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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ
Тема на месеца

“Европейска година на активния живот на
възрастните хора и солидарността между
поколенията”
Европейска година на доброволчеството
Днес европейците живеят по-дълго и
в по-добро здравословно състояние, но
в резултат на един търсен ефект обществото се сблъсква с редица предизвикателства. Наблюдава се тенденция за
намаляване броя работоспособно население, което сериозно ще усложни нормалното функциониране на пенсионните системи в Европа, както и системите
за предоставяне на социални помощи
за възрастни хора. С напредването на
възрастта се увеличава податливостта
на различни болести и се появява зависимост - всичко това създава във възрастните хора чувство на маргинализация и отчужденост - от работодатели,
семейство и общество.
2012 година е Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията. Националните, регионалните и местните власти, както и
социалните партньори, бизнесът и гражданското общество следва да насърчаватактивното остаряване. Възрастните хора трябва
активно да участват в обществените дейности и да получават адекватна защита, сигурност и грижа.
Предизвикателства

•
•
•
•
•

Ранно пенсиониране;
Социалното изключване;
Поява на зависимост;
Дискриминацията;
Ограничен на достъп.

Цели
• Насърчаване на активното остаряване
в заетостта;
• Насърчаване на активното остаряване в общността, включително чрез активно
гражданство, доброволчество и грижа;
• Насърчаване на активното остаряване в домашни условия чрез осигуряване на
здравословно остаряване и независим живот;
• Повишаване на солидарността и сътрудничеството между поколенията.
Основните инструменти за постигане на
тези цели са конференции и събития, информационни кампании и обмен на информация и добри практики.
Очакван резултат
Повишаване на информираността, стимулирането на дебат и реален ефект върху стандарта на живот. Стартиране на нови
политики и инициатива, свързани с проблематиката - стратегии за управление на въз-
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растта, политики и дейности, насочени към
семейната среда; превантивни мерки, свързани със здравето. Най-важен фактор за успеха на инициативата е обменът на добри
практики и координацията на действията и
дейностите между заинтересованите страни.
Добри практики - примери за проекти и инициативи
• 50 плюс здраве - Швейцария - подобряване на здравето и живота на хората над 50 години и повишаване на заетостта сред тази група;
• Устойчиво обучение в общността
- Австрия - насърчаване развитието на
умения и опит сред възрастните хора
чрез методите на формалното и неформалното обучение;
• IntergenerationAll - Великобритания и Португалия - дейности, обединяващи хора от различни поколения;
• По-светло бъдеще - подкрепа за
живота в зряла възраст - Шотландия
- премахване на изолацията сред възрастните хора и подобряване на социалната комуникация помежду им.
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НОВИНИ
ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РАБОТНИТЕ ПРОГРАМИ „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ И „КАПАЦИТЕТИ“ НА
СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
В Официалния вестник на ЕС от 12
януари е публикувана покана за представяне на интердисциплинарни предложения по Работните програми „Сътрудничество“ и „Капацитети“ от Седма
рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).
Кандидатите се приканват да представят
предложенията си във връзка с покана FP7JPROG-2012-RTD - „Координация на съвместното планиране 2012 г.“.
Работните програми са следните:
• Специфична програма „Сътрудничество“:
o Теми: 1. „Здравеопазване“ и 6. „Околна среда“(включително „Изменение на климата“);
• Специфична програма „Капацитети“:
o Част 3. „Региони на знанието“
Крайният срок за представяне на
предложения е 20 март 2012 г., 17:00
часа(брюкселско време).
Пълният текст на поканата и указанията
за кандидатите относно начина на представяне на предложенията са достъпни на съответния уебсайт на Европейската комисия.

