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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАРТ
Тема на месеца

“Европейска гражданска инициатива”
Европейска гражданска
инициатива
Една от основните цели на Договора
от Лисабон, подписан на 13 декември
2007 г., изменящ Договора за Европейския съюз и Договора за функциониране на Европейския съюз, е заздравяването на демократичните устои на
Европейския съюз. Почти единодушно
се посочва, че един от най-иновативните елементи в него е въвеждането на
Европейската гражданска инициатива.
Според член 11, параграф 4 от Договора за Европейския съюз „най-малко
един милион граждани на Съюза, граждани на значителен брой държавичленки, могат да поемат инициативата
да приканят Комисията да представи
подходящо предложение, в рамките на
предоставените й правомощия, по въпроси, за които тези граждани считат,
че за целите на прилагането на Договорите е необходим юридически акт на
Съюза“.
С оглед на важността на този нов инструмент за обществено участие във формирането на политиката на Европейския между 11.11.2009 г. и 31.01.2010 г. Комисията
проведе широка обществена консултация
въз основата на т.нар. „Зелена книга”, за да
проучи мненията на всички заинтересовани
страни за това как трябва да функционира
на практика гражданската инициатива.

На 15.12.2010 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха споразумение по
регламента за гражданската инициатива. С
Договора от Лисабон се въвежда нова форма на обществено участие в оформянето на
политиката на Европейския съюз, а именно
Европейската гражданска инициатива. Преди обаче гражданите да могат да започнат
упражняването на това ново право, е необходимо с регламент на ЕС да се определят
някои основни правила и процедури.
Каква е целта на предложените правила?
Целта на предложените правила е да гарантират, че:
• гражданските инициативи представят реално общественото мнение в ЕС (т.е.
в достатъчен брой страни от ЕС);
• правилата са прости и лесни за спазване, за да може хората да подкрепят лесно съответните инициативи;
• правилата не представляват допълнителна тежест за правителствата в ЕС;
• подписите са автентични.
Кои са основните елементи на предложените правила?
•
Подкрепилите дадена гражданска
инициатива трябва да бъдат от най-малко
от еднa трета от страните в ЕС.
• Подписалите трябва да са на възраст
за гласуване в изборите за Европейски
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Парламент (в България – 18 г.)
• Хората трябва да могат да се подпишат навсякъде – на улицата, по пощата
илион-лайн.
• Трябва да бъдат въведени мерки за
сигурност, които да гарантират, че хората, подкрепящи инициативите, съществуват
реално.
• Инициативите трябва да бъдат проверявани, за да е сигурно, че се отнасят до
области на политиката, в които ЕС има
правомощия за действие. След това националните власти ще трябва да проверят
автентичността на изявленията за подкрепа
на подписалите граждани.
Ако дадена инициатива отговаря на тези
правила, Комисията ще вземе решение
за последващи действия:
• допълнително проучване на проблема;
• предложение за нови закони на ЕС;
• без последващи действия (ако сметне,
че гражданската инициатива не е уместна).
Независимо какво действие ще предприеме, Комисията ще обясни публично
защо.
Кога ще влязат в сила правилата?
На 14 февруари тази година. Съветът на
ЕС прие, а 2 дни по-късно председателят
на ЕП Йежи Бузек и представителят на унгарското председателство на ЕС подписаха регламента за Европейската гражданска
инициатива (Регламент № 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011). Тя дава нови възможности за
овластяването на гражданите на ЕС, които
според регламента могат да внесат искане в
ЕК за законодателна промяна или провеждане на референдум по въпрос, свързан с
ЕС като цяло. Условието е да се съберат минимум един милион подписа от поне 7 страни, пропорционално на броя на жителите на
всяка една страна-членка. За България това

са близо 13 хиляди подписа. Искането се регистрира от Инициативен комитет, съставен
от поне 7 члена, резидиращи в най-малко 7
държави-членки.
„Гражданската инициатива дава невероятен шанс на гражданите, при това само с
гласовете на 0,2 % от населението на ЕС, да
бъдат равнопоставени с трите основни евроинституции: ЕК, ЕП и Съвета на ЕС”, каза в
интервю за Радио България българският евродепутат от ГЕРБ в ЕНП и съдокладчик по
темата в ЕП Мария Неделчева. По думите й
постигнатото е резултат от над едногодишни
преговори на ЕП с ЕК и Съвета.
Мария Неделчева, направи предложение в ЕП политическите партии да не могат да финансират гражданска инициатива,
но предложението беше отхвърлено от ЕП.
Компромисът обаче е по-добър от тоталната забрана. Затова се взе решение, ако дадена инициатива се финансира от политически партии, това да става по регламента
за финансиране на партиите. Или с други
думи, всяка сума над 500 евро, дадена от
тях, трябва да се декларира с ясни указания
за произход – кога и как е станал паричният превод. Този факт поражда опасения от
политизиране на инициативите, особено от
крайните формации в ЕС и най-вече в национален контекст. Все пак има постоянен
сайт, където Инициативният комитет трябва
да дава постоянна информация за това как
тече събирането на подписите. И когато някой гражданин или евродепутат се интересува от дадена инициатива, да може ясно да
проследи какво се случва по нея.
Според българския евродепутат от БСП
в Алианса на социалистите и демократите
Кристиян Вигенин регламентът на гражданската инициатива не предвижда защита на
интересите на конкретна страна. „Но е въпрос на организация да се види с кои други
граждани българите имат допирни точки, за
да се опитат да постигнат решение по проблем заедно с тях”. По думите му това е мно-
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го добра възможност, която би могла да се
използва и за не дотам благородни цели. Затова ЕК преценява дали да развие искането
в законодателна инициатива или да го сложи
в папките да отлежава. Но има и въпроси,
които българите могат да предложат за решение в ЕС отсега.

пейската гражданска инициатива би повлиял
в положителна насока на институциите ни –
все още недостатъчно отворени към гражданите, за да започнат един по-равнопоставен
диалог с тях.

„Например, достъпът на български граждани до трудовия пазар в страните от ЕС” –
посочи Вигенин. – В случая това е част от
междуинституционалния баланс и решението е на всяка от страните. Но ако има такава
инициатива, подкрепена и от други страни в
ЕС, благодарение на такъв натиск този пазар
би могъл да се отвори за българите. Друга
идея, по която и в момента тече подписка
в ЕП, е за изравняването на субсидиите за
земеделските стопани от новите страни, особено България и Румъния с тези в старите.
Но освен в икономически и социален план,
може да има граждански инициативи с цел
по-добра регулация, защо не и по условията
за работа на мобилните оператори в рамките
на целия ЕС. Или регулация на банките, лихвите и неща, които трудно могат да се решат
на национално ниво в контекста на общия
европейски пазар. Но със сигурност с граждански натиск, с предложение на ЕК и подкрепата на ЕП, такива неща биха могли да се
случат.”
„Европейската гражданска инициатива е
един инструмент, с който не само в България,
и не само неправителствени организации, а
изобщо гражданите в ЕС могат да влияят, а
и да участват в съставянето на европейския
дневен ред” - каза за Радио България Славея
Христова, основател и заместник-председател на сдружението за пряка демокрация
„Болкан Асист” и един от инициаторите на
Форум Гражданско участие, обединяващ над
50 НПО.
Българите могат да намерят подкрепа по
проблеми, свързани с пенсионното осигуряване, бюджета, екологични и големи инфраструктурни проекти. Инструментът на Евро-
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НОВИНИ
Покани за предложения
по Програмата за подкрепа
на политиката в областта на
информационните и комуникационните технологии (ICT
PSP)
В Официалния вестник на ЕС от 1
март са публикувани покани за представяне на предложения по Програмата
за подкрепа на политиката в областта
на информационните и комуникационните технологии (ICT PSP). Тя е част от
Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (2007 г. - 2013 г.).
Кандидатите се приканват да представят
предложенията си във връзка с поканата
CIP-ICT PSP- 2011-5.
Документацията, включително съдържание, срок и бюджет, са посочени в текстовете на поканата, които са публикувани на
интернет страницата на ICT PSP.

