София

БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ
НОВИНИ
ОТКРИВА СЕ НОВА СХЕМА ПО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
С оглед подготовка на оперативната програма за регионално развитие за
следващия програмен период, УО на
ОПРР подготви схема за безвъзмездна
финансова помощ насочена към разработване на готови (зрели) проекти, с
които общините конкретни бенефициенти ще има възможност да кандидатстват за финансиране със средства през
следващия програмен период 2014 –
2020 г.
Схемата се реализира в рамките на операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“ по приоритетна ос
5 „Техническа помощ”
са:

Дейностите, които ще получат подкрепа

• изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни
проекти
• изготвяне на Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от Закона за енергийната ефективност, сертификат
за актуално състояние на потреблението на
енергия, издаден по реда на чл.17 от ЗЕЕ
• изготвяне на финансови анализи за
проекти генериращи приходи по смисъла
на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006
г. свързани с допустимите области на въз-

действие
Допустими кандидати по схемата са 36
общини центрове на агломерационните ареали, а общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ възлиза приблизително на 15 млн.лв.
Краен срок за подаване на проектни
предложения: 30 октомври 2012 г, 16:00
ч.
Изискванията за кандидатстване и пълният комплект от документи са одобрени от
Ръководителя на УО на ОПРР със заповед №
РД-02-14-853/30.03.2012г.
Документите и изискванията за кандидатстване са публиквани на www.bregio.eu
в секция „Договаряне“/Актуални схеми“,
на интернет страницата на МРРБ - http://
www.mrrb.government.bg/ и на старницата
на Единния информационен портал - http://
www.eufunds.bg/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА EСЕ
ВЪРХУ РЕФОРМАТА НА ОБЩАТА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА
До 31 май се удължава срокът за
участие в конкурса
Информационното бюро на Европейския
парламент в България в партньорство с
Портал Европа (europe.bg) обявява национален конкурс за eсе по темата „Реформи
в Общата селскостопанска политика на ЕС“.
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Конкурсът е насочен към участници в две
възрастови категории: ученици в професионални гимназии по селско стопанство, икономика или туризъм (11-12 клас), навършили 16 години, и студенти, обучаващи се в
свързани с тематиката специалности в български колежи и университети.
Тема за есе за ученици: „Европейското земеделие - нови възможности
по време на криза?“
Теми за есе за студенти: „Как България може най-добре да се възползва от
реформата на ОСП?“, или
„Моят проект за земеделие в България - личен избор, европейски резултат“.
Eсетата трябва да са на български език,
с обем до 5400 знака (с включени интервали), с приложена библиография, ако е използвана такава.
Срок на подаване на есета: от 2 април до 9 май 2012 г. включително.
До 31 май се удължава срокът за
участие в конкурса
Есетата изпращайте по електронна поща
на адрес epsofia@europarl.europa.eu, със заглавие „Национален конкурс за есе ОСП“.
Жури с председател Мария Неделчева
(ЕНП, ГЕРБ), член на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на ЕП,
ще избере победителите.
Наградата за победителите в двете категории е посещение на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел и среща с
евродепутати, работещи по тези проблеми.
Целта на конкурса е да даде възможност
на младите хора да споделят своята визия
за развитието на земеделието и на селските райони в България и в ЕС, какви са техните очаквания от бъдещите реформи, как

биха искали да се реализират в този сектор,
както и да представят оригинални идеи за
преодоляване на настоящата криза в земеделието.
Регламент за участие в конкурса
В конкурса могат да участват младежи на
възраст между 16 и 18 години, които се обучават в професионални гимназии по селско
стопанство, икономика или туризъм, както
и студенти, които учат в свързани с тематиката специалности в български колежи и
университети. В случай, че младежи под 18
години са сред победителите в конкурса, се
изисква нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите
(съответно от настойниците или попечителите) - по чл. 76, т. 9 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД).
Eсетата трябва да са на български език,
с обем до 5400 знака (с включени интервали), с приложена библиография, ако е използвана такава.
Всеки участник в конкурса трябва да посочи следните данни за себе си: три имена,
възраст и местоживеене (само името на населеното място, не е нужен точен адрес);
клас/курс и име на учебното заведение; адрес на електронна поща, на който да бъде
известен, ако бъде избран за победител. По
желание може да се посочи и телефон за
обратна връзка. Предоставените лични данни ще служат само за целите на конкурса,
ще се съхраняват съгласно българското законодателство и няма да бъдат предоставяни на трети страни.
Кандидатствайки за наградата, участниците в конкурса декларират, че са автори
на есето, което изпращат. Те предоставят
на Информационното бюро на Европейския
парламент в България правото да публикува техните творби на неговата страница в
интернет и да ги използва за популяризиране на конкурса, както и в бюлетини и други
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информационни материали. Кандидатствайки, участниците декларират, че са се запознали с горните правила и ги приемат.

