
състезание под надслов „Европейски съюз и

европейско гражданство” за създаването на
комикс на една страница („самостоятелен
комикс”) без думи. Комиксът трябва да
илюстрира темата за гражданството в
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обучаващи се по специалности, свързани с
изкуството и графичния дизайн, на възраст
над 16 г., живеещи в 27-те държави-членки на
Европейския съюз. Същевременно конкурсът
е отворен и за всички останали лица на
възраст над 16 г., живеещи в Европейския
съюз и проявяващи интерес към темата. От
участниците се изисква да създадат комикс на
една страница („самостоятелен комикс”) без
думи, илюстриращ темата за гражданство в
Европейския съюз.

“Литературен вестник” обявява литературен конкурс за разказ,
стихотворение и есе за автори дебютанти (без издадена книга) на
тема “Столица”
Краен срок: 15 март 2009 г. В рамките на
своя проект СтоЛица “Литературен вестник”
обявява литературен конкурс за разказ,
стихотворение и есе за автори дебютанти (без
издадена книга) на тема “Столица”. Във всяка
категория ще бъде присъдена по една награда

в размер на 100 лв. Номинираните текстове
ще бъдат издадени в сборник и ще участват в
поетично четене в рамките на проекта.
Изпращайте текстовете си на адрес
lv_priturka@abv.bg

Покана за обществени консултации за премахване или облекчаване
на административните режими
Във връзка с изпълнението на „Програмата
за
по-добро
регулиране
2008-2010"
дирекция „Политика по отношение на
предприятията" се обръща към всички
български предприемачи и заинтересовани
страни с молба да предоставят своите
предложения за премахване или облекчаване

на всякакви административни режими, които
бизнесът счита за съществено препятствие
пред своята дейност.
Предложенията си
изпращайте
на
електронен
адрес:
e.anavi@mee.government.bg Ели Анави директор „Политика по отношение на
предприятията
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Програма "Европейци за мир" подкрепя младежки проекти на тема
“1939 - 2009 Приятел и враг в СМИ”
Краен срок: 15 януари 2009 г. "Европейци
за мир" е инициатива на фондация "Памет,
Отговорност и Бъдеще", която популяризира
и финансира международни проекти.
Партньорства между училища и младежки
организации от Германия, Източна и Южна
Европа и Израел са поканени да участват със

съвместни идеи на тема "1939 - 2009:
Приятели и врагове в медиите". Участниците
трябва да са между 14 и 21 годишни. Приемат
се мултинационални проекти, в които
участват поне две държави. Източник:
evropa.dnevnik.bg

Удължен е срокът по процедурата за строителство в агломерации с
над 10 000 екв. ж.
Краен срок: 19 януари 2009 г. С оглед
осигуряване достатъчен срок на кандидатите
за подаване на проектни предложения.

BG161PO003-4.1 - Популяризиране на предимствата за инвестиране в
България
Kраен срок: 4 март 2009 г., 17.30 ч.
Обявената
процедура
на
директно
предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ е по Приоритетна ос 4: "Укрепване на
международните
пазарни
позиции
на
българската
икономика".
Могат
да
кандидатстват конкретните бенефициенти по
Приоритетна
ос
4
„Укрепване
на
международните
пазарни
позиции
на
българската икономика" на Оперативна
програма „Конкурентоспособност", както
следва: - Българска агенция за инвестиции Област на въздействие 4.1 - Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия - Област на въздействие 4.2 Български институт за стандартизация,
Български институт по метрология, Държавна
агенция за метрологичен и технически надзор,
Изпълнителна агенция „Българска служба по
акредитация", Изпълнителна агенция

„Сертификация и изпитване" - Област на
въздействие 4.3 Кандидат по процедурата
може да бъде и организация, институция,
административна
или
друга
подобна
структура, която е определена със закон или
подзаконов
нормативен
акт
като
правоприемник на горепосочения конкретен
бенефициент. Област на въздействие: 4.1. „
Популяризиране
на
предимствата
за
инвестиране в България" 4.2. „Подкрепа за
успешното представяне на българските
предприятия на международните пазари" 4.3.
„Подобряване
на
националната
инфраструктура по качеството" Процедурата
на директно предоставяне на за безвъзмездна
финансова
помощ
се
реализира
с
финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 76 300
583лева.
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BG161PO003-4.2-Подкрепа за успешното представяне на българските
предприятия на международните пазари"
Краен срок: 4 март 2009 г. Обявената
процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ е по
Приоритетна
ос
4:
"Укрепване
на
международните
пазарни
позиции
на
българската
икономика".
Могат
да
кандидатстват конкретните бенефициенти по
Приоритетна
ос
4
„Укрепване
на
международните
пазарни
позиции
на
българската икономика" на Оперативна
програма „Конкурентоспособност", както
следва: - Българска агенция за инвестиции –
Област на въздействие 4.1 - Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия – Област на въздействие 4.2 -

Български институт за стандартизация,
Български институт по метрология, Държавна
агенция за метрологичен и технически
надзор, Изпълнителна агенция „Българска
служба по акредитация", Изпълнителна
агенция „Сертификация и изпитване" –
Област на въздействие 4.3 Област на
въздействие: 4.1. „ Популяризиране на
предимствата за инвестиране в България" 4.2.
„Подкрепа за успешното представяне на
българските предприятия на международните
пазари" 4.3. „Подобряване на националната
инфраструктура по качеството"

BG161PO003-4.3 - „Подобряване на националната инфраструктура по
качеството"
Краен срок: 4 март 2009 г. Процедурата на
директно предоставяне на за безвъзмездна
финансова
помощ
се
реализира
с
финансовата подкрепа на Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Общият размер на безвъзмездната
финансова помощ по процедурата е 76 300
583 лева. международните пазарни позиции
на българската икономика" на Оперативна
програма „Конкурентоспособност", както
следва: - Българска агенция за инвестиции Област на въздействие 4.1 - Изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средни
предприятия – Област на въздействие 4.2 -

Български институт за стандартизация,
Български институт по метрология, Държавна
агенция за метрологичен и технически
надзор, Изпълнителна агенция „Българска
служба по акредитация", Изпълнителна
агенция „Сертификация и изпитване" –
Област на въздействие 4.3 Област на
въздействие: 4.1. „Популяризиране на
предимствата за инвестиране в България" 4.2.
„Подкрепа за успешното представяне на
българските предприятия на международните
пазари" 4.3. „Подобряване на националната
инфраструктура по качеството"
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Учене през целия живот - Обща покана за подаване на предложения
за 2009 г.
Обща покана за подаване на предложения за
кандидатстване по всички дейности на
Програма "Учене през целия живот" за 2009 г.

Конкурс Таласъмия 2009
Краен срок: 15 май 2009 г. Могат да участват
само произведения, непубликувани към датата
на обявяване на резултатите. Конкурсът се
организира и провежда от Старозагорския
клуб на любителите на фантастиката
„Уибробия“. Творбите се подават анонимно.

Класират се в две категории - разказ и роман.
Във всяка от категориите се връчват първа,
втора и трета награда. Няма ограничение за
възрастта на авторите. Няма ограничение за
обема и броя на произведенията, с които
автор може да участва.

Трети конкурс за студенти “Мастер Инициатива”
Краен срок: 31 януари 2009 г. Рено Нисан
България ЕАД организира конкурс, който ще
се проведе от ноември 2008 до май 2009.
Конкурсът е отворен за всички студенти,
записани в Магистърска или завършващи
бакалавърска степен за учебната 2008/2009 г.
За да участват, интересуващите се студенти
трябва да сформират екипи от 2ма до 3ма
човека. Възможно е да се съставят по няколко

екипа във всяка организация, участваща в
конкурса. Екипите-кандидати трябва да заявят
участието си преди 31 януари 2009 като се
запишат на интернет сайта на конкурса.
Темата на конкурса е: “Първата стъпка е да
привлечем клиента. Но след закупуването на
колата, как да го задържим в дългосрочен
план?”

Национален конкурс „МОРСКО КОНЧЕ”-2009, 13 - 14 юни 2009 г.
Краен срок: 15 май 2009 г. ЦЕЛ НА
КОНКУРСА: Да открива млади, талантливи
изпълнители, да съхранява и популяризира
образците на българската популярна песен, да
създава приятелски отношения между децататаланти. Участниците се състезават в три

категории: Първа категория - Индивидуални
изпълнители Втора категория - Вокални дуа,
триа и квартети Трета категория - Вокални
групи (до 15 участници)
Телефони за
информация: 052/612 - 102; 612 – 107
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Национален фолклорен конкурс “Диньо Маринов” 2009'
Краен срок: 6 март 2009 г. Целта на
конкурса е да издирва и популяризира млади
таланти, да утвърждава и приобщава младото
поколение към традиционната българска
култура. Право на участие имат изпълнителисолисти
на
народни
песни
и

инструменталисти,
изпълнители
на
традиционни народни инструменти: кавал,
гайда, гъдулка, тамбура, окарина, двоянка,
дудук, свирка и други. Изпълнителите солисти се разделят в четири възрастови
групи.

Фестивал на училищно художествено творчество 2009
Краен срок: 1 февруари 2009 г. Цел: Да се
възобнови традицията на Фестивалите на
училищната художествено - творческа
дейност. Да се даде възможност за изява на
таланта и творческия потенциал на учениците.
Да се запази и обогати музикалната и танцова

култура
на
подрастващите.
Раздели:
училищни хорове и вокални групи; народни
танци; съвременни танци - модерен балет,
джаз балет, латино, салса. Участниците сa
разпределени в три възрастови групи.

Европейски награди за млади предприемачи 2009
Краен срок: 14 януари 2009 г. Млади
европейски студенти от университети и
висши институти, с творческа идея за бизнес
проект, могат (индивидуално или в екип) да
вземат участие в седмото издание на

Наградите за иновация, чиято цел е да
наградят нови и предизвикателни проекти.
Проектът може да бъде организиран, да бъде
в ход или вече стартиран.

Младежка награда European Charlemagne
Краен срок: 16 януари 2009 г. Млади хора
от 16 до 30 години от всички страни-членки
на ЕС са поканени да участват в конкурс за
развитието на ЕС, интеграцията и въпросите
на европейската идентичност. „Младежката
награда European Charlemagne” се присъжда
на проекти, които насърчават европейското и
международно разбирателство, поощряват
развитието на споделено чувство за

европейска идентичност и интеграция, служат
като важен модел за младите хора, живеещи в
Европа и предлагат практически примери на
европейци, живеещи заедно като една
общност. Участниците могат да кандидатстват
индивидуално или в групи. Представители на
27 избрани национални проекта ще бъдат
поканени на церемония по награждаване в
Aachen, Германия на 19 май, 2009 г.
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Младежка награда за европейско развитие 2008/2009

Краен срок: 31 май 2009 г. Изданието 2008 г.
на Наградата е фокусирано върху човешкото
развитие. Млади хора от 16 до 18 г. от всички
страни-членки на ЕС, могат да представят
плакати или мултимедийни презентации по
три теми: равенство на половете, деца и

младеж и културно многообразие. Всички
участия трябва да включват две части: кратко
послание и произведение на изкуството под
формата на фото, плакат или видео. Всички
включвания трябва да се асоциират с
училище.

ЕК обявява покана за представяне на проектопредложения за
изграждане и подобряване на инфраструктурата за научнотехнологични изследвания по Специфична програма "Капацитет"
на Седма рамкова програма (7РП)
Краен срок: 17 март 2009 г. Дейности по
поканата: - Дейност 1.1 Подкрепа за вече
съществуваща инфраструктура - Дейност 1.2.
Инфраструктура, базирана на ИКТ Съхраняване на научната информация,
подпомагаща действието на 7РП. Ще бъдат
финансирани комбинирани колаборативни
проекти и дейности за координация и
подкрепа. - Дейност 1.3. Подкрепа за развитие
и прилагане на общностната политика в
научната област. Областите на действие са в
две подтеми - Подкрепа за съвместното
действие на научната инфраструктура във
всички области на науката и технологията и
Организиране на семинари, конференции и
координационни дейности в подкрепа на
прилагане на общностната политика в

областта на Е-инфраструктурата. Ще бъдат
финансирани дейности за координация и
подкрепа. Бенефициенти: По поканата могат
да кандидатстват всички юридически лица,
учредени в някоя от следните страни: - 27-те
страни членки на ЕС - Асоциираните страни Албания, Хърватия, Македония, Сърбия,
Черна гора, Исландия, Израел, Лихтенщайн,
Норвегия, Швейцария, Турция, Босна и
Херцеговина – Страните партньорки по 7РП
(Посочени са в годишната работна програма в
пакета документи по поканата). Могат да
кандидатстват и международни организации,
чиято работа е от общностен интерес.
Бюджет:
9.6
млн.
Евро
Източник:
evropa.dnevnik.bg

ЕК обявява покана за предоставяне на грантове за проекти за
развитие на устойчива мобилност в градските агломерации
Краен срок: 31 март 2009 г. По поканата се
финансират дейности за изследване и оценка,
които да допринесат за намаляване на
трафика, задръстванията и замърсяването на
въздуха, както и за подобряване на средствата
за градски транспорт и достъпа до него. Те
трябва да са приложими на общоевропейско

равнище. Проектопредложенията трябва да
представят допри практики в следните
области: - Безопасност за пешеходците и
велосипедистите
и
насърчаване
на
обществото да използва тези форми на
мобилност като алтернативи на използването
на
автомобили.
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- Сътрудничество между доставчиците на
стоки, индустрията и публичните институции
в областта на логистиката. - Подобряване на
системите на зелените площи в градовете, и
по- специално на правилата за достъп и
информацията за гражданите, както и
осигуряване
на
многофункционални
електронни системи за контрол на достъпа. Осигуряване на многофункционални системи
за плащания и достъп до информация в
градския транспорт - Подобряване на

градското планиране по отношение на
частния и публичен транспорт в градските и
периферните зони и предградията. По
поканата могат да кандидатстват юридически
лица, регистрирани в страна членка на ЕС.
Общият бюджет по поканата е 5 млн. евро.
Размерът на съфинансиране от ЕК е от 10%
от 50% от общите разходи по проект.
Източник: evropa.dnevnik.bg

Покана по програма ''Младежта в действие'': Дейност 1: ''Младежта
за Европа''
Краен срок: 1 февруари 2008 г. Допустими
дейности: 1. Младежки обмени 2. Младежки

инициативи
3. Проекти за младежка
демокрация Източник: evropa.dnevnik.bg

Ройтерс организира курсове за бизнес журналисти
Краен
срок:
5
януари
2009
г.
Професионални журналисти с интереси в
бизнес новините могат да кандидатстват за
спонсориран от фондация Ройтерс курс,
който ще се проведе от 23 февруари до 6 март
в Лондон. Пълни и частични стипендии ще
се дават с предимство на кандидати от страни
в политически преход, информира сайтът на
програмата. Всички кандидати трябва да

работят като журналисти в печатни или
онлайн издания или телевизионни/радио
новини и да имат стаж поне две години.
Важно условие е добър писмен и говорим
английски.За да спечелят стипендия за курса,
не трябва да са участвали в друга обучаваща
програма
на
Ройтерс.
Източник:
evropa.dnevnik.bg

Стипендии за Бавария
Краен срок: 15 февруари 2009 г. Баварският
държавен министър за наука, изследвания и
изкуство ще отпусне за академичната
2009/2010 година стипендии за студенти и
специализанти от висши училища на

страните от Централна, Източна и
Югоизточна Европа, включително и от
България, за обучение и специализация във
висши училища и научни организации на
Бавария.