Покана за представяне на
кандидатури 2011 г. по Втората програма за действие
на Общността в областта на
здравето (2008—2013 г.)
В Официалния вестник на ЕС от 3 март
е публикувана поканата за представяне
на кандидатури 2011 г. по втората програма за действие на Общността в областта на здравето (2008—2013 г.).
В рамките на втората програма за действие на Общността в областта на здраве-

то (2008—2013 г.) официално се обявява
покана за представяне на кандидатури за
„Здраве — 2011 г.“.
Настоящата покана за представяне на
кандидатури се състои от следните части:
• покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на
проекти,
• покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие в специфични дейности под формата на
конференции,
• покана за представяне на предложения за предоставяне на финансово участие
във функционирането на неправителствени
организации и специализирани мрежи (оперативни безвъзмездни средства),
• покана към държавите-членки и участващите страни за представяне на съвместни
действия.
Крайният срок за представяне на
предложения за всяка покана е 27 май
2011 година.
Цялата информация, включително и Решение на Комисията от 22 февруари 2011
година за приемане на работния план за
2011 г. във връзка с изпълнението на втората програма за действие на Общността в
областта на здравето (2008—2013 г.), както
и относно подбора, предоставянето и други критерии за финансово участие (в ) дейностите по тази програма, могат да бъдат
намерени на интернет страницата на Изпълнителната агенция за здравеопазване и
въпроси, свързани с потребителите на следния адрес: http://ec.europa.eu/eahc
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Покана за представяне на
предложения за 2011 г. за непреки действия по многогодишната програма на Общността за защита на децата
при използване на интернет
и на други комуникационни
технологии

Информация за това как да се подготвят
и представят предложения, както и за процедурата на оценяване, е дадена в наръчника за кандидатстване.

В Официалния вестник на ЕС от 5
март е публикувана покана за представяне на предложения за 2011 г. за
непреки действия по многогодишната
програма на Общността за защита на
децата при използване на интернет и
на други комуникационни технологии
(По-безопасен интернет).

European Commission
Information Society and Media DirectorateGeneral
Safer Internet
EUFO 1194
Rue Alcide de Gasperi
2920 Luxembourg
LUXEMBOURG
Факс +352 4301-34079
Електронна
поща:
saferinternet@
ec.europa.eu
Интернет адрес: http://ec.europa.eu/
saferinternet

Европейската комисия приканва към
представяне на предложения за действия,
които да бъдат финансирани по програмата.
„По-безопасен интернет“ се основава на
четири действия:
• осигуряване на обществена осведоменост;
• борба срещу незаконното съдържание
и вредното поведение онлайн;
• насърчаване на по-безопасна онлайн
среда;
• създаване на база от знания.
Програмата е правоприемник на програмата „По-безопасен интернет плюс“ (2005—
2008 г.).
В съответствие с член 3 от Решението
на Европейския парламент и на Съвета, от
Европейската комисия беше изготвена работна програма, която да служи като основа
за изпълнение на програмата през 2011 г.
Работната програма съдържа допълнителна
информация относно целите, приоритетите,
ориентировъчния бюджет и видовете действия, за които се отнася настоящата покана,
както и правилата за допускане до участие.

Тази документация заедно с работната
програма и друга информация във връзка
с настоящата покана могат да се получат
от Европейската комисия, като се използва
следният адрес:

Предложения могат да се правят по посочените по-долу части на поканата. Кандидатите,
желаещи да направят предложения по повече
от една част от поканата, следва да направят
отделни предложения по всяка част.
Ориентировъчният общ бюджет, осигурен за тази покана за представяне на предложения от бюджета за 2011 г. е 14 132 240
млн. EUR участие на ЕС.
Предоставянето на безвъзмездни средства по предложения, представени в отговор на настоящата покана, 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.
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Поканата за представяне на предложения по тази работна програма е открита за
всички юридически лица, установени в държавите-членки. Могат да участват и юридически лица, установени 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, подадено
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 присъединяването ѝ към програмата чрез подписването на
двустранно споразумение. Актуализираната
информация за това кои държави участват
в програмата се намира на уебсайта на програмата 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.
Юридически лица, регистрирани в Русия, могат да вземат участие в дейност 1.1
(центрове за по- безопасен интернет) по
настоящата покана за представяне на предложения при условията, посочени в работната програма. Юридически лица от Русия
могат също да участват в тематични мрежи
и в проекти за задълбочаване на знанията
при същите условия като лицата, регистрирани в държавите-членки (но не и в ролята
на координатори на проекти).

Отваря се приема на заявления за подпомагане по
мерки 122, 141, 142, 223 и 226

на Програмата за развитие на
селските райони
На страницата на Държавен фонд
„Земеделие” са публикувани заповедите, с които се отваря приема на заявления за подпомагане по следните мерки
на Програмата за развитие на селските
райони
• 122 „Подобряване икономическата
стойност на горите”;
• 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”;
• 142 „Създаване на организации на
производители”;
• 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”;
• 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“.

Покана за представяне на
предложения по работна програма „Хора“ на Седмата рамкова програма на ЕО за научни
изследвания, технологично
развитие и демонстрационни
дейности за 2011 г.
В Официалния вестник на ЕС от 10
март е публикувано известие, с което се отправя 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 година) за 2011 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.
Обособена програма „Хора“
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Референция
на
PEOPLE-2011-NCP

поканата:

FP7-

Настоящата покана за представяне на
предложения е свързана с работната програма за 2011 г., приета с Решение C(2010)
8947 на Комисията от 14 декември 2010 г.
Информация за условията на поканатa,
работнатa програмa и указанията за кандидатите относно начина на представяне
на предложенията са достъпни на интернет
страницата на CORDIS: http://cordis.europa.
eu/fp7/calls/

България и Швейцария подписаха на Споразумение за
Фонд „Подготовка на проект“
България и Швейцария подписаха
на 15 март 2011 г. в МС Споразумение
за Фонд „Подготовка на проект“. Подписите си под документа сложиха министърът по управление на средствата
от ЕС Томислав Дончев и посланик Беатрис Мазер, Ръководител на отдела за
икономическо сътрудничество и развитие към Министерството на икономиката на Конфедерация Швейцария.
Представени бяха приоритетните области, по които ще се финансират проекти по
двустранната Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Финансовият принос на Конфедерация Швейцария за изпълнение на програмата е в размер на 76 млн.
швейцарски франка или 105 848 240 лв. за
период от 10 години.
Проектите, които ще се реализират по
Българо-швейцарската програма обхващат
четири основни приоритетни области:
1. „Сигурност, Стабилност и подкрепа за реформите“ (26.75 млн. шв. фр.).
В рамките на тази приоритетна ос вече
има идентифицирани проекти предложения - проследяване на откраднати превоз-