държави. Дейностите на дружеството трябва да допринасят за постигането на горепосочените цели на Програма МЕДИА.

Творбите ще бъдат оценявани от жури,
съставено от членове на ЕП, на Министерство на земеделието и храните, журналисти
и експерти в областта.

Кандидатите трябва да са установени в
една от следните страни:

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА МЕДИА 2007 – РАЗВИТИЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ
В Официалния вестник на ЕС от 11
април е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИА 2007 - развитие, разпространение,
популяризиране и обучение. Поканата
се отнася за подкрепа за международното разпространение на европейски
филми - Схема „агенции за продажби“
2012.
Една от целите на Програмата е да насърчава и подкрепя широкото международно
разпространение на нови европейски филми. Тази цел се осъществява чрез предоставяне средства на разпространители според
тяхното представяне на пазара за по-нататъшно реинвестиране в нови ненационални
европейски филми.
Схемата също така има за цел да насърчи развиването на връзки между секторите
на продукция и разпространение. По този
начин ще се подобри пазарния дял на европейските филми и повиши конкурентоспособността на европейските компании.
Това съобщение е предназначено за всяко европейско дружество, действащо като
търговски посредник за продуцентите. То
трябва да специализира в ползването на
филми с търговска цел чрез тяхното търгуване и преотстъпване на лиценза им на разпространители или други купувачи в други

• 27-те държави-членки на Европейския
съюз;
• страните от ЕИП;
• Швейцария;
• Хърватия;
• Босна и Херцеговина (при условие че
се финализира преговорният процес и се
официализира участието на тази страна в
програмата МЕДИА).
Допустими проекти
Схемата за подпомагане „Агенции за
продажби“ функционира на два етапа:
• Създаване на потенциален фонд, определен в зависимост от резултатите на дружеството на европейския пазар за съответния период (2007 г.-2011 г.);
• Реинвестиране на потенциалния фонд:
така създаденият от всяко дружество фонд
трябва да бъде реинвестиран в два модула
(2 вида проекти) до 1 март 2014 г.:
o минимални гаранции или авансови
плащания за придобиването на права за
международни продажби на нови европейски ненационални филми;
o и/или за популяризирането, пускането в продажба и рекламата на нови европейски ненационални филми.
За да има право на участие филмът, авторските права за него трябва да са възникнали не по-рано от 2007 г.
Максималната продължителност на проектите е 18 месеца от датата на подписване
на договора за международна продажба.
Действията по реинвестиране на потенциалния фонд, създаден от поканата, тряб-
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ва да спазят следните крайни срокове:
1. Международният договор/международното споразумение за продажба с продуцента трябва да бъде подписан/о не порано от 18 юни 2012 г.
2. Заявленията за реинвестиране трябва
да бъдат изпратени до агенцията в рамките
на 6 месеца от подписването на международния договор/международното споразумение с продуцента и не по-късно от 1 март
2014 г. (датата на пощенското клеймо се
приема като доказателство за навременно
изпращане).
Критерии за възлагане
Потенциалният фонд ще бъде отпуснат
на допустими европейски агенции за продажба въз основа на техните резултати на
европейските пазари (т.е. страните, участващи в Програма МЕДИА). Подкрепата ще
бъде отпусната под формата на потенциален фонд („Фондът“), на разположение за
агенциите за продажби за последващи инвестиции в нови ненационални европейски
филми.
В случай че събраните фондове по тази
покана надвишат 1,5 млн. EUR, всеки потенциален фонд ще бъде пропорционално намален.
Фондът може да бъде реинвестиран:
• за спазване на минималните гаранции за продажба или за предварително заплатени такси за права за международна
продажба за нови ненационални европейски филми;
• за посрещане на разходите за популяризиране, пускане в продажба и реклама
на нови ненационални европейски филми.
Общият наличен бюджет е 1,5 млн. EUR.
Наличността на средства за проекти за
реинвестиране за 2013 и 2014 г. е предмет