ОТКРИТА ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКОТО СЪ-

ТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА
НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИИТЕ
В Официалния вестник на ЕС от 18
януари е публикувана открита покана
за представяне на предложения в рамките на Европейското сътрудничество
в областта на науката и технологиите
(COST).
COST обединява изследователи и експерти от различни страни, които работят по
определени теми. По линия на Европейското сътрудничество в областта на науката и
технологиите не се финансират самите научни изследвания. COST финансира провеждането на срещи, конференции, краткосрочен научен обмен и информационни
прояви, които допринасят за работата в
мрежа. Понастоящем се подпомагат около
250 изследователски мрежи (дейности).
В рамките на COST се насърчават 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 своята кариера.
Развиването на засилени връзки между
европейските изследователи е от решаващо значение за изграждането на европейското научноизследователско пространство
(ЕНП). Чрез COST се насърчава създаването
на нови, новаторски, интердисциплинарни
и широкообхватни изследователски мрежи
в Европа. Дейностите, включени в това сътрудничество, се осъществяват от научно-
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изследователски екипи с цел да се заздравят основите за достигане на високи научни
постижения в Европа.
Европейското сътрудничество в областта
на науката и технологиите е организирано в
девет широки изследователски области:
• Биомедицина и молекулярни бионауки;
• Химия и молекулярни науки и технологии;
• Науки за Земята и управление на околната среда;
• Храни и земеделие; Гори, продукти и
услуги, свързани с тях;
• Хора, общество, култура и здраве;
• Информационни и комуникационни
технологии;
• Материали, физика и нанонауки;
• Транспорт и градско развитие.
Предвиденият обхват на всяка изследователска област е описан на уебсайта на
COST.
Авторите на предложения се приканват
да посочат към коя изследователска област
спада тяхната тема. Особено добре се посрещат обаче и интердисциплинарни предложения, които не се вписват само в еднаединствена изследователска област и които
ще бъдат предмет на отделна оценка.
Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави, участващи в COST. Финансовата подкрепа за една
дейност с 19 участващи държави е от порядъка на 130 000 EUR годишно, обикновено
за период от 4 години, при условие че има
наличен бюджет.
Предложенията ще се оценяват на два
етапа. Предварителните предложения (максимум 1 500 думи/3 страници), подадени по
електронен път чрез стандартния образец
наинтернет страницата на COST. Te следва
да съдържат кратко изложение на предло-

жението и очаквания от него ефект. Предложения, които не отговарят на критериите
за подбор на Европейското сътрудничество
в областта на науката и технологиите (напр.
тези, в които се съдържа искане за финансиране на научни изследвания), няма да
бъдат разглеждани. Подлежащите на разглеждане предложения ще се оценяват от
специализиран комитет за съответната изследователска област въз основа на критериите, публикувани на уебсайта на COST.
Авторите на избраните предварителни
предложения ще бъдат поканени да представят пълни предложения. Пълните предложения ще се разглеждат от експерти съгласно критериите за оценка, публикувани
на интернет страницата на COST. Решението
се взема обикновено до шест месеца след
крайния срок за подаване на предложенията, като се очаква дейностите да започнат в
рамките на три месеца след това.
Срокът за подаване на предварителните предложения е 30 март 2012 г.,
17:00 ч. брюкселско време. Около 80
пълни предложения ще получат покана за окончателен подбор на приблизително 35 нови дейности, при условие че
има наличен бюджет. До 18 май 2012 г.
ще бъде отправена покана за подаване
на пълните предложения в срок до 27
юли 2012 г., като се очаква решенията да бъдат взети през ноември 2012 г.
Предвижда се следващият срок за подаване на предложения да бъде 28 септември 2012 г.
За авторите на предложения, които биха
искали да се свържат със своя национален
координатор за Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите (CNC) за информация и напътствия може
да посетят следния интернет адрес:
http://www.cost.eu/cnc
Предложенията се подават по електро-
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нен път чрез уебсайта на Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите.
COST получава финансова подкрепа за
координационната си дейност от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и
технологично развитие. Бюрото на Европейското сътрудничество в областта на науката
и технологиите е учредено от Европейската
научна фондация (ESF). ESF играе ролята
на негова изпълнителна агенция, осигурява и ръководи административния, научния и
техническия секретариат за това сътрудничество, специализираните комитети за изследователските области и финансираните
дейности.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СРОКА И УСЛОВИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ПО КУЛТУРНИТЕ СПОГОДБИ
НА КРАЛСТВО ДАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2012-2013 ГОДИНА
На основание на Културната спогодба между Република България и Кралство Дания, Министерство на науката,
иновациите и висшето образование на
Кралство Дания чрез Датската агенция
за международно образование предоставя възможност за отпускане на
стипендии на чужди граждани, в това
число и за българи за обучение през
учебната 2012/ 2013 година.
Стипендиите, които се отпускат, са насочени към следните групи:
1. Студенти с образователна квалификационна степен „бакалавър”, които са изучавали датски език в продължение най-малко
на 2 години, непосредствено преди кандидатстване. Стипендиите се предоставят за
изследвания в областта на датския език и
литература.

2.Магистри и докторанти, за научни изследвания в областта на датския език и култура, както и за други области на познание,
свързани с Дания – проектиране, архитектура и екологични проучвания.
Кандидатстването става директно в онлайн режим чрез попълване на съответните формуляри. Крайният срок за кандидатстване е 28.02.2012 г.
Датската агенция за международно образование към Министерство на науката, иновациите и висшето образование на
Кралство Дания прави окончателния подбор
на кандидатите.
Всички условия, изисквания и формуляр
за кандидатстване, както и допълнителна
информация могат да бъдат намерени на
интернет страницата на Датската агенция
за международно образование.