ни средства, обмяна на практически опит в
сферата на миграцията, превенция на закононарушения, извършени от непълнолетни
и други.
2. „Околна среда и инфраструктура“ (27.4 млн. шв. фр), където също има
идентифицирани проектни идеи.
3. „Насърчаване на частния сектор“
(3 млн. шв. фр.), целящ развитие на частния сектор и стимулиране на износа на Малките и средни предприятия.
4. „Развитие на човешките ресурси и социалните дейности“ (6 мнл. шф.
фр.) с основен акцент разширяване академичния обмен между България и Швейцария
и подпомагане на съвместни българо-швейцарски изследователски дейности.
Два подхода ще се прилагат при изпълнението на програмата: чрез проекти- приоритетни оси 2 и 3 и чрез тематични фондове - приоритетни оси 1 и 4.
Швейцарските партньори по програмата
- Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (SDC) към Федералния департамент за външни работи на Конфедерация
Швейцария, Държавният секретариат по
икономическите въпроси (SECO) на Конфедерация Швейцария и Федпол (Швейцария)
представиха тематичните приоритети на
швейцарския принос за България. Споделен бе и опитът от първия действащ проект
по програмата в областта на приоритетна ос
„Сигурност, стабилност и подкрепа за реформи“.

EPSO организира конкурси
на общо основание за администратори
В Официалния вестник на ЕС от 16
март е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните кон-
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курси на общо основание:
• EPSO/AD/206/11 - Администратори (AD 5);
• EPSO/AD/207/11 - Администратори (AD 7).

• Международни входящи стипендии FP7-PEOPLE-2011-IIF;
• Международни изходящи стипендии FP7-PEOPLE-2011-IOF.

Поканата се отнася за областите:

Тези покани са свързани с Работната програма за 2011 г., приета с Решение C(2010)
8947 на Комисията от 14 декември 2010 г.

•
•
•
•
•
•

Срокът и бюджетът са дадени в съответния текст на поканите на интернет страницата на CORDIS. На същата интернет страница можете да намерите и информация за
условията на поканите, Работната програма
и указанията за кандидатите относно начина на представяне на предложенията.

Европейска публична администрация;
Право;
Икономика;
Одит;
Финанси;
Статистика.

За да участвате в конкурса трябва да
се регистрирате по електронен път, като
следвате процедурата, описана на интернет
страницата на EPSO.
Краен срок за регистрация, включително и за валидиране на кандидатурата, е 14
април 2011 г., 12 ч. (на обяд) брюкселско
време.
Допълнителна информация е поместена
на уебсайта на EPSO.

Покани за предложения по
Работна програма „Хора“ на
Седма рамкова програма
В Официалния вестник на ЕС от 16
март са публикувани покани за представяне на предложения по Работна програма „Хора“ на Седма рамкова програма на Европейската общност
за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности
(2007 - 2013 година) за 2011 г.
Кандидатите се приканват да представят
предложенията си за поканите:
• Вътрешноевропейски стипендии - FP7PEOPLE-2011-IEF;

Стартира прием на проекти
по ПРСР
На 14 март бе даден официален старт
на кампанията за прием на проекти по
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за 2011 г. Той стартира с отварянето на три мерки от ПРСР
– 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства”, мярка 122 „Подобряване
на икономическата стойност на горите”
и по мярка 142 „Създаване на организации на производителите” и ще продължи по етапно през цялата година по
всички мерките от Програмата.
95 млн. евро е бюджетът на мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства” в частта за гарантираните бюджети от
ПРСР, по която от днес могат да кандидатстват земеделските стопани. Те могат да подават проекти до 4 април 2011 година. Това
обяви зам.-министър Светлана Боянова на
пресконференцията. От тази мярка могат да
се възползват стопаните на втора и трета
категория ферми, които искат да модернизират стопанствата си, за да отговорят на
европейските изисквания. Зам.-министър
Боянова заяви, че тази мярка е приоритетна
и затова се стартира с нея.
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До края но година ще бъде отворен още
един приемен прозорец по тази мярка в периода от 4 до 15 юли 2011 година. Тя напомни, че крайният срок, в които стопаните трябва да модернизират фермите си е до
края на годината, след което ще бъдат затворени. За да могат да се възползват максимално от възможностите, които дава мярка 121 от Държавен фонд „Земеделие” ще се
отпуска инвестиционен кредит. По мярката
ще могат да кандидатстват и земеделски
стопани, които имат ферми за отглеждане
на свине майки и кокошки носачки.

всички нива, чрез използване на съвременни информационни и комуникационни технологии.

Зам.-министър Боянова обяви, че до
края на месец март ще се изпрати искане до
Европейската комисия за прехвърляне на
средства по мерките от ПРСР.

Комисията очертава амбициозен план за повишаване
на мобилността и намаляване на емисиите

От днес започва и прием на проекти в
Областните поделения на Държавен фонд
„Земеделие” по мярка 122 „Подобряване
на икономическата стойност на горите” и
по мярка 142 „Създаване на организации
на производителите”. Приемът по тези две
мерки от Програмата ще бъде да края на годината.

Стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
„Национална
здравно-информационна система”
Министерство на труда и социалната
политика в качеството си на Договарящ
орган по приоритетна ос 6 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG051PO001-6.2.08
„Национална здравно-информационна
система”.
Основната цел на настоящата процедура е подобряване на здравните услуги на

Конкретен бенефициент е Министерство
на здравеопазването
Размерът на безвъзмездната финансова
помощ по настоящата процедура за целия
програмен период е 10 000 000 лв.
Краен срок за подаване на проектни
предложения е 18 април 2011г., 16.00ч.

Европейската комисия прие днес цялостна стратегия („Транспорт 2050“) за
конкурентоспособна транспортна система, която ще повиши мобилността,
ще отстрани основните пречки в ключови области и ще допринесе за растежа и заетостта. Същевременно с предложенията зависимостта на Европа от
вноса на петрол ще намалее драстично, а емисиите на парникови газове от
транспорта ще спаднат с 60 % до 2050
година.
За постигането на този резултат се налага да се извършат промени в настоящата
транспортна система на Европа. Сред ключовите цели до 2050 г. са:
• в градовете повече да не се движат
автомобили, задвижвани с конвенционални
горива;
• в авиацията да се използват 40 %
устойчиви горива с ниски въглеродни емисии. Емисиите от корабоплаването да намалеят с поне 40%;
• 50% от превоза на пътници и товари на
средни междуградски разстояния да се извършва от железопътен и воден транспорт,
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вместо от автомобилен;
• всичко това ще допринесе за това емисиите от транспорта да намалеят с 60 % до
средата на века.
Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта,
заяви: „Транспорт 2050“ е пътна карта за
конкурентоспособен транспорт, чрез която се увеличават мобилността и намаляват
емисиите. Можем и трябва да постигнем
и двете цели. Широко разпространеното
убеждение, че за борбата с изменението на
климата е необходимо да се намали мобилността, просто не е вярно. Конкурентоспособните транспортни системи са жизнено
важни, за да може Европа да се конкурира
в света по икономически растеж, създаване на работни места и качество на живот
на гражданите. Ограничаването на мобилността не е алтернатива. Необходимо е да
действаме по нов начин. Можем да прекъснем зависимостта на транспортната система
от петрола, без да се жертва ефективността
ѝ и без да се застрашава мобилността. Възможно е да се създаде печеливша за всички
ситуация.“
Пътната карта „Транспорт 2050“ към
единно европейско транспортно пространство има за цел премахването на основните
бариери и затруднения в много ключови области като транспортната инфраструктура
и инвестициите, иновациите и вътрешния
пазар. Целта е да се създаде единно европейско транспортно пространство с по-голяма конкуренция и напълно интегрирана
транспортна мрежа, която свързва различните видове транспорт и дава възможност
за коренна промяна в транспортните схеми
за пътници и товари. За тази цел в пътната
карта се открояват 40 конкретни инициативи за следващите десет години.
В пътната карта на стратегията „Транспорт 2050“ се определят различни цели за
различните видове пътувания - градски,
междуградски и на дълги разстояния