на приемането от страна на бюджетния орган на съответните годишни бюджети на Европейския съюз. Освен това получените в
края на 2013 г. и през 2014 г. проекти зависят от приемането от страна на Европейския
парламент и на Съвета на Европейския съюз
на предложението на Комисията за Програма „Творческа Европа“ (2014-2020 г.), както и от одобряването на работната програма
за 2014 г.
Финансовата подкрепа ще бъде отпусната под формата на субсидия. Финансовата
подкрепа от Комисията не може да надвишава 50 %, от общите допустими разходи.
Не е определен максимален размер.
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Предложенията за „създаване“ на потенциален фонд трябва да бъдат изпратени
най-късно до 18 юни 2012 г. (дата на пощенското клеймо) на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Приемат се единствено заявления, подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, надлежно подписан от лицето,
упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация. Пликовете трябва да съдържат ясно
обозначение:
MEDIA 2007 - Distribution EACEA/8/12
- International sales agent scheme
Не се приемат заявления, изпратени по
факс или електронна поща.
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Пълният текст на указанията, както и
формулярите за кандидатстване, са достъпни на следния адрес в интернет:
http://ec.europa.eu/culture/media/
programme/distrib/schemes/sales/
index_en.htm
Кандидатурите трябва да бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри
и да съдържат всички изисквани документи
и приложения.

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС “ПОКОЛЕНИЯТА РЪКА ЗА РЪКА”

По случай Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, Европейският
информационен център „Европа Директно”
– София и Центърът за развитие на човешките ресурси обявават ученически конкурс
„Поколенията ръка за ръка”, насочен към
училищата Коменски и eTwinning.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТНОСНО ПОДГОТВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ „ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА НА СПОРТА“
В Официалния вестник на ЕС от 17
април е публикувана покана за представяне на предложения - EAC/S06/12
- Подготвителна дейност „Европейско
партньорство в областта на спорта“.
Поканата е в изпълнение на подготвителната дейност „Европейско партньорство
в областта на спорта“. То е в съответствие
с решението на Комисията за приемане на
Годишните работни програми за 2012 г.
относно безвъзмездните средства и договорите във връзка с подготвителната дейност „Европейско партньорство в областта
на спорта“ и във връзка с пилотния проект
„Партньорства в областта на знанието“.

Основната цел на тази подготвителна
дейност е да бъдат подготвени бъдещите
дейности на ЕС в тази област. Тази цел се
осъществява въз основа на посветената на
спорта глава от предложената Програма на
Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 20142020 г. „Еразъм за всички“. Тя е на базата
на приоритетите по Бялата книга за спорта
от 2007 г. и съобщението „Развиване на европейското измерение в спорта“ от 2011 г.
В рамките на тази покана ще бъдат
подпомагани транснационалните проекти,
изготвени от публични органи или организации с нестопанска цел. Целта е установяване и изпробване на подходящи мрежи и добри практики в областта на спорта в
следните сфери:
• борбата с уреждането на резултатите
от спортни състезания;
• насърчаването на физическата активност с оглед на активния живот на възрастните хора;
• по-добрата информираност за ефективните начини, за да се насърчава развитието на спорта на общинско ниво;
• трансграничните съвместни състезания
в рамките на спорта за всички в съседни региони и държави- членки.
За изпълнението и управлението на тази
дейност отговаря отдел „Спорт“ на Генерална дирекция „Образование и култура“ на
Комисията.
Критерии за допустимост
Допустимите кандидати са:
• публични органи;
• организации с нестопанска цел.
Кандидатите трябва да имат:
• правосубектност;
• седалище, регистрирано в една от дър-
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жавите-членки на ЕС.
Физическите лица нямат право да кандидатстват в рамките на тази покана за представяне на предложения.

Заявленията трябва да бъдат изпратени
не по-късно от 31 юли 2012 г. (важи датата
на пощенското клеймо) на следния адрес:

Съгласно тази покана до участие се допускат:

Directorate-General for Education and
Culture - Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

• предложенията,
представени
чрез
официалния формуляр за заявление и отговарящи на изискванията му, като формулярът е изцяло попълнен и подписан;
• предложенията, получени преди крайния срок, посочен в поканата;
• предложенията, включващи дейности,
които изцяло се осъществяват в държавитечленки на Европейския съюз;
• предложенията, включващи транснационална мрежа с партньори от най-малко
пет държави-членки на Европейския съюз.
Бюджетът, предназначен за тази покана,
е в размер на 3 500 000 EUR в бюджетен ред
„Подготвителна дейност - Европейско партньорство в областта на спорта“.
Съфинансиране от страна на ЕС ще се
предоставя най-много за 60 % от общия
размер на допустимите разходи. Най-малко
20 % от общия размер на допустимите разходи трябва да бъдат осигурени чрез частно финансиране от трети страни. Разходите
за персонал не могат да надвишават 50 %
от общия размер на допустимите разходи.
Приносът в натура не се допуска като съфинансиране. В зависимост от броя и качеството на представените проекти Комисията
си запазва правото да не предоставя всички
налични средства.
Проектите трябва да започнат между 1
януари 2013 г. и 31 март 2013 г. и да приключат най-късно до 30 юни 2014 г.
Периодът на допустимост на разходите
съвпада с посочената в договора продължителност на проекта.

European Commission

Другите документи във връзка с тази покана, които включват формуляра за заявление и ръководството за Програмата, съдържащо техническите и административните
изисквания, могат да бъдат намерени на
следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/sport/preparatory_
actions/doc1009_en.htm
Заявленията трябва да отговарят на
всички условия в гореспоменатите документи и да бъдат подадени, като се използват
предоставените за целта формуляри.

ОПЕРАТА – ЕДНА ЛЮБОВНА
ИСТОРИЯ МЕЖДУ ИТАЛИЯ И БЪЛГАРИЯ
Един различен начин да прекараме
вечерта в компанията на оперното изкуство!
Италианският културен институт, съвместно със Студио 5, ви канят на специална
вечер в рамките на цикъла „Операта – една
любовна история между Италия и България”
в Студио 5 на НДК на 22 април, неделя, от
18.00ч.
Мултимедията представя филм - „Магията на Арена ди Верона” и видео с Гена Димитрова и концерт. Филмът предлага едно
вълнуващо пътешествие в града на Ромео и
Жулиета и емоции от най-голямата в света
сцена на открито.
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Арии и канцонети ще изпълнят Георги
Петров, един от „тримата български тенори”
и сопраното Теодорина Веселинова в концерта озаглавен „Оперни страсти”.
Магдалена Манолова, позната телевизионна водеща и автор на програмата, ще
води вечерта.

ния в рамките на научната платформа на
ЕСПОН/приоритет 3:
o Европейска система за наблюдение
на територията (бюджет 598 000 EUR);
o Откриване на териториалния потенциал и предизвикателства (бюджет 350 000
EUR);

Вход 8 лева – Билетен център на НДК,
www.eventim.bg,
www.ticketstream.bg
и
www.ticketplus.bg, както и на касата на Студио 5 преди началото на концерта.

o Уебприложение за европейски градски сравнителен анализ (бюджет 200 000
EUR).

ПОКАНИ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „ЕСПОН 2013“

Общият наличен бюджет по тази покана
възлиза на 1 148 000 EUR, който се разпределя по проекти, както е посочено по-горе.
По всяка от посочените три теми ще бъде
одобрено само едно предложение.

В Официалния вестник на ЕС от 18
април са публикувани покани за представяне на предложения по Програма
„ЕСПОН 2013“ (18 април-13 юни 2012
г.).
ЕСПОН е Европейската мрежа за наблюдение на териториалното развитие и сближаването. Тя подкрепя разработването на
политики, свързани с политиката на сближаване на ЕС. ЕСПОН е съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие
по цел 3 за европейско териториално сътрудничество и от 31 държави (27-те държави-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).
В рамките на Програма ЕСПОН 2013 г. се
отправят покани за представяне на предложения:
• Покана за представяне на предложения за целеви анализи/приоритет 2:
o Северно море - разпространение на
резултатите от транснационалното сътрудничество (бюджет 340 000 EUR).
Ще бъде одобрено само едно предложение по посочената тема.
•

Покана за представяне на предложе-

• Покана за представяне на предложения за транснационални мрежови дейности
на мрежата от звена за контакт по ЕСПОН/
приоритет 4:
o Дейности за капитализация на резултатите на транснационално равнище на
мрежата от звена за контакт по ЕСПОН.
Наличният бюджет ще бъде оповестен на
уебсайта на ЕСПОН при отправяне на поканата. Могат да бъдат избрани повече от
едно предложения.
Крайният срок за представяне на предложенията е 13 юни 2012 г.
Потенциалните бенефициенти са изследователи, учени, експерти, изследователски
институти, публични органи и частни дружества от 31 държави (27-те държави-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия
и Швейцария). Поканата за предложения за
транснационални мрежови дейности е насочена към институциите, признати за национални звена за контакт по ЕСПОН.
Цялата документация, свързана с поканите, включително процедурата за кандидатстване, правилата за допускане до
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участие, критериите за оценка, както и
формулярът за кандидатстване, са достъпни
на уебсайта на ЕСПОН.

ИАНСМП ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ
“НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ” В СОФИЯ
организира информационни срещи
в 27 областни града в страната по проект № BG161РО003 - 4.2.01-0001 „Насърчаване на интернационализацията
на българските предприятия“ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 - 2013.
Информационната среща в гр. София ще
се проведе на 20 април (петък) от 11:00 ч.
в зала „София Сити“, Best Western City Hotel
Sofia, адрес: София, ул. Стара планина № 6.
По време на срещите експертите на
ИАНМСП ще информират представителите
на бизнеса за възможностите и условията за
участие на българските фирми в:
• специализирани международни изложби и панаири;
• бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни;
• