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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАРТ
НОВИНИ
НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ЩЕ
СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БИЗНЕСА С
НОВИЯ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ
НА JEREMIE
На 07.03.2012 г. представители на
бизнеса се запознаха с новия револвиращ инструмент за финансиране на
малките и средни предприятия по инициативата JEREMIE от управляващия
орган на оперативна програма „Конкурентоспособност“.
Новият продукт - „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез поделяне на
риска“ (FRSP - Funded Risk Sharing Product)
цели намаление от поне 50% на лихвените
нива по кредитите, отпускани на компаниите. Това е още един инструмент за подобряване достъпа до финансиране на малките и
средни предприятия.
На банките ще бъдат отпуснати 150 млн.
евро с нула процента лихва за период от
три години. Те ще трябва да осигурят още
толкова при техния лихвен процент. При
комбинирането на двата ресурса лихвата
ще намалее поне на половина. Тъй като на
пазара липсва дългосрочно кредитиране,
този инструмент ще предлага дългосрочно
финансиране до десет години.
При селекция на банките с най-голяма
тежест ще е критерият за предложен нисък
лихвен процент. Очаква се отпускането на
ниско лихвени кредити да стартира през есента.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА
CEDEFOP
ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
(ПОО)
В Официалния вестник на ЕС от 9
март е публикувана открита покана
за представяне на предложения - GP/
RPA/ReferNet-FPA/001/12 ReferNet Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение
(ПОО).
С оглед установяване на Европейска
мрежа за ПОО - ReferNet, тази покана има
за цел избиране на един кандидат от Ирландия и Испания. С тях Cedefop ще сключи четири годишно рамково споразумение
за партньорство. Също така поканата цели
и сключване с всеки спечелил кандидат на
конкретно споразумение за отпускане на
безвъзмездни средства за 8-месечен работен план, който да се реализира през 2012
г.
Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция
на Европейския съюз. Тя е създадена през
1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995
г. Cedefop е признат за авторитетен източник на информация и експертни познания
относно професионалното образование и
обучение, уменията и компетенциите. Неговата мисия е да подкрепя развитието на
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политиката за европейско професионално
образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.
ReferNet е Европейската мрежа на
Cedefop за ПОО. Мисията, отредена на
ReferNet, е да подкрепя Cedefop чрез докладване за национални системи и политики
за развитие на ПОО и чрез повишаване на
публичността на ПОО и на продуктите на
Cedefop. Тя включва 29 членове, известни като национални партньори на ReferNet,
от държавите-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet
са ключови институции, свързани с ПОО в
страната, която те представляват.
Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретно споразумение за отпускане на безвъзмездни средства. В тази връзка кандидатите следва да
подадат не само предложение за 4-годишно
рамково партньорство (което при успех ще
доведе до подписване на рамкови споразумения за партньорство за годините от 2012
до 2015), но също и заявление за отпускане на безвъзмездни средства за действие
за 2012 г. (което може да доведе до подписването на конкретно споразумение за
отпускане на безвъзмездни средства за 8
месеца през 2012 г.). Кандидатът трябва да
докаже своите възможности за извършване
на всички дейности, предвидени през четиригодишния период. Той трябва да осигури
подходящо съфинансиране за реализирането на работния план.
Прогнозният бюджет, предвиден за срока на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 EUR съгласно решенията на бюджетния орган.
Общият предвиден бюджет за годишния
работен план за 2012 г. (продължителност
на проекта: 12 месеца) е 955 000 EUR за
27-те държави-членки на ЕС, Исландия и
Норвегия.

Безвъзмездната помощ варира в зависимост от населението на държавата и се отпуска за реализирането на годишен работен
план. Общият предвиден бюджет за годишния работен план за 2012 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:
• Група 1: Кипър, Естония, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 23 615 EUR.;
• Група 2: Австрия, Белгия, България, Чешка република, Дания, Финландия,
Гърция, Унгария, Ирландия, Нидерландия,
Португалия, Румъния, Словашка република,
Швеция и Норвегия. Максимална сума на
безвъзмездната помощ: 33 625 EUR.;
• Група 3: Франция, Германия, Италия,
Полша, Испания, Обединеното кралство.
Максимална сума на безвъзмездната помощ: 43 620 EUR.
Тъй като годишното действие за партньора по ReferNet в Ирландия и Испания ще
бъде с продължителност по-малко от 12 месеца през 2012 г., съответната безвъзмездна
помощ ще бъде по-ниска от горепосочената
максимална сума за страна през посочената
година.
Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите
на бенефициента (и/или съвместните бенефициенти). Разходите задължително се допълват със собствено финансово участие,
както и/или вноски от местни, регионални,
национални и/или частни организации. Общото финансово участие на Съюза не може
да надвишава 70% от допустимите разходи.
Cedefop си запазва правото да не отпусне целия предвиден бюджет.
За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните
изисквания:
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• да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и
правосубектност (следователно физически
лица не могат да кандидатстват);

мисията кани регистрирани в Европейския съюз лица да представят предложения за проекти по Програма LIFE+ за
2012 г.

• да са регистрирани в една от следните държави:

Указанията за кандидатстване, които
включват подробни обяснения относно условията за допускане и процедурите, могат
да бъдат намерени на интернет страницата
на Комисията на следния адрес:

o

Ирландия;

o

Испания.

Заявленията за рамково споразумение
за партньорство и работният план за 2012
г. трябва да бъдат изпратени най-късно до
16 април 2012 г.
Работният план за 2012 г., след възлагането на конкретното споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за 2012
г., ще стартира през май 2012 г. Той ще бъде
с продължителност 8 месеца.
Подробните спецификации към поканата, формулярът за заявление и приложенията към него могат да бъдат намерени на
интернет страницата на Cedefop от 13 март
2012 г.
Заявленията трябва да са съобразени с
изискванията, посочени в пълния текст на
поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.
Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.
Всички подадени заявления се
от комисия от експерти съгласно
ите за допустимост, изключване,
възлагане, определени в пълния
поканата.

оценяват
критериподбор и
текст на

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА LIFE+
В Официалния вестник на ЕС от 13
март са публикувано обявление, че Ко-

http://ec.europa.eu/environment/
life/funding/lifeplus.htm
Предложенията трябва да се създават
и подават само чрез онлайн инструмента
за кандидатстване „eProposal“ . Линк към
„eProposal“ ще бъде поместен своевременно
на горепосочената интернет страница.
Предложенията трябва да бъдат представяни от лица, регистрирани в държавитечленки на Европейския съюз като публични
и/или частноправни организации, субекти и
институции.
Това обявление обхваща следните теми:
• LIFE+ Природа и биологично разнообразие
Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и улесняване на
функционирането на природните системи,
природните местообитания, дивите флора и
фауна. Целта е спиране на загубата на биологично разнообразие, включително разнообразието на генетични ресурси, в рамките
на ЕС.
• LIFE+ Политика и управление на
околната среда
Главни цели:
o Изменение на климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове
на равнище, което предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C;
o

Води: Допринасяне за повишаване
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на качеството на водите. Тази цел се осъществява чрез разработване на икономически ефективни мерки за постигане на добро
екологично състояние с оглед разработването на планове за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО
(Рамкова директива за водите);
o Въздух: Постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за
човешкото здраве и околната среда;
o Почви: Опазване и осигуряване на
устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване
на опасностите за почвите, смекчаване на
тяхното въздействие и възстановяване на
влошени почви;
o Градска околна среда: Допринасяне
за подобряване на екологичното състояние
на урбанизираните райони в Европа;
o Шум: Допринасяне за разработване
и прилагане на политика относно шума в
околната среда;
o Химикали: Подобряване до 2020 г. на
опазването на околната среда и здравето от
рисковете, причинени от използването на
химикали, чрез прилагане на законодателството относно химикалите. По-специално
това са Регламент (ЕО) №

1907/2006 (REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди;
o Околна среда и здраве: Развиване на
информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната
среда и здравеопазването);
o Природни ресурси и отпадъци: Разработване и изпълнение на политики,
предназначени за осигуряване на устой-

чиво управление на природните ресурси и
отпадъците; подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво производство и потребление; предотвратяване, оползотворяване и
рециклиране на отпадъците. Допринасяне
за ефективното прилагане на Тематичната
стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците;
o Гори: Осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна
и всеобхватна основа за обмен на информация. Тя е необходима при определяне на
политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху
горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски
зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (вода, почва и
инфраструктура), както и допринасяне за
опазване на горите от пожари;
o Нововъведения: Допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, технологии,
методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на
екологичните технологии (ЕТАР);
o Стратегически подходи: Насърчаване
на ефективното изпълнение и прилагане на
законодателството на Съюза в областта на
околната среда и подобряване на базата от
знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните
показатели на МСП.
• LIFE+ Информация и комуникации
Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността
по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски
пожари; осигуряване на подкрепа за придружаващи мерки, като предоставяне на
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информация, осведомителни дейности и
кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на
горски пожари.
Дялове на съфинансиране от ЕС:
• LIFE+ Проекти, свързани с природата
и биологичното разнообразие:
o Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи;
o По изключение максимален дял на
съфинансиране до 75 % може да се прилага
по отношение на предложенията, които са
насочени към приоритетни местообитания/
видове съгласно Директивата за птиците и
Директивата за местообитанията.
• LIFE+ Политика и управление на
околната среда:
o Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.
•

LIFE+ Информация и комуникации:

o Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.
Предложенията за проекти се валидират
и предават чрез „eProposal“ на компетентните национални органи до 26 септември
2012 г., 23:59 ч. брюкселско време.
Предложенията за проекти се изпращат
чрез „eProposal“ на националния орган на
държавата-членка, в която е регистриран
бенефициентът. След това предложенията
се предават от националните органи на Комисията чрез „eProposal“ в срок до 2 октомври 2012 г., 23:59 ч. брюкселско време.
Цялостният бюджет за безвъзмездни помощи за проекти по LIFE+ за 2012 г. възлиза на 276 710 000 EUR. Най-малко 50 % от
тази сума се отпуска за мерки за подпомага-

не на опазването на природата и биологичното разнообразие.
Индикативната сума за 2011 г. за
България възлиза на 9 173 428 EUR.
Допълнителна информация, включително указанията за попълване на формулярите и самите формуляри за кандидатстване,
може да се намери на интернет страницата
на Програмата LIFE:
http://ec.europa.eu/environment/life/
funding/lifeplus.htm
Възможно е да се осъществи контакт и
със съответните национални органи:
http://ec.europa.eu/environment/life/
contact/nationalcontact/index.htm

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ“ ЗА МЛАДИ
ПРЕДПРИЕМАЧИ
В Официалния вестник на ЕС на 13
март е публикувана покана за представяне на предложения по дейност
№ 30-G-ENT-CIP-12-E-N01C051 на ГД
„Предприятия и промишленост“ по
Програма „Еразъм за млади предприемачи“.
Целта на тази покана е да помогне на новите предприемачи от участващите страни
да обогатят своя опит, познания и контакти, като прекарат известно време в предприятията на опитни предприемачи в други
участващи страни. Крайната цел на тази
Програма е да активизира предприемачеството и интернационализацията. Тя цели
и да увеличи конкурентоспособността на потенциалните започващи дейност предприемачи и на управителите на новосъздадени
микропредприятия и малки предприятия в
участващите страни. Дейността е насочена към лица, възнамеряващи да започнат
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собствен бизнес, и към предприемачи, започнали дейността си наскоро.
Поканата има за цел да подкрепи действията на организации, които управляват
Програмата на местно ниво, като активизира и подпомага мобилността на новите
предприемачи.
В поканата могат да участват всички
публичноправни или частноправни субекти,
работещи в сферата на подпомагането на
бизнеса. В това число се включват по-специално:
• публичноправни субекти с отговорности в сферата на икономическите въпроси,
предприятията, подпомагането на бизнеса
и други свързани области или работещи 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;
• публичноправни и частноправни субекти, предлагащи услуги за подпомагане
на бизнеса.
Кандидатите могат да действат самостоятелно или в консорциум (партньорство).
Консорциумите следва да бъдат съставени
от поне 2 независими правни субекта от
една или няколко участващи страни.
Кандидатите следва да са регистрирани в една от участващите страни - държавите-членки на ЕС, Лихтенщайн, Норвегия,
държави-кандидатки (бивша югославска
република Македония, Исландия, Турция,
Хърватия, Черна гора) и Албания, Израел и
Сърбия (участници в Програмата „Конкурентоспособност и иновации“).

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 3 100
000 EUR. Финансовата помощ от страна на
Комисията не може да надхвърля 90 % от
общата сума на допустимите разходи по даден проект.
При
партньорствата
безвъзмездните
средства не могат да възлизат на повече от
180 000 EUR, а при самостоятелните кандидатури - на 150 000 EUR. Максималната
продължителност на проектите е 24 месеца.
Планирана начална дата на действието е
1 февруари 2013 г.
Заявленията за кандидатстване трябва
да бъдат представени на Комисията не покъсно от 31 май 2012 г.
Пълният текст на поканата и формулярите за кандидатстване са достъпни на следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/enterprise/contractsgrants/calls-for-proposals/index_bg.htm
Заявленията трябва да изпълняват изискванията, посочени в пълния текст на поканата, и да бъдат подадени посредством
електронното средство и предоставените
формуляри.

ВСИЧКО ЗА ЛОРКА
Институт Сервантес-София посвещава 2012 г. на големия испански поет и
драматург, ключова фигура в испанския и европейския авангард, Федерико Гарсия Лорка.
С поредицата от изложби, документални
филми, драматургични четения, театрални
постановки и др. Институт Сервантес ще
доближи българската публика до творчеството на знаменития испански поет.
Близък приятел и съратник на Луис Бунюел и Салвадор Дали, Гарсия Лорка е от
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„поколението 1927-ма година“, свързано
със сюрреализма и с постоянното лирическо
обновление на авангарда. В ранните етапи
от творчеството си част от групата са били
и Пабло Неруда, Висенте Уидобро, Хорхе
Луис Борхес.
Днес Лорка е най-четеният испански
поет на всички времена. Оставил е значителна следа в почти всички изкуства от епохата: музика, драматургия, поезия, изящни
изкуства. Той формулира термина дуенде
като емоция, изразителност и автентичност
на фламенко изпълненията. Произведенията му са преведена на десетки езици.
Ключово събитие в годината на Лорка е
изложбата „Пощенска география. Картичките на семействата Гарсия Лорка и Де лос
Риос“, чиято световна премиера е на 4 април
в Институт Сервантес-София. Колекцията е
уникално историческо сведение за епохата
и за живота на Федерико Гарсия Лорка. Във
време, когато пощенските картички са били
използвани ежедневно, като основен начин
за комуникация, тази кореспонденция разкрива важни подробности от живота на двете семейства. В нея са включени и картички
до Салвадор Дали. Колекцията също така
ни представя как е бил изобразяван светът
върху пощенски картички в продължение
на петдесет години.
България е първата страна в света, в
която изложбата ще бъде представена. Българската публика ще може да я посети от 4
април до 20 май. След това колекцията ще
отпътува за Ню Йорк.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ“
В Официалния вестник на ЕС от 14
март е публикувана покана за представяне на предложения по Програма
„Младежта в действие“ - Действие 3.2

- „Младежта в света“: сътрудничество
със страни, различни от съседните на
Европейския съюз.
Целта на поканата е да се подпомогнат
проекти, които насърчават сътрудничеството в младежкия сектор между държави по
Програмата „Младежта в действие“ и държави-партньори, които не са съседни на Европейския съюз (държави, които са подписали
споразумение с Европейския съюз, отнасящо се до младежкия сектор). Чрез тази покана се предоставят субсидии за проекти.
Тя е отправена към организации, работещи в младежкия сектор, които са заинтересовани да реализират проекти. Проектите трябва да насърчават сътрудничеството
в тази област, с участието на работещи с
младежта и младежки ръководители, млади
хора и други участници, които сътрудничат
с младежки организации и структури.
Целите на поканата са следните:
• да се подобри мобилността на младите
хора и работещите с младежта, както и пригодността на младежите за заетост;
• да се насърчи предоставянето на правомощия на представителите на младежта и
тяхното активно участие;
• да се стимулира укрепването на капацитета на младежките организации и структури с цел да се допринесе за развитието на
гражданското общество;
• да се насърчи сътрудничеството и обменът на опит и добри практики в областта
на младежта и неформалното образование;
• да се допринесе за развитието на политиките за младежта, работата с младежта
и доброволческия сектор, както и
• да се развият устойчиви партньорства
и мрежи между младежките организации.
Ще бъдат предпочетени проектите, които
най-добре отразяват следните приоритети:
• Постоянни приоритети на Програмата
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местно равнище, или
• национални младежки съвети.

„Младежта в действие“:
o участие на младите хора;
o

културно многообразие;

o

европейско гражданство;

Това се отнася и за организациите партньори.

o включване на млади хора с по-малко
възможности.
• Годишни приоритети на Програмата
„Младежта в действие“:
o младежка безработица,
маргинализация;

бедност

и

o дух на инициатива, творчество, предприемачество и пригодност за заетост;
o спортни събития и дейности на открито за гражданите;
o глобални екологични проблеми и изменение на климата.
• Сътрудничество с конкретни партньорски региони или страни:
Като последваща мярка във връзка с
2011 г. - Година на младежта „ЕС - Китай“
и в контекста на 2012 г. - Година на междукултурен диалог „ЕС - Китай“ ще бъде отделено внимание на проектите, насочени към
насърчаване на диалога, обмена и сътрудничеството между ЕС и Китай в областта на
въпросите, свързани с младежта. Специално внимание ще бъде отделено на проекти, насочени към последващи дейности и
осигуряване на устойчивост на сътрудничеството, установено през 2011 г., и/или на
проекти за насърчаване на междукултурния
диалог между младите хора от ЕС и Китай.
Допустими кандидати
Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел.
Тези организации включват:
• неправителствени организации (НПО);
• публични органи на регионално или

Към посочения краен срок за подаване
на предложенията кандидатите трябва да са
юридически регистрирани от най-малко две
години в една от държавите по Програмата.
Държавите са следните:
• държавите-членки на Европейския
съюз;
• следните държави от Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ):
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария;
• страните-кандидатки, за които има установена предприсъединителна стратегия в
съответствие с общите принципи и с общите
условия, предвидени в рамковите споразумения, сключени с тези държави с оглед на
тяхното участие в Програмите на ЕС: Хърватия, Турция.
• Организации, установени в следните
държави, могат да участват като партньори,
но нямат право да представят предложения по поканата. Държави, които са страни
по споразумения с Европейския съюз в областта на младежта, се считат за държавипартньори. Това са следните държави:
• Латинска Америка: Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста Рика,
Еквадор, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Мексико, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Уругвай, Венецуела;
• Африка: Ангола, Бенин, Ботсуана,
Буркина Фасо, Бурунди, Камерун, Кабо
Верде, Централноафриканска република,
Чад, Коморски острови, Конго (Бразавил),
Демократична република Конго, Джибути,
Екваториална Гвинея, Еритрея, Етиопия,
Габон, Гамбия, Гана, Гвинея Бисау, Кения,
Кот д‘Ивоар, Лесото, Либерия, Мадагаскар,
Малави, Мали, Мавритания, Мавриций, Мо-
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замбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Република Гвинея, Руанда, Сао Томе и Принсипи,
Сенегал, Сейшелски острови, Сиера Леоне,
Южна Африка, Судан, Свазиленд, Танзания,
Того, Уганда, Замбия, Зимбабве;
• Карибски регион: Антигуа и Барбуда,
Бахамски острови, Барбадос, Белиз, Доминика, Доминиканска република, Гренада,
Гвиана, Хаити, Ямайка, Сейнт Китс и Невис,
Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини,
Суринам, Тринидад и Тобаго;
• Тихоокеански регион: Острови Кук, Източен Тимор, Фиджи, Кирибати, Маршалови
острови, Микронезия, Науру, Ниуе, Палау,
Папуа-Нова Гвинея, Самоа, Соломонови острови, Тонга, Тувалу, Вануату;
• Азия: Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Китайската народна република (включително Хонконг и Макау), Индия, Индонезия, Казахстан, Киргизстан, Лаос, Малайзия,
Непал, Филипини, Сингапур, Тайланд, Узбекистан, Виетнам, Йемен;
• индустриализирани държави: Австралия, Бруней, Канада, Япония, Нова Зеландия, Република Корея, Съединени американски щати.
В проектите трябва да участват партньори от поне четири различни държави (в
това число кандидатстващата организация),
включително поне две държави по Програмата, от които поне една е държава-членка на Европейския съюз, и две партньорски
държави.
Допуска се изключение за проекти с
участието на Китайската народна република като държава партньор в рамките на последващи дейности във връзка с 2011 г. - Година на младежта „ЕС - Китай“ и в контекста
на 2012 г. - Година на междукултурен диалог „ЕС - Китай“. В тези случаи проектите
могат да включват само една държава-партньор (Китай) и една или повече държави по
Програмата, от които поне една трябва да
бъде държава- членка на Европейския съюз.

Проектът трябва да включва дейности с
идеална цел, които са свързани с областта
на младежта и неформалното образование.
Примерен списък на дейности, за които
могат да се отнасят предложенията
Дейностите, подкрепяни в рамките на
тази покана, могат да включват, но без да
се ограничават до следното:
• мащабни младежки мероприятия, семинари, конференции;
• дейности, насърчаващи развитието на
партньорства и мрежи;
• дейности, насърчаващи диалога относно политиките в областта на младежта;
• кампании за предоставяне на информация и повишаване на осведомеността в
интерес и от страна на младите хора;
• обучение и изграждане на капацитет
на работещи с младежта, младежки организации и структури за популяризиране на
дейността;
• обмен на опит чрез наблюдение на работата и дългосрочна мобилност на работещите с младежта.
Проектите трябва да започнат между 1
септември 2012 г. и 31 декември 2012 г.
Минималната им продължителност е 6 месеца, а максималната - 12 месеца.
Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:
• съответствие на проекта с целите и
приоритетите на поканата (30 %);
• качество на проекта и на заложените
в него методи на работа (50 %);
• профил и брой на участниците и партньорите, ангажирани в проекта (20 %).
Въпреки че стремежът ще бъде чрез избраните проекти да се постигне равномерно
географско представяне, главният опреде-

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

9

София

лящ фактор по отношение на броя на финансираните проекти от една държава ще
бъде качеството.
Общият бюджет, отпуснат за съфинансиране на проекти, възлиза на 3 000 000 EUR.
Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 80 % от общата
стойност на допустимите разходи за проекта. Максималният размер на субсидиите не
може да надхвърля 100 000 EUR.
Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични средства.
Обърнете внимание, че един кандидат
може да подаде не повече от едно предложение за проект по тази покана.
Формулярите могат да се получат в интернет на средния адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/
funding/2012/call_action_3_2_en.php

Заявления, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат.
Заявленията трябва да съответстват на
изискванията на насоките за кандидатстване, да бъдат подадени на изготвения за тази
цел формуляр за кандидатстване и да съдържат изискваните приложения.

КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „СТАЖАНТ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ”

Европейският информационен център
„Европа Директно” – София, Центърът за
развитие на човешките ресурси, Европейският потребителски център – България,
EURES – България и Информационният
център на ЕС обявяват конкурс за участие
в кампанията „Стажант в европейските информационни мрежи”.

Заявленията за отпускане на субсидии
трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС. Те трябва да бъдат
изпратени не по-късно от 15 май 2012 г. на
следния адрес:

СТАРТИРА ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ: БЪЛГАРИЯ 2020

Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency
Youth in Action Programme EACEA/06/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
по пощата с дата, видна от пощенското
клеймо;

Започва обществено обсъждане на
проекта на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020“

чрез фирма за експресни куриерски услуги, като за дата на изпращане се приема
датата, на която пратката е приета от куриерската фирма (към формуляра за кандидатстване трябва да се приложи оригиналният екземпляр от разписката с датата на
предаването на пратката).

Разработеният първи вариант на стратегическа част на „Националната програма
за развитие: България 2020“ представя общата рамка на политиките за развитие на
Република България до края на 2020 г. и се
публикува за поставяне на начало на широк
обществен дебат по тези политики.
През месец юни 2010 г. беше създаден
Съветът за развитие към Министерския съвет с цел осигуряване на максимално ефективна координация и съгласуваност при
програмирането и изпълнението на полити-
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ките за развитие на Република България.

Междуведомствената работна група към
него, включваща представители на всички
министерства, има за основна задача разработването на Национална програма за развитие: България 2020 (НПР). През 2011 г. от
Съвета за развитие бяха приети анализът,
визията, целите и приоритетите на програмата, като преди приемането им всеки един
отделен елемент на НПР беше подложен на
широко публично обсъждане. Постигнатото
съгласие за визия за България през 2020 г.
е:
КЪМ 2020 Г. БЪЛГАРИЯ E ДЪРЖАВА С
КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОНОМИКА, ОСИГУРЯВАЩА УСЛОВИЯ ЗА ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА, ТВОРЧЕСКА И ПРОФЕСИОНАЛНА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЧНОСТТА ЧРЕЗ ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ, ПРИОБЩАВАЩ И ТЕРИТОРИАЛНО БАЛАНСИРАН ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ
Поставените приоритетни цели са:

но-икономическия живот, както и да се посрещнат предизвикателствата, пред които е
изправена българската икономика както в
средносрочен, така и в дългосрочен план.
Настоящият документ представлява първи вариант на стратегията на НПР, който има
за цел да представи най-общо областите на
интервенции, които са определящи за посоката на развитие в дългосрочен план.
Писмени коментари по текста на стратегията се приемат в срок до 23 април 2012 г.,
17:30 ч. на e. mail: s.koleva@government.
bg.
През месец април 2012 г. ще бъде организирано публично събитие за обсъждане
предложения документ, на което ще бъдат
поканени широк кръг социално-икономически партньори, НПО, представители на академичните среди и гражданското общество.
Обществената онлайн консултация на
проекта се намира на портала за обществени консултации. Електронният вариант на
документа се намира в приложения файл.

• Повишаване на жизнения стандарт
чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;
• Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, прилагане на
иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност;
• Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.

В процеса на финализиране на Националната програма за развитие предстои да
бъде доразработена стратегическата част
на документа въз основа на коментарите и
предложенията, които ще бъдат получени
в рамките на общественото обсъждане. Ще
бъдат конкретизирани предвидените мерки
в рамките на всеки приоритет с цел точното им позициониране в общата рамка. Предвижда се този процес да завърши до края на
месец юли 2012 г., както и изготвянето на
анализ на необходимите финансови ресурси и източниците на финансиране по всички приоритети и на система за мониторинг,
наблюдение и контрол на изпълнението на
НПР.

Разработени бяха стратегии за всеки от
приоритетите, чрез които да се определят
основните двигатели на растежа, посоката
на реформите в ключови сфери на социал-

МЛАДИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ В
ДЕБАТ ПО БЪДЕЩЕТО НА ТРАНС-
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АТЛАНТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
Уникална програма на Атлантическия съвет на САЩ свързва поколението на бъдещите лидери от Европа, Северна Америка и партньорски страни с
водещи фигури от Северноатлантическия алианс.
Програмата „Млад атлантист” е платформа, която дава възможност на млади хора
на възраст от 25 до 35 години да споделят
техните идеи за бъдещето на външната политика и да търсят решения на глобални
проблеми, свързани със сигурността и отбраната. Инициативата се реализира всяка
година като до началото на м. февруари желаещите да участват трябва да представят
кратка автобиография, мотивационно писмо
и разработка по проблем, свързан със сигурността и международната политика.
Предварителният подбор се извършва от
Атлантическия съвет. Избраните кандидати са поканени да се включат в специално
създадена затворена група в най-голямата
социална мрежа - Фейсбук. В рамките на
групата те са свободни да дискутират бъдещето на НАТО и Европейския съюз, промените в Северна Африка и Близкия Изток
и съвременните предизвикателства пред сигурността.
Участието в групата е подготовка за срещите „на живо” на младите лидери. През
2012 г. те ще бъдат две – в рамките на Глобалния форум по сигурността в Братислава
през април и на Срещата на високо равнище в Чикаго през май. По време на двете
събития младите атлантисти ще имат възможност да се срещнат с водещи фигури и
политици от международната сцена. Предишни срещи са били с президента на САЩ
Барак Обама, чешкия президент Вацлав Хавел, турския министър председател Реджеп
Таип Ердоган, Генералния секретар на ООН
Бан Ки-мун и др.

„Едно от най-големите предимства на
участието в програмата е мрежата, която
всеки един от нас изгражда в он-лайн и офлайн контакта си с останалите участници”
казва Христиана Грозданова, която е един
от българските представители в програмата. Тя е съветник на министъра на външните
работи, а преди това е работила по въпросите на Европейския съюз в администрацията на Министерския съвет и Европейската
комисия.