1. За междуградски пътувания: 50% от
всички превози на пътници и товари на
средни разстояния следва да се извършват
от железопътен и воден транспорт вместо от
автомобилен транспорт.
- До 2050 г. по-голямата част от пътническия транспорт на средни разстояния около
и над 300 км трябва да се осъществява по
релсов път.
- До 2030 г. 30 % от пътните товарни
превози над 300 км следва да се прехвърлят към други видове транспорт, например
железопътен или воден, а до 2050 г. - над
50 %.
- До 2030 г. следва да се изгради напълно функционираща и покриваща целия ЕС
основна мрежа от транспортни коридори
(по програмата TEN-T), а до 2050 г. следва да се осигури висококачествена мрежа с
голям капацитет и съответния набор от информационни услуги.
- До 2050 г. всички летища от основната мрежа следва да бъдат свързани с железопътни мрежи, по възможност високоскоростни. Следва да се гарантира, че всички
основни пристанища са свързани в достатъчна степен със системите за железопътен
превоз на товари и, когато е възможно, с
вътрешните водни пътища.
- До 2020 г. следва да бъде създадена
рамката за европейска система за информация, управление и плащания в мултимодалния транспорт както за пътници, така и за
товари.
- Следва да се премине към пълното прилагане на принципите „потребителят плаща“
и „замърсителят плаща“, както и частният
сектор да се ангажира в отстраняването на
нарушенията, генерирането на приходи и
осигуряването на финансиране за бъдещи
транспортни инвестиции.
2. При пътувания на дълги разстояния и
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при междуконтинентални товарни превози
ще продължат да преобладават въздушният
транспорт и корабоплаването. Новите двигатели, горива и системи за управление на
трафика ще увеличат ефективността и ще
намалят емисиите.
- Горивата с ниски емисии на парникови
газове следва да достигнат 40 % в авиацията. Също така до 2050 г. следва да се намалят емисиите от корабни бункерни (котелни) горива с 40 %.
- До 2020 г. следва напълно да се модернизира системата за въздушен контрол
в Европа, с което ще се постигне изграждането на единното европейско небе: пократкотрайни и по-безопасни пътувания със
самолет и по-голям капацитет. До 2020 г.
следва да приключи изграждането на Общоевропейското авиационно пространство
с 58 страни и един милиард жители.
- Следва да бъдат внедрени интелигентни системи за управление на сухопътния и
водния транспорт (напр. ERTMS, ITS, RIS,
SafeSeaNet и LRIT).
- Следва да се работи с международни
партньори и в международни организации
като ИКАО и ММО за насърчаване на конкурентоспособността на Европа и изпълнението на целите, свързани с изменението на
климата в световен мащаб.
3. Коренна промяна в градския транспорт
към по-чисти автомобили и по-чисти горива. До 2030 г. автомобилите, задвижвани с
конвенционални горива, трябва да намалеят с 50 %, а до 2050 г. следва постепенно
да бъдат изтеглени от употреба в градовете.
- Колите, използващи конвенционални горива в градския транспорт, следва да намалеят наполовина до 2030 г., а до 2050 г. следва
постепенно да бъдат изтеглени от употреба в
градовете. До 2030 г. следва да бъде изградена практически свободна от въглероден диоксид градска логистика в големите градове.

- До 2050 г. броят на жертвите в автомобилния транспорт следва да бъде сведен
до нула. В съответствие с тази цел ЕС се
стреми към намаляване наполовина на броя
на жертвите в автомобилния транспорт до
2020 г. ЕС следва да се утвърди като световен лидер в безопасността и сигурността на
въздушния, железопътния и морския транспорт.

Покана за предложения по
Програма „Учене през целия
живот”
В Официалния вестник на ЕС от 25
март е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на
Програма „Учене през целия живот“
- Подкрепа за европейското сътрудничество в областта на образованието и
обучението. Поканата се състои от:
• Част А - Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за
учене през целия живот и за европейското
сътрудничество в областта на образованието и обучението;
• Част Б - Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и изпълнение на национални и регионални стратегии за учене през целия живот.
Общите цели са да се предостави подкрепа за създаването и изпълнението на
последователни и изчерпателни стратегии
и политики за учене през целия живот на
национално, регионално и местно ниво. Те
трябва да обхващат и свързват всички видове (формално, неформално и самостоятелно) и нива на учене (предучилищно
обучение, основно, средно, висше, учене за
възрастни, първоначално и продължаващо
професионално образование и обучение),
включително връзки към други съответни
сектори на политиката (напр. трудова заетост и социално приобщаване) чрез:
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• подкрепа за повишаването на осведомеността и институционалния ангажимент,
координацията и партньорството с всички
заинтересовани страни. Целта е предоставяне на принос за изпълнението на национално равнище на четирите стратегически
приоритета на „Стратегическата рамка за
европейско сътрудничество в областта на
образованието и обучението („ЕСЕТ 2020“)“;
• подкрепа за транснационалното сътрудничество и обмена на опит и добри
практики за разработването и изпълнението на последователни и изчерпателни стратегии и политики за учене през целия живот
на национално и регионално ниво, обхващащи всички видове и нива на учене;
• подкрепа при определянето на найважните фактори с определящо значение и
чрез съвместно експериментиране, тестване
и трансфер на иновации с отношение към
успешното осъществяване на стратегии и
политики за учене през целия живот.
Допустими кандидати
Тази покана се отнася до организации, установени в държавите, участващи в Програмата „Учене през целия живот“. По този проект не се допуска участие на трети страни.
Кандидатурите трябва да бъдат подадени
от юридическо лице с юридическа правоспособност. Физически лица не могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.
Бенефициентите могат да бъдат национални или регионални министерства, отговорни за политиките за образование, обучение и учене през целия живот, и други
публични органи и организации на заинтересовани страни с дейност в областта на
разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот. Заинтересованите организации включват европейски, национални и регионални сдружения
или организации, чиито основни дейности
или отговорности са пряко свързани със
сферата на образованието и обучението.

По-конкретно това са организации на социалните партньори и други национални
или регионални сдружения, които представляват интересите на обществена група за
създаването и изпълнението на политики за
учене през целия живот.
За целите на поканата всички висши
училища, определени от държавите-членки
(участващите страни), и всички институции
или организации, предоставящи възможности за учене, които са получили над 50
% от своите годишни приходи от публични
източници през последните две години (освен друго финансиране чрез безвъзмездни
средства от Европейския съюз за проекти)
или които се контролират от публични органи или техни представители, се смятат за
публични органи. Тези организации трябва
да заявят в клетвена декларация (приложена в пакета документи за кандидатстване),
че тяхната организация отговаря на горепосочената дефиниция за публичен орган.
Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура“ си запазва правото да
изиска документация за доказване истинността на тази декларация.
Част A.1 - Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот и за европейското сътрудничество в областта
на образованието и обучението
Молбите за финансиране могат да бъдат
подадени от един или повече национални
или регионални органи от една страна, които отговарят за политиките за образование,
обучение и учене през целия живот, или от
други публични органи, оправомощени от
тези органи да отговорят на поканата.
Част A.2 - Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот и за европейското сътрудничество в областта
на образованието и обучението
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Молбите за финансиране могат да бъдат
подадени единствено от национални партньорства, съставени от най-малко три организации, пряко участващи в разработването и изпълнението на политики за учене
през целия живот.
Част Б - Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и
изпълнение на национални и регионални стратегии за учене през целия живот
Молбите за финансиране могат да бъдат
подадени единствено от транснационални
партньорства, съставени от най-малко 5 организации, пряко свързани с разработването и изпълнението на политики за учене
през целия живот. Те трябва да включват 3
или повече страни с право на участие.
Молбите могат да бъдат подадени от организации (включително всички организации
партньори), учредени в следните страни:
• 27-те държави-членки на Европейския
съюз;
• трите страни от ЕИП/ЕАСТ: Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия;
• страните кандидатки: Турция, Хърватия, Швейцария.
По този проект не се допуска участие на
трети страни.
Поне една страна в партньорството трябва да бъде държава-членка на ЕС (прилага
се само за част Б от поканата).
Допустими дейности
Част A.1 - Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за
учене през целия живот и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (Стратегическа рамка
„ЕСЕТ 2020“)
Дейностите, които се финансират по тази
част, включват (конкретни цели):

• дейности за повишаване на осведомеността, които подкрепят националните дебати и диалог относно създаването и изпълнението на стратегии и политики за учене
през целия живот (напр. национални или
регионални конференции, семинари или
работни срещи), с конкретен фокус върху
признаването и валидирането на предишни
знания (получени от неформално и самостоятелно учене);
• създаване на форуми и други дейности, които допринасят за по-голяма последователност и сътрудничество при създаването и изпълнението на последователни
и изчерпателни национални стратегии за
учене през целия живот, с конкретен фокус
върху признаването и валидирането на предишни знания (получени от неформално и
самостоятелно учене);
• дейности за разпространение и повишаване на осведомеността по Стратегическата рамка „ЕСЕТ 2020“ за инструменти
или справочни материали (напр. информационни дейности, включително медийни
кампании, рекламни мероприятия и др.), с
конкретен фокус върху признаването и валидирането на предишни знания (получени
от неформално и самостоятелно учене);
• последващо действие, свързано със
съществуващи национални програми, които
целят създаването и прилагането на национално ниво на отворен метод за координация за образование и обучение по Стратегическата рамка „ЕСЕТ 2020“, с конкретен
фокус върху признаването и валидирането
на предишни знания (получени от неформално и самостоятелно учене).
Част Б - Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и
изпълнение на национални и регионални стратегии за учене през целия живот
Дейностите, които се финансират по тази
част, включват (конкретни цели):
• съвместно разработване и тестване на

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

13

София

иновационни инструменти и практики;
• транснационален трансфер на добри
практики (взаимно обучение), които могат
да включват анализи, конференции и семинари, с цел пряка подкрепа за разработването и прилагането на политики;
• действия, целящи създаването и разработването на транснационални партньорства в подкрепа на формулирането и
прилагането на политики на регионално,
национално и европейско равнище.
Дейностите трябва да започнат между 1
януари 2012 г. и 31 март 2012 г.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца за част А и 24 месеца за
част Б.
Няма да бъдат приемани кандидатури за
проекти, чиято продължителност надвишава продължителността, предвидена в тази
покана.
Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури/проекти се
оценяват въз основа на следните критерии:
Част A - Повишаване на осведомеността на национално ниво за стратегиите за учене през целия живот и за европейското сътрудничество в областта
на образованието и обучението
• Приложимост: заявлението за безвъзмездно финансиране и предвидените резултати отговарят по ясен начин на специфичните, оперативните и по-широките цели
на поканата. Целите са ясни, реалистични
и са насочени към въпроси и целеви групи, включително широк кръг от ключови
заинтересовани страни на всички нива, засегнати от създаването и прилагането на
стратегии за учене през целия живот. Това
включва и лица, отговорни за създаването
на политики и за вземане на решения, специалисти, обучаващи, социални партньори,
представители на гражданското общество и

обучавани (40 %);
• Качество на плана за действия: организацията на работата е ясна и подходяща
за постигане на целите; задачите/дейностите са определени по начин, позволяващ
резултатите да бъдат постигнати в срок и в
рамките на бюджета (10 %);
• Качество на методологията: предложените инструменти и практически подходи са
последователни и подходящи, за да се отговори на установените нужди на ясно определени целеви групи (10 %);
• Качество на екипа на проекта: екипът
на проекта притежава всички умения, признат експертен опит и компетенции, необходими за осъществяването на всички аспекти
на плана за действия, и е налице подходящо разпределение на задачите между неговите членове (10 %);
• Съотношение между разходите и
ползите: кандидатурата за безвъзмездно финансиране е икономически изгодна
по отношение на планираните дейности в
сравнение с предложения бюджет (10 %);
• Въздействие: предвидимото въздействие върху подходите, целевите групи и съответните системи е ясно определено и са
предприети мерки, за да се гарантира, че
въздействието може да бъде постигнато. Резултатите от дейностите се очаква да бъдат
значителни (10 %);
Качество на плана за остойностяване
(разпространение и използване на резултатите): планираните дейности за разпространение и използване ще осигурят оптимално използване на резултатите не само от
участниците в предложението през срока на
проекта и след изтичането му (10 %).
Част Б - Подкрепа за транснационалното сътрудничество за разработване и
изпълнение на национални и регионални стратегии за учене през целия живот
• Приложимост: заявлението за безвъзмездно финансиране и предвидените ре-
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зултати отговарят по ясен начин на специфичните, оперативните и по-широките цели
на поканата. Целите са ясни, реалистични
и са насочени към въпроси и целеви групи, включително широк кръг от ключови
заинтересовани страни на всички нива, засегнати от създаването и прилагането на
стратегии за учене през целия живот. Това
включва и лица, отговорни за създаването
на политики и за вземане на решения, специалисти, обучаващи, социални партньори,
представители на гражданското общество и
обучавани (40 %);
• Качество на плана за действия: организацията на работата е ясна и подходяща
за постигане на целите; задачите/дейностите са разпределени сред партньорите по
начин, позволяващ резултатите да бъдат
постигнати в срок и в рамките на бюджета
(10 %);
• Качество на методологията: предложените инструменти и практически подходи са
последователни, иновативни и подходящи,
за да се отговори на установените нужди на
ясно определени целеви групи (10 %);
• Качество на консорциума: консорциумът притежава всички умения, признат
експертен опит и компетенции, необходими за осъществяване на всички аспекти на
плана за действия, и е налице подходящо
разпределение на задачите между партньорите (10 %);
• Съотношение между разходите и ползите: кандидатурата за безвъзмездно финансиране е икономически изгодна по отношение на планираните дейности в сравнение с
предложения бюджет (10 %);
• Въздействие и европейска добавена
стойност: предвидимото въздействие върху
подходите, целевите групи и съответните
системи е ясно определено и са предприети
мерки, за да се гарантира, че въздействието може да бъде постигнато. Резултатите от
дейностите се очаква да бъдат значителни,
а ползите и необходимостта от европейското сътрудничество (в допълнение към на-

ционалните, регионални или местни подходи) са ясно посочени (10 %);
• Качество на плана за остойностяване
(разпространение и използване на резултатите): планираните дейности за разпространение и използване ще осигурят оптимално използване на резултатите не само от
участниците в предложението през срока на
проекта и след изтичането му (10 %).
Общият бюджет, предвиден за съвместно финансиране на проекти, възлиза на 2,8
млн. EUR.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75 %
от общата сума на допустимите разходи.
Максималната сума на безвъзмездното
финансиране за проект е 120 000 EUR за
част А (A.1 и A.2) и 300 000 EUR за част Б.
Агенцията възнамерява да разпредели
наличната сума в следното ориентировъчно
съотношение: 1/2 за част А и 1/2 за част Б.
Въпреки това окончателното разпределение
зависи от броя и качеството на получените
предложения за части А и Б.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Крайната дата за подаване на кандидатури е 30 юни 2011 г., 12:00 ч. на обяд
(централноевропейско време).
Пълното
следното:

заявление

се

състои

от

• Оригинален пакет документи за кандидатстване (електронен формуляр и четири
приложения), които трябва да бъдат предоставени онлайн, както е посочено в ръководството за кандидатстване по електронен
път. Този екземпляр, включително приложенията към него, се счита за основен екземпляр.
• Екземпляр на хартия, който се изпраща
незабавно след крайния срок, съдържащ:
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o Екземпляр на хартия от изпратения
по електронен път комплект документи за
кандидатстване с приложенията към него (с
получения входящ номер);
o Пълномощни за даване на мандат от
всички партньори (Част A.2 и Част Б - споразумение между няколко бенефициенти),
като писмата се съставят въз основа на предоставените образци. Подписани екземпляри на пълномощните, изпратени по факс
или сканирани, се приемат на етап предложение, но на етап сключване на договора
следва да бъдат предоставени оригиналните екземпляри;
o Доказателство за актуално състояние
(копие от учредителен акт и/или документи
за регистрация);
o Финансови отчети за последната пълна финансова година;
o Формуляр за финансов
(само за частни организации);

капацитет

o Формуляр за финансова идентификация;
o Регистрация по ДДС (когато е приложимо).
Екземплярът на хартия трябва да бъде
изпратен с обикновена или препоръчана
поща на следния адрес:
Education,
Audiovisual
and
Culture
Executive Agency
Unit P3 - LLP: Leonardo da Vinci, Grundtvig
and Dissemination, Key Activity 1 - ECET
Call for Proposals EACEA/15/11 (Part A.1/
Part A.2/Part B)
BOU2 02/145
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Няма да се разглеждат кандидатури, подадени след крайния срок.

Кандидатури, изпратени по факс или
само по електронна поща, не се приемат.
Пълният текст на поканата и комплектът
от документи за кандидатстване могат да
бъдат намерени на интернет страницата на
Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура“.
Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и
да съдържат всички приложения, допълнения и информация, както се изисква в пълния текст на указанията.

Изменени насоки за кандидатстване по седем процедури по ОП „Конкурентоспособност”
Управляващият орган на ОП „Конкурентоспособност“ публикува изменени Насоки за кандидатстване по седем
процедури по ОП „Конкурентоспособност“
Със Заповед № РД-16-331/30.03.2011 г.
на заместник-министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и Ръководител на
Управляващия орган се изменят Насоките
за кандидатстване по следните процедури:
1. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания
за качество, без определен срок за кандидатстване BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за
развитието на клъстерите в България“.
2. Открита процедура за конкурентен
подбор на проекти с определен срок за кандидатстванеBG161PO003-2.1.11 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“.
3. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания
за качество без определен срок за кандидатстване BG161PO003-1.1.03 „Развитие на
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стартиращи иновативни предприятия чрез
подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“.
4. Открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за
качество, с няколко крайни срока за кандидатстване BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за
внедряване в производство на иновативни
продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“.
5. Процедура с предварителен подбор
на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.1.05
„Разработване на иновации от стартиращи
предприятия“.
6. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.02
„Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“.
7. Процедура с предварителен конкурентен подбор на проекти с няколко крайни срока за кандидатстване: BG161PO003-1.2.03
„Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“.
Уточнение
Във връзка с публикуваните по-рано
днес изменени Насоки за кандидатстване по
седемте отворени за подаване на проектни
предложения процедури за подбор на проекти, УО на ОП „Конкурентоспособност“ уведомява всички кандидати, че измененията
имат за цел ЕДИНСТВЕНО И САМО въвеждането на по-облекчени условия за кандидатите относно попълването и декларирането
на обстоятелствата в Декларацията за МСП.
Промяната е продиктувана от утвърдения нов образец на Декларация за обстоятелствата по чл.3 и чл.4 от Закона за
малките и средните предприятия (обнародвана в Държавен вестник, бр.10/2011 г.),

както и утвърдените със Заповед № РД-16301/22.03.2011 г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Указания
за попълване на Декларацията и Справка
за обобщените параметри на предприятие,
подаващо Декларацията за обстоятелствата
по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия.
Моля всички кандидати да имат предвид, че за всички подадени проектни предложения по посочените процедури към
датата на издаването на Заповед № РД-16331/30.03.2011 г. ще бъде използван следният подход:
1. С оглед равно третиране на кандидатите и въведените с настоящата Заповед пооблекчени условия, съответната Оценителна
комисия допълнително ще изисква представянето на новия образец на Декларацията,
утвърден със Заповед РД-16-43/17.01.2011
г. на министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
2. Няма да бъдат отстранявани проектни
предложения само и единствено на основанието, че кандидатът е приложил стария образец на Декларацията за обстоятелства по
чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, утвърден със Заповед РД16-890/24.08.2006 г. на министъра на икономиката и енергетиката, т.е. по отменения
образец.