КОСОВО - ПОГЛЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
Европейският институт и Европейският информационен център „Европа
Директно“- София организират публично представяне на книгата на Калоян Симеонов „Косово - поглед към бъдещето“. Събитието ще се състои на 1
февруари 2012 г., от 18:00 часа, в зала
„Средец“ на хотел „Шератон“.
Специален гост ще бъде политологът д-р
Огнян Минчев.
Всички присъстващи ще могат да получат безплатно по един екземпляр от книгата. Желаещите ще могат да дарят произволна сума за благотворителност. Събраните
средства ще бъдат предоставени за лечение
на нуждаещи се деца.
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КАЛОЯН СИМЕОНОВ ЗА ПОГЛЕДА НА КОСОВО КЪМ БЪДЕЩЕТО
„Ако няма мир, то е защото сме забравили, че принадлежим един на друг”
Майка Тереза
Калоян СИМЕОНОВ е доктор по икономика, магистър по европейски изследвания и
международни икономически отношения, с
четиринайсет годишен професионален опит
в областта на европейските въпроси и разширяването на ЕС. Преподавател е в катедра „Европеистика” на Софийския университет, бил е лектор в УНСС, НБУ, Центъра
за европейски програми към Американския
университет, Института по публична администрация, Дипломатическия институт и
други. Авторът има богат опит в проекти и
обучения, насочени към укрепване на институциите в Косово, Босна и Херцеговина,
Македония, Черна гора, северната част на
остров Кипър и други. От 2009 г. работи по
различни проекти в Косово, което му дава
възможност да придобие преки лични впечатления от развитието на страната. Има
над 50 публикации в български и международни издания.
Европейският институт и Европейският
информационен център „Европа Директно“София организират публично представяне на книгата на Калоян Симеонов „Косово - поглед към бъдещето“. Събитието ще
се състои на 1 февруари 2012 г., от 18:00
часа, в зала „Средец“ на хотел „Шератон“.
По този повод потърсихме за коментар нейния автор - Калоян Симеонов.
Какво ви мотивира да напишете книга за Косово?
Причините да напиша книга за Косово са
много и най-различни. Но може би основната причина е да си припомним колко лесно
можем да нарушим човешките взаимоотношения помежду си, да се отчуждим, а след

това да поведем война едни с други. Това
разбира се е валидно както по отношение
на отделни етноси, каквито са албанците и
сърбите в Косово, така и в личните взаимоотношения между отделните хора. Друга
причина е да разкажа малко повече за съвременно Косово през погледа на един очевидец. Аз лично бях много учуден, когато за
пръв път отидох на продължителна мисия в
Косово през есента на 2009 г. и видях колко
малко познаваме, а и колко малко разбираме за случващото се в тази страна.
За какво се разказва в книгата за Косово?
Когато започнах да пиша книгата, целта
ми беше да очертая какви са бъдещите сценарии за развитие на новата държава, както
и да опиша някои от личните ми впечатления от престоя за Косово. Но както знаете на Балканите всичко е история и Косово
не прави изключение от това. Нямаше как
да обясня какво се е случва днес, нито да
се направи някаква прогноза за развитието на Косово, ако не се опише накратко и
историята на неговите земи. При разказа
на историята също се описва развитието на
отношенията между албанци и сърби през
различните векове. В книгата изключително
много е акцентирано и на самото обявяване
на независимостта на Косово през февруари 2008 г., както и на нейното признаване
от другите държави до момента. Подробно
са разгледани и събитията от последните
три - четири години.
Косово е нова държава, обявила своята независимост на 17 февруари 2008 г.,
която се признава от все повече държавичленки на ООН. Въпреки това, Косово си
остава „ябълка на раздора” на Балканския
полуостров. Авторът се опитва не толкова
да анализира историческите и политическите процеси, колкото да отправи поглед към
човешките взаимоотношения между сърби и
косовари, развили се изключително динамично последните години и довели до един