СЕМИНАР „МЛАДИТЕ ХОРА В
ДВИЖЕНИЕ”
В периода 09-11 март 2012 г., в гр.
Пловдив, се проведе първият национален младежки семинар под надслов
„Младите хора в движение”, организиран от Европас – България, Еврогайдънс – България, ЕИЦ „Европа Директно
– София” и Джуниър Ачийвмънт – България.
Събитието беше официално открито от
г-н Георги Титюков, зам.-кмет „Децата, младежта и спорта”, гр. Пловдив.
Ученици от цялата страна се запознаха
със съществуващите европейски информационни мрежи, които предоставят информация за възможности за обучение и работа в
рамките на Европейския съюз.
Бяха представени условията за участие
в националния конкурс „Създаване на информационен продукт за насърчаване на
мобилността на младите хора в България”.
В различни работни групи учениците
бяха запознати с функционирането на социални мрежи, интернет страници, маркетинг инструменти, приложения за мобилни
телефони и онлайн игри.

ЕК ДАВА СТАРТОВ СИГНАЛ ЗА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ГРАЖДАНСКИ
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ИНИЦИАТИВИ 30-03-2012
Неделя бележи началото на европейските граждански инициативи. От
този ден нататък един милион граждани от цяла Европа могат да се обединят
по въпрос, който е важен за тях, и да
поискат от Комисията да намери решение за него, съобщава Рапид.
Заместник-председателят на Европейската комисия Шефчович заяви: „Радвам се,
че след упорития труд и след като чакаха
толкова дълго, европейците най-после ще
могат да започват граждански инициативи,
като поискат регистрирането им на уебсайта на Комисията. Лично аз нямам търпение
да се запозная с идеите на гражданите.
„Това е безпрецедентно разширяване на
демокрацията с гражданско участие. Гражданите разполагат с мощен инструмент за
определяне на програмата с актуални теми.
Надявам се, че това ще насърчи и изграждането на истински европейски „демос“, тъй
като гражданите се събират от различни
точки в Съюза, за да обсъдят въпроси, които са важни за всички тях.“
Регистрирането на инициативи е ключова първа стъпка в процеса. Искането трябва
да бъде отправено от граждански комитет,
съставен от поне седем граждани на ЕС,
които пребивават в поне седем различни
държави - членки на ЕС.
Когато бъде регистриран, комитетът ще
разполага с 12 месеца, за да събере необходимите подписи от поне седем държави
членки. Прагът за отчитане на една от тези
седем държави членки се определя на 750
пъти броя на членовете на ЕП за тази държава членка. Всяко лице на възраст, на която
има право да гласува на избори за Европейския парламент (понастоящем тази възраст
е 18 години във всички държави членки, с
изключение на Австрия, където е 16 години), може да подкрепи дадена инициатива.

Броят на подписите в подкрепа се удостоверява от компетентните органи в държавите членки. След това Комисията трябва в
тримесечен срок да разгледа инициативата
и да вземе решение за по-нататъшни действия. Тя ще се срещне с организаторите, за
да могат да обяснят в по-голяма дълбочина
въпросите, повдигнати в тяхната инициатива. Организаторите ще имат също възможност да представят своята инициатива по
време на публичното изслушване, организирано в Европейския парламент.
След това Комисията ще приеме съобщение, в което обяснява своите заключения
във връзка с инициативата, евентуалните
действия, които възнамерява да предприеме, и мотивите за тях.
Европейската комисия работи усилено,
за да опрости максимално процеса за гражданите, като същевременно осигури необходимите предпазни мерки, за да не се
регистрират инициативи, с които явно се
злоупотребява и които очевидно са неоснователни, пораждат безпокойство, са в разрез с европейските ценности или не попадат
в обхвата на правомощията на Комисията.
Предприети са и мерки за гарантиране на
добрата защита на данните на лицата, подкрепящи инициативите.
Европейската гражданска инициатива бе
въведена с Договора от Лисабон. Чрез нея
един милион граждани от поне една четвърт
от държавите - членки на ЕС, имат право да
приканят Европейската комисия да направи
предложения за правни актове в области,
в които тя има правомощия за това. Регламентът, с който се уреждат европейските
граждански инициативи, бе приет на 16
февруари 2011 г. Въпреки това по искане
на държавите членки, които се нуждаят от
време, за да създадат механизми за сертифициране на подписите, гражданите могат
да започват европейски граждански инициативи едва от 1 април 2012 г.
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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 институт“

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”
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