Покана за изразяване на
интерес за членство в експертните групи или в Научния комитет на Европейския
орган за безопасност на храните
В Официалния вестник на ЕС на 31
март е публикувана покана за изразяване на интерес за научни експерти,
чиито кандидатури да бъдат разгледа-
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ни за членство в групите от научни експерти и в Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните
(Парма, Италия).
Тази покана е отправена към учени, които желаят да се кандидатират за членство в
Научния комитет (SC) на Европейския орган
за безопасност на храните (ЕОБХ) или в една
от групите от научни експерти на ЕОБХ по:
• Здравето на животните и хуманното отношение към тях (AHAW);
• Хранителните добавки и източниците
на питателни елементи, добавени към храните (ANS);
• Биологичните отпадъци (BIOHAZ);
• Материалите, които влизат в контакт
с храни, ензими, аромати и спомагателни
средства за обработка (CEF);
• Замърсителите в хранителната верига
(CONTAM);
• Добавките и продуктите или веществата, които се използват в животинските фуражи (FEEDAP);
• Генетично модифицираните организми
(GMO);
• Диетични храни, хранене и алергии
(NDA);
• Растителна защита (PLH);
Растителна защита, препарати за растителна защита и остатъчните вещества от тях
(PPR).
Настоящите членове на Научния комитет и на осемте групи от научни експерти
(всички с изключение на ANS и CEF) изпълняват тригодишно назначение, което изтича
в средата на 2012 г. Новите членове ще бъдат назначени за следващия период от три
години, който започва от средата на 2012 г.
и приключва в средата на 2015 г.
За членовете на групите от научни експерти по ANS и CEF тригодишният мандат,
който започва в средата на 2011 г., изтича

в средата на 2014 г. Нови членове, които
да заемат освободени постове в тези групи
от научни експерти, могат да бъдат назначавани от списъка с резерви, сформиран в
резултат от тази покана. Същият списък с
резерви може да послужи и за назначаване
на нови членове на групите от научни експерти по ANS и CEF за следващия тригодишен период, с начало в средата на 2014 г. и
край в средата на 2017 г.
Експертите, включени в съществуващите списъци с резерви, сформирани в резултат на следните покани: EFSA/E/2009/001
(„Списък с резерви от 2009 г.“), както и
EFSA/E/2010/001 и EFSA/E/2010/002 („Списък с резерви от 2011 г.“) трябва да подадат
ново заявление за новата покана, ако желаят да се кандидатират за членство в Научния комитет или в групите от научни експерти през 2012 г. или ако желаят да бъдат
включени в списъка с резерви през 2012 г.
Списъците с резерви от 2009 г. и от 2011
г. ще бъдат затворени веднага след сформирането на списъка с резерви през 2012 г.
Европейският орган за безопасност на
храните (ЕОБХ) е ключовият елемент на Европейския съюз за оценка на риска по отношение на безопасността на храните и фуражите. ЕОБХ предоставя независими научни
консултации и ясна информация за съществуващите и възникващите рискове, основани на най-новите научни методологии и
данни. Тези действия органът осъществява
в тясно сътрудничество с националните органи и чрез открити консултации със своите партньори. Неговите научни консултации
подпомагат политиките и решенията на ръководителите, които отговарят за управлението на риска в европейските институции
и в държавите-членки на ЕС.
ЕОБХ обединява най-добрите европейски експерти по оценка на риска в областта
на безопасността на храните и фуражите.
Те действат като независими специалисти и
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работят за автономна, самоуправляваща се
организация, с цел да предоставят на европейските институции и на държавите-членки научни консултации от най-висок стандарт.
Органът спазва основните стандарти за
върхови научни постижения, откритост,
прозрачност, независимост и отговорност.
Чрез своята независима, открита и прозрачна работа ЕОБХ предоставя възможно найдобрите научни консултации. С това той
допринася за укрепването на европейската
система за безопасност на храните и фуражите.
Допълнителна
информация
относно
ЕОБХ можете да намерите в регламента за
неговото създаване:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0178:200
90807:BG:PDF
Научният комитет и групите от научни
експерти отговарят за осигуряване на научно обосновани становища на органа и по
целесъобразност на други необходими препоръки. Всяка група работи в своята съответна сфера на компетентност. Те предоставят научни становища и консултации на
ръководителите, които отговарят за управлението на риска. Това спомага да се осигури стабилна основа за формулиране на
европейските политики и законодателство,
което подпомага ръководителите, отговарящи за управлението на риска, при вземане
на решения.
Групите от научни експерти са съставени
обикновено от двадесет и един независими
научни експерти. Научният комитет се състои от председателите на всяка експертна
група и шестима други научни експерти.
Членовете на Научния комитет и на експертните групи се назначават за срок от три
години, който може да се подновява два
пъти. От членовете се очаква да посещават

и да вземат активно участие в заседанията
на Научния комитет или на групите от научни експерти, на които се приемат становища, изложения или ръководни документи.
Членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти са опитни независими учени, подбрани и назначени в съответствие с правилата на ЕОБХ и регламента
за неговото създаване.
За периода на назначението си членовете на Научния комитет и на групите от научни експерти следва да изпълняват следните
задачи:
• да участват в обсъжданията, подготовката и приемането на научно обосновани
становища на групите от научни експерти
и/или на Научния комитет и техните работни групи;
• да предоставят научни консултации
по въпроси в областта на компетенциите на
групите от научни експерти и/или на Научния комитет;
• да предоставят консултации, свързани
с осъществяването и организацията на научните дейности на групите от научни експерти и/или на Научния комитет.
За да бъдат кандидатите допустими,
трябва да спазят следните изисквания:
образователна степен, която отговаря
на завършено университетско образование
с продължителност най-малко четири години, доказана с диплома в следните области:
агрономия/селскостопански науки, хранене
на животните, биохимия, биология, химия,
екотоксикология, науки за околната среда,
епидемиология, микробиология на храните,
технология на храните, хуманна медицина,
науки за живата природа, трудова медицина, фармакология, фармацевтика, обществено здраве, токсикология, ветеринарна
медицина и сходни области;
• в допълнение към горепосоченото най-
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малко десет години професионален опит,
свързан с компетенциите на избраната
група/и, натрупан след получаване на необходимата диплома;
• задълбочени познания по английски
език;
• кандидатите трябва да попълнят изчерпателно, точно и изцяло декларация за
интереси, включена в заявлението. Имайте
предвид, че неизчерпателното попълване
на тази част от формуляра ще доведе до отхвърляне на заявлението;
• кандидатите трябва да са граждани на:
o една от държавите-членки на Европейския съюз;
o страните от Европейската асоциация
за свободна търговия (ЕАСТ);
o страните кандидатки за членство в ЕС.
Могат да кандидатстват и експерти от
трети държави, но техните кандидатури за
членство в Научния комитет или в групите
от научни експерти ще бъдат разглеждани
само ако сред експертите, граждани на ЕС,
ЕАСТ или на страни кандидатки за членство
в ЕС, няма специалист с необходимото равнище на експертни познания.
Заявленията трябва да бъдат подадени
не по-късно от 31 май 2011 г. в полунощ
(местно време, GMT + 1). За изпратени с
препоръчана поща заявления като доказателство ще служи датата на пощенското
клеймо.
Имайте предвид, че поради изключително големия брой заявления, които се получават, с наближаване на крайния срок за
подаване на заявления е възможно системата да има затруднения с обработката на
големия обем данни. Поради това съветваме
кандидатите да изпратят своите заявления
достатъчно време преди крайната дата.
Пълния текст на обявлението можете да
видите и изтеглите от тук:

Покана за изразяване на интерес за
членство в експертните групи или в Научния комитет на Европейския орган за безопасност на храните.pdf (792.83 KB)
В Официалния вестник на ЕС на 27 май
е публикувана следната поправка на текста
на обявлението за конкурса:
Краен срок за изпращане на заявления:
вместо: „31 май 2011 г.“
да се чете: „14 юни 2011 г.“.

Покана за представяне на
предложения по Работната
програма на съвместната Европейска научноизследователска програма по метрология
В Официалния вестник на ЕС от 31
март е публикувана покана за представяне на заявления за отпускане на безвъзмездни средства за изследователи
по Работната програма на съвместната Европейска научноизследователска
програма по метрология (ЕНПМ).
Заявленията се подават от 31 март 2011
г. във връзка с етап 3 на поканата. Те трябва да са от името на консорциумите на съвместните научноизследователски проекти
за „Безвъзмездни средства за върхови научноизследователски постижения“ (REG) и
„Безвъзмездни средства за мобилност на изследователи“ (RMG).
Възможностите за получаване на безвъзмездни средства за изследователи по ЕНПМ
са свързани със съвместните научноизследователски проекти (JRP), които се финансират в рамките на:
• ЕНПМ за 2009 г. - енергетика;
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• ЕНПМ за 2010 г. - промишленост и
околна среда.
Крайният срок е 6 май 2011 г.
Информация за условията на поканата
както и документацията във връзка с нея са
публикувани на следния интернет адрес:
http://www.emrponline.eu/adverts

Покана за предложения
за създаване на Европейска
мрежа от ментори за жените
предприемачи
В Официалния вестник на ЕС от 29
март е публикувана покана за представяне на предложения - № 6/G/ENT/
CIP/10/E/N01C21 - Европейска мрежа
от ментори за жените предприемачи.
Проектът цели да насърчи и подпомогне предприемачеството сред жените
чрез създаването на Европейска мрежа
от ментори за жените предприемачи.
Той признава и подкрепя различното
по характер начало на бизнес дейностите,
стартирани от жени. Целта е да се гарантира, че жените предприемачи могат да поддържат новия си бизнес през първите години, които са особено трудни.
Проектът е замислен като допълнение
към прилагането на Закона за малките
предприятия (Small Business Act), особено
на принцип 1: „Да се създаде среда, в която
предприемачи и семейни предприятия могат да преуспяват и предприемчивостта се
възнаграждава“.
Поканата има за цел създаването на национални мрежи от ментори за жените предприемачи в поне 15 държави. Заедно тези
мрежи ще образуват Европейската мрежа от
ментори за жените предприемачи.
Приканват се да участват организации,

които развиват дейност в подпомагането на
бизнеса и/или в насърчаването на жените
предприемачи.
Основната роля на националните мрежи
ще бъде:
• да откриват, избират и обучават ментори за жените предприемачи;
• да откриват и избират жени предприемачи, които да бъдат консултирани от ментор;
• да изграждат най-добрите и ефективни
отношения между ментора и лицата, които
той напътства, въз основа на опита и очакванията на лицата, които участват в тях;
• да наблюдават и улесняват тези отношения, докато трае дейността;
• да оценяват и докладват за тези отношения изчерпателно и последователно;
• да осигурят видимостта на националните мрежи от ментори като част от финансирана и подкрепяна от ЕС инициатива.
Менторите са мъже или жени, които:
• имат личен опит с притежаването и успешното управляване на малка или средна
фирма в продължение на поне пет години;
• са запознати с конкретните предизвикателства, пред които могат да се изправят
жените предприемачи (напр. във връзка със
започването на бизнес, достъпа до финансиране, установяването на мрежа от контакти и т.н.);
• са готови да споделят своето ноу-хау
с лицата, които напътстват, и да се срещат
с тях редовно в продължение на поне една
година.
От всеки ментор се очаква да поеме поне
две лица, които да напътства, докато трае
проектът.
Менторите действат на доброволни начала. Те се ангажират да не участват по какъвто и да е начин в предприятието, ръководе-
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но от лицето, на което са ментор, през двете
години след края на менторската схема.

• публични и частни субекти, предлагащи услуги в подкрепа на бизнеса.

На условията за участие отговарят заявленията от организации в следните държави:

Дружествата трябва да са надлежно учредени и регистрирани съгласно закона.
Ако орган или организация не е учредена
съгласно закона, трябва да бъде посочено
физическо лице, което да поеме правната
отговорност.

• Държавите-членки на ЕС;
• Държавите от ЕИП: Лихтенщайн и Норвегия;
• Страните кандидатки: Хърватия, бившата югославска република Македония,
Исландия, Черна гора и Турция;
• Държавите, които участват в Програмата за конкурентоспособност и иновации:
Албания, Израел и Сърбия.
Кандидатите трябва да действат в национален консорциум от поне две партньорски
организации, установени в една и съща
държава (т.е. трябва да участват поне две
организации).
Кандидатът действа като координатор за
консорциума. Всички партньори трябва да
изпълняват критериите за допустимост.
Заявленията трябва да бъдат подадени
от юридическо лице. Кандидатите трябва
да отговарят на определението за следните целеви организации: всеки публичен или
частен субект, чиято основна дейност е в
сферата на подпомагането на бизнеса и/или
на насърчаването на жените предприемачи.
По-конкретно това може да включва:
• публични органи, отговарящи за икономическите въпроси, предприемачеството,
подпомагането на бизнеса или свързаните
с тях въпроси или действащи в тези сфери;
• търговско-промишлени палати, занаятчийски камари или сходни организации;
• организации за подпомагане на бизнеса, центрове за стартиращи фирми и бизнес
инкубатори;
• бизнес сдружения и мрежи за подпомагане на бизнеса;
• сдружения на жените предприемачи;

Максималният бюджет, отпуснат с Решение C(2009) 10196 на Комисията от 21
декември 2009 (Преработен текст C(2010)
3477 от 4 юни 2010) за тази покана е 1 000
000 EUR.
1. Индикативен брой на проектите - национални мрежи от ментори, създадени в
поне 15 държави;
2. Максимален процент на съфинансиране от ЕС на допустимите разходи - до 60
% за всички проекти;
3. Съфинансиране от ЕС - таван за всеки
проект: в зависимост от предложения брой
лица, на които ще бъде определен ментор,
се прилагат следните тавани:
• За от 5 до 10 брой лица, на които ще
бъде определен ментор, максималният таван за съфинансиране от ЕС за всяка схема
е до 35 000 EUR;
• За от 10 до 20 брой лица, на които ще
бъде определен ментор, максималният таван за съфинансиране от ЕС за всяка схема
е до 50 000 EUR;
• За повече от 20 брой лица, на които
ще бъде определен ментор, максималният
таван за съфинансиране от ЕС за всяка схема е до 75 000 EUR.
Максималният срок ще бъде 24 месеца.
Индикативният график е, както следва:
• Подписване на споразуменията - септември 2011 г.;
• Подбор на менторите на национално

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

22

София

равнище - септември - октомври 2011 г.;
• Стартово мероприятие за менторите в
Европейската мрежа от ментори за жените
предприемачи - ноември 2011 г.;
Мрежова дейност - от ноември 2011 г.
нататък.
Кандидатите трябва да изпратят своите
предложения на Комисията не по-късно от
20 април 2011 г.
Пълният текст на поканата, указанията
за кандидатите и формулярите за заявления
могат да бъдат намерени на интернет страницата на Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ .
Заявленията трябва да изпълняват изискванията, посочени в пълния текст на поканата. Те трябва да бъдат подадени посредством предоставените формуляри.
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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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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация “Европейски иснтитут

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”
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