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

6

София

от военните конфликти на Балканите в края
на ХХ век. Сърби и косовари са създали
собствени и напълно противоположни митове и истини за Косово. „Косово – поглед
към бъдещето” – изборът на заглавието е в
противовес на балканската ни склонност да
вперваме поглед в миналото, което често
ни пречи да живеем добре днес и да гледаме без задръжки или комплекси напред
в бъдещето. В книгата е направен както
преглед на основните исторически събития
по земите на днешно Косово, така и анализ
на настоящото развитие на новата държава. Изследването очертава и многобройните сценарии за Косово през следващите две
десетилетия.
Защо избрахте това заглавие „Косово - поглед към бъдещето“?
Заглавието го избрах още от самото начало и след това не съм го променял. Искаше ми се да погледна напред и то малко
по-оптимистично. Защото в Косово гледането назад не вещае много добро. Най-малкото защото там за последен път се е водила
война с много жертви и бежанци преди едва
13 години - основно през пролетта на 1999
г., като и ние все още си спомняме за бомбардировките и за ежедневните новини по
телевизията. А когато има война и невинни жертви, знаете че трябва обикновено да
минат няколко поколения, за да може малко
по мирно, трезво и спокойно да успеем да
погледнем напред в бъдещето. Освен това
книгата завършва именно с подробно представяне на сценариите за развитието на Косово.
И какви са сценариите за развитие
на Косово според Вас?
Сценариите за развитие на Косово се
оказаха толкова много и толкова противоречиви, че е истинско предизвикателство
да се опиташ да ги обобщиш. Основните
сценарии, които съм разгледал в книгата са
общо осем, като повечето от тях са пречу-

пени през перспективата на Косово, а и на
Сърбия да станат част от Европейския съюз.
Да не забравяме, че както за Сърбия, така
и за Косово тази перспектива е съвсем реална, макар и известно отдалечена във времето. Но тя е основния шанс да се запази
мира в Косово, който и в момента е много
крехък и който се застрашава от многото
провокации и от двата етноса в страната.
Преобладават относително по-оптимистични сценарии, включително и със запазването на сегашните граници и статут на двете
държави. Не липсват обаче и по-драматични сценарии, както и сценарии, които са
свързани с нова промяна на границите на
Балканския полуостров. За тези сценарии
са очертани основните положителни и отрицателни страни, а също така възможностите
и опасностите, които са свързани с тях. Освен тези осем сценария, в книгата са посочени и някои други по-малко вероятни за
развитие сценарии. Все пак не е изключено
на практика развитието на близкото бъдеще
на Косово да се окаже някаква сложна комбинация от два или повече от сценариите.
Има ли отражение върху България
развитието на събитията в Косово?
Безспорно почти всичко, което се случва
в Косово има отражение и в нашата страна.
Да не забравяме, че въпреки факта, че нямаме обща граница с Косово, разстоянието
между София и Прищина по шосе е малко
над 300 км., а по права линия е още пократко. В книгата също се отбелязва влиянието на развитието на събитията в Косово
и различните сценарии както за България,
така и за другите държави от региона.
За кого е предназначена книгата?
Книгата е предназначена за българския
читател и се опитва да представи повече
или по-малко непознатото Косово. Тя има
както исторически и политически контекст,
така също се опитва да опише етно-демографската картина в Косово. Посочени са и
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основните икономически тенденции в страната. В нея има също много карти и снимки,
които нагледно представят днешно Косово.
Накратко, всеки може да намери по нещо
интересно в нея. В книгата съм посочил
и много цитати на Антоан дьо Сент Екзюпери. На пръв поглед е малко странно да
има нещо общо между известния най-вече
с книгата си „Малкия принц“, но и с други свои произведения френски писател и
Косово. Оказва се обаче, че не е така. Ако
прочетете книгата, предполагам и Вие ще
се уверите в същото.
Какво е основното послание на книгата?
Основното послание в книгата е, че
трябва да общуваме повече едни с други и
че преди да вдигнеш ръка и да посегнеш на
другия, затова че той има различно мнение
или възглед, преди да нанесеш „своя удар“,
може би е по-добре да се опиташ да вникнеш в аргументите и мотивация на човека
срещу теб. Може би тогава ще има не само
повече мир, но и повече разбирателство
между самите нас.
Успех на представянето на книгата!
Благодаря.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
В Официалния вестник на ЕС от 27
януари е публикувана покана за представяне на предложения - № 28/G/
ENT/CIP/12/E/N01C01 в областта на
обучението по предприемачество. Поканата цели да подкрепи прилагането
на принцип I от „Small Business Act“
иПрограмата от Осло за обучение по
предприемачество в Европа. „Small
Business Act“ препоръчва насърчаването на иновативната и предприемаческа

нагласа сред младите хора посредством
включването на предприемачеството
като основно умение в учебните планове. Също така трябва да се осигури и
правилното отразяване на предприемачеството в учебния процес.
Следователно целта на тази покана е
да се насърчат проекти с висока добавена
стойност на европейско равнище, посветени на обучението по предприемачество.
Действията ще бъдат насочени към преподаватели и млади хора в основното, средното и висшето образование.
Подкрепа ще получат проекти, поставили си една от следните цели (приоритетни
области):
Обособена позиция 1:
• създаване на общоевропейски модели за учители в основните и средни училища в подкрепа на развитието на техните
умения и методи за прилагане на знанията
по предприемачество към различни учебни
предмети и различни въпроси;
• разработване, организиране и осъществяване на общоевропейски образователни/обучителни работни семинари за
преподаватели по предприемачество във
висши учебни заведения (университети, колежи, стопански университети, технически
университети и др.).
Обособена позиция 2:
• създаване на европейска онлайн
платформа за преподаватели/обучители,
която да позволи трансграничния обмен на
добри практики, методи и учебни материали
в областта на обучението по предприемачество.
Обособена позиция 3:
• разработване и изпитване на обща
европейска рамка от инструменти и показатели за оценяване на предприемаческа-
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та нагласа, подход и умения, придобити от
учащите, взели участие в обучението по
предприемачество.
Предмет на предложенията трябва да
бъде една от споменатите по-горе цели
(приоритетни области). Кандидатите трябва да посочат ясно в своето предложение за
коя от изброените обособени позиции кандидатстват. Дейностите трябва да имат ясна
европейска добавена стойност. Те трябва да
подкрепят европейската интеграция и трансгранично сътрудничество.
Проектите трябва да имат въздействие по
отношение на проблем, който може да бъде
по-добре решен на европейско равнище. Те
трябва да имат принос за създаването на
нови модели, които могат да бъдат широко
възпроизведени в цяла Европа. Трябва да
бъде гарантирана устойчивостта на проектите след приключването на финансирането
от ЕС.
Приемат се заявления от юридически
лица, установени в една от следните държави:
•

държавите-членки на ЕС;

• държавите от ЕИП: Лихтенщайн и
Норвегия;
• страните кандидатки: Хърватия, бившата югославска република Македония,
Исландия, Черна гора и Турция;
• Албания, Израел и Сърбия (страниучастнички в Програмата за конкурентоспособност и иновации).
Кандидатите трябва да развиват дейност
в транснационален консорциум с партньорски организации от поне две други държави.
В допълнение се прилагат следните правила:
•

партньорите на водещата организа-

ция трябва да отговарят на същите критерии за право на участие като кандидатите; кандидатът трябва да е координатор на
проекта;
• кандидатите трябва да бъдат юридически лица;
• кандидатите трябва да отговарят на
следното определение - субект на публичното или частното право, чиято основна
дейност е в областта на обучението по предприемачество. Те могат да включват:
o публичната администрация на всички
равнища;
o национални, регионални и местни органи;
o образователните институции (основни и средни училища, професионални училища, университети и т.н.);
o НПО, асоциациите и фондациите,
които развиват дейност в съответните области;
o организациите и институциите, предоставящи услуги в областите на образованието и обучението (публични и частни);
o търговско-промишлените
други подобни организации;

палати

и

o бизнес сдруженията и мрежите за
подкрепа на бизнеса.
• дружествата трябва да са надлежно
учредени и регистрирани съгласно закона.
Ако дадена структура или организация не е
формално учредена, трябва да бъде посочено физическо лице, което да поеме правна
отговорност.
Максималният бюджет, предвиден за
дейността, е приблизително 2 450 000 EUR.
Ориентировъчният брой проекти, които
ще получат подкрепа, е между 4 и 8 в зависимост от мащаба и качеството на получе-
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ните предложения.
По-конкретно:
• по „Обособена позиция 1“ ще бъдат
подкрепени не повече от 4 проекта;
• по „Обособена позиция 2“ ще бъдат
подкрепени не повече от 2 проекта;
• по „Обособена позиция 3“ ще бъдат
подкрепени не повече от 2 проекта.
Максималният процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи е до 60%
(за всички обособени позиции).
Максимално съфинансиране от ЕС - таван за отделните проекти:
• за „Обособена позиция 1“ до 500 000
EUR;
• за „Обособена позиция 2“ до 400 000
EUR;
• за „Обособена позиция 3“ до 250 000
EUR.
Планирана начална дата на проектите е
1 ноември 2012 г.
Максимална продължителност на действието:
•

обособена позиция 1: 36 месеца;

•

обособена позиция 2: 24 месеца;

•

обособена позиция 3: 18 месеца.

Заявленията трябва да бъдат изпратени
на Комисията не по-късно от 16 април 2012
г.
Пълният текст на поканата и формулярите на заявленията са на разположение на
следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/
index.htm
Заявленията за кандидатстване трябва

да отговарят на условията, изложени в пълния текст на поканата.

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА НА ОПАК ЗА
2012 Г. - ИЗМЕНЕНА
Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ публикува Изменена Индикативна
годишна работна програма за 2012 г.
Измененията касаят процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен
срок за кандидатстване, по подприоритет 1.1 „Ефективна структура на държавната администрация” на ОПАК, бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04,
както следва:
• От допустимите бенефициенти по процедурата се премахват областните администрации;
• Целта на процедурата се изменя както следва: оптимизиране на структурата на
общинските администрации за постигане на
по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
НЕПРЕКИ ДЕЙСТВИЯ ПО МНОГОГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ОБЩНОСТТА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
И ДРУГИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
В Официалния вестник на ЕС от 1
февруари е публикувана покана за
представяне на предложения за 2012
г. за непреки действия по Многогодишната програма на Общността за защита
на децата при използване на интернет
и други комуникационни технологии
(По-безопасен интернет).
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Европейската комисия отправя покана за
представяне на предложения за действия,
които да бъдат финансирани по Програмата.
Програмата „По-безопасен интернет“ се
основава на четири действия:
• осигуряване на обществена осведоменост;
• борба срещу незаконното съдържание
и нанасящото вреда поведение онлайн;
• насърчаване на по-безопасна онлайн
среда;
• създаване на база от знания.
Програмата е правоприемник на Програмата „По-безопасен интернет плюс“ (20052008 г.).
В съответствие с член 3 от Решението на
Европейския парламент и на Съвета, Европейската комисия изготви Работна програма, която да служи като основа за изпълнение на Програмата през 2012 г. Работната
програма съдържа допълнителна информация относно целите, приоритетите, ориентировъчния бюджет и видовете действия, за
които се отнася поканата, както и правилата за допускане до участие.
Информация за това как да се подготвят
и представят предложения, както и за процедурата на оценяване, се съдържа в Наръчника за кандидатстване.
Тази документация, заедно с Работната
програма и друга информация във връзка с
поканата, могат да се получат от Европейската комисия, като се използва следният
адрес:
European Commission
Directorate-General for the
Information Society and Media
Safer Internet
Office EUFO 1174
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg

LUXEMBOURG
Факс +352 4301-34079
Електронна поща: saferinternet@
ec.europa.eu
Могат да се представят предложения по
посочените по-долу части на поканата. Кандидатите, желаещи да представят предложения по повече от една част от поканата,
следва да направят отделни предложения
по всяка част.
Ориентировъчният общ бюджет, осигурен за тази покана от бюджета за 2012 г., е
13 422 200 EUR участие на ЕС.
Предоставянето на безвъзмездни средства по предложения, представени в отговор
на поканата, ще става чрез споразумения за
предоставяне на безвъзмездни средства.
Въз основа на оценката на предложенията ще се състави списък на предложенията,
които ще се финансират. Този списък може
да се допълни с резервен списък на предложения с удовлетворително качество, които
ще се финансират, в случай че са налични
бюджетни средства.
Поканата по тази Работна програма е открита за всички юридически лица, установени в държавите-членки. Могат да участват и юридически лица, регистрирани в
държавите от ЕАСТ, които са страни по Споразумението за ЕИП (Норвегия, Исландия и
Лихтенщайн).
Тя е открита за участие и на юридически лица, регистрирани в други държави,
при условията, изложени в член 2 от Решението за Програмата, при условие че е подписано двустранно споразумение. Ако за
финансиране бъде избрано предложение,
представено от юридическо лице от тези
държави, споразумението за предоставяне
на безвъзмездни средства ще бъде подписано едва след предприемането от съответната държава на необходимите стъпки за
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присъединяването й към Програмата чрез
подписването на двустранно споразумение.
Актуализираната информация за това кои
държави участват в Програмата, се намира
на следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/ saferinternet
Юридически лица, регистрирани в държави извън ЕС и различни от горепосочените, както и международни организации, могат да участват във всички проекти на свои
разноски.
По изключение Интерпол има право да
получава финансиране по Действие 2.1 от
тази покана. В съответствие с условията,
посочени в Приложение III на Решението за
създаване на Програма „По-безопасен интернет“, Интерпол е посочен като приоритет за сътрудничество в сферата на борбата
срещу незаконното съдържание в Работната
програма за 2012 г.
Юридически лица, регистрирани в Русия,
могат да вземат участие в дейност 1.1 (центрове за по-безопасен интернет) по поканата при условията, посочени в Работната
програма. Юридически лица от Русия могат
също да участват в целеви проекти, тематични мрежи и в проекти за задълбочаване
на знанията при същите условия като тези,
регистрирани в държавите-членки (но не и
в ролята на координатори на проекти).
Предложенията трябва да бъдат подготвени, като се използват формулярите в Наръчника за кандидатстване. Те трябва да
бъдат изпратени на хартия в 1 (един) оригинал и 5 (пет) копия, придружени от копие
в електронен формат върху компактдиск
CD-ROM, до Комисията на следния адрес:
European Commission
Directorate-General for the
Information Society and Media
Safer Internet
Office EUFO 1174

Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Крайният срок за получаване на всички предложения е 29 март 2012 г. до 17:00
часа(люксембургско време).

OLAF ОБЯВЯВА ДВЕ СВОБОДНИ
ПОЗИЦИИ ЗА ПОСТА ДИРЕКТОР
(СТЕПЕН AD 14)
В Официалния вестник на ЕС от 1
февруари е публикувано обявление, че
Европейската служба за борба с измамите (OLAF) обявява две свободни места за поста директор (степен AD 14) на
дирекции А и C.
Борбата с измамите, нанасящи вреда
на финансовите интереси на Европейския
съюз, е от основно значение за доверието в
европейския проект. OLAF е не само служба
за разследвания, но и Генералната дирекция на Комисията, която отговаря за разработването и осъществяването на политика
за борба с измамите.
Генералният директор на OLAF се ползва с регламентирана независимост при провеждането на разследвания относно съмнения за измами и други незаконни действия,
имащи финансово отражение върху европейския бюджет. Правомощията на OLAF за
независимо разследване се отнасят до всички институции и органи на ЕС, както и до
икономическите оператори, които са свързани с бюджета на ЕС в държавите-членки
или в трети държави. Като се изключат оперативните действия, за които OLAF се ползва с пълна независимост, службата работи
като останалите генерални дирекции в Комисията. Тя разработва и осъществява политики в областта, по която е компетентна.
От 1 февруари 2012 г. влиза в сила съ-
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ществена реорганизация на OLAF. Целта й е
да се направи по-ясно разграничение между двете основни задачи на OLAF - извършването на независими разследвания и изготвянето на политика.
Три дирекции ще работят основно по
извършването на независими разследвания. Две от тях ще извършват разследвания
(дирекция А и дирекция В). Дирекция C ще
оказва съдействие от съществено значение
за процеса на разследване. Всички произтичащи от политиката отговорности на службата ще се изпълняват от една-единствена
дирекция - дирекция D. За ресурсите ще отговаря дирекция R.
Критерии за допустимост
Кандидатите трябва:
• да бъдат граждани на държава-членка
на Европейския съюз;
• да притежават образователна степен,
която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, когато нормалната продължителност на
университетското обучение е четири години
или повече или;
• образователна степен, която съответства на завършено университетско обучение, удостоверено с диплома, и подходящ
професионален опит от поне една година,
когато нормалната продължителност на
университетското обучение е най-малко три
години;
• да притежават най-малко 15 години следдипломен професионален опит на
длъжност, за която се изискват горепосочените квалификации. Те трябва да са придобили най-малко 5 години от този професионален опит на висша ръководна длъжност в
пряка връзка с област, свързана с предлагания пост;
• да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези официални езици;

• да не са достигнали възрастта за пенсиониране, която за длъжностните лица на
Европейския съюз е определена за края на
месеца, през който лицето навършва 65 години.
Преди да подадете кандидатурата си,
трябва внимателно да проверите дали отговаряте на всички критерии за допустимост
(„Кандидатите трябва“), по-специално на
изискванията относно вида диплома и професионален опит. Неизпълнението на изискванията за допустимост води до автоматично изключване от процедурата за подбор.
Ако желаете да кандидатствате, трябва
да се регистрирате в интернет на следния
уебсайт:
https://ec.europa.eu/dgs/humanresources/seniormanagementvacancies/
CV_Encadext

и да следвате указанията за различните
етапи на процедурата.
Ваша е отговорността да попълните онлайн регистрацията в срок. Настоятелно Ви
съветваме да не изчаквате до последните дни, за да кандидатствате - натоварен
интернет трафик или проблем с интернет
връзката може да доведе до прекъсване на онлайн регистрацията, преди да сте
я завършили, поради което ще се наложи
да повторите целия процес отначало. След
като срокът за подаване на регистрациите
изтече, няма да имате повече възможност
да въвеждате данни. Като общо правило
закъснели регистрации, получени по електронна поща, няма да бъдат приемани.
Трябва да имате валиден адрес на електронна поща. Този адрес ще бъде използван
за идентифициране на Вашата регистрация
и на него ще получите информация за резултата от процедурата. Ето защо трябва да
уведомите Европейската комисия за всяка
промяна на адреса си на електронна поща.
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За да попълните своята кандидатура,
трябва да заредите автобиографията си във
формат WORD или PDF и да попълните онлайн мотивационно писмо (максимум 8 000
знака). Автобиографията и писмото трябва
да бъдат написани на английски, френски
или немски език.
След приключване на онлайн регистрацията на екрана ще се появи регистрационен номер, който трябва да запишете и да
запомните - това ще бъде референтният Ви
номер по всички въпроси, свързани с Вашата кандидатура. Когато получите този номер, процесът на регистрация е приключил
- това е потвърждение, че въведените данни са регистрирани. Ако не получите номер,
Вашата кандидатура не е регистрирана!
Моля, обърнете внимание, че не е възможно да следите развитието на своята кандидатура онлайн. Европейската комисия ще
се свърже директно с Вас във връзка със
състоянието на вашата кандидатура.
Процесът на подбор, включително кореспонденцията с комисиите за подбор по
време на тази процедура за подбор, ще се
провежда единствено на английски, френски и/или немски език.
Ако имате увреждане, което не Ви позволява да се регистрирате онлайн, може да
изпратите кандидатурата си (автобиография и мотивационно писмо) в печатен вид
с препоръчано писмо, с дата на пощенското
клеймо не по-късна от крайния срок за регистрация. Всяка по-нататъшна кореспонденция между Европейската комисия и Вас
ще се осъществява по пощата. В такъв случай към формуляра за кандидатстване трябва да приложите удостоверение за инвалидност, издадено от съответния компетентен
орган. На отделен лист трябва също да посочите специалните условия, които според
Вас ще бъдат необходими за улесняване на
участието Ви в подбора.

За повече информация и/или при евентуални технически проблеми моля, изпратете електронно писмо на адрес:
eu

HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.

Крайният срок за регистриране е 29 февруари 2012 г. Регистрацията онлайн няма да
бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

ACTA – ЗАЩИТА НА ПРАВАТА
ИЛИ НАПРОТИВ
На 11 януари България и още 21
страни-членки на ЕС подписаха търговско споразумение за борба с фалшифицирането – АCTA (Anti-Counterfeiting
Trade Agreement - „Търговско споразумение за борба с фалшифицирането“).
Защитниците на споразумението твърдят, че то, само по себе си, цели спазването на авторското право и защитата на
правата на изпълнители и артисти.
Критиците на ACTA смятат, че този документ ще наруши свободата на общуване и
ще подкопае иновативния дух. Те твърдят,
че той ще размие разликата между фалшиви
стоки и интернет пиратство. Според авторитетни американски медии АCTA е инструмент за централизиране на надзора върху
интернет и ще стане първият световен договор за контрол върху мрежата.
В българското интернет общество също
се разгоряха сериозни дебати. В голямата
си част българските блогъри предупреждават за посегателство върху свободата в интернет пространството, като дори наричат
ACTA следващият атентат срещу световната
мрежа.
Отлично балансирано ли е споразумението? Или тъкмо обратното, непропорционално се засягат правата на гражданите
онлайн?, пише Нели Огнянова в своя блог
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и продължава: Според Европейския надзорник за личните данни опасност има: масово
наблюдение, невидим мониторинг на милиони хора – независимо дали са под подозрение - и систематично записване на данни.
Към това трябва да се добави предвиденото приватизирано прилагане на мерките от
интернет компании-посредници, както и неяснотите при дефинирането на основанията
за санкция (по-рано ЕП предложи критерий търговски мащаб).
Кадер Ариф, докладчикът на ЕП за ACTA
е предал своя доклад и подал оставка от
длъжността, която заема като прави следното изявление относно процеса по водене
на преговорите и придвижването за ратификация на този международен договор.
Неговото изявление може да намерите тук в
превод, а тук в оригинал.
В блогa на Боян Юруков са изброени
трите очевидни заплахи, които крие АCTA
според автора:
• ACTA далеч не се ограничава само до
ментетата, а възприема доста широка дефиниция на „кражба“ в интернет;
• ACTA практически не позволява на
отделните държави да формират собствени
закони и предвижда затвор за дребни нарушения като слушане на пиратска музика;
• ACTA се обсъжда изцяло в тайна без
обществени дискусии и неправителствени
организация.
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ЗА КОНТАКТИ:
СОФИЯ
Ул. “Г. С. Раковски” 101
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща: direct@europe.bg
Уеб: http://direct.europe.bg

Sofia
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пр ОЕкТЪТ с Е и Зп Ълн Ява ОТ
Фондация “Европейски институт“

в партньорство с:
портал Европа

Център за модернизиране
на политики

столична Община

читалище “славянска беседа”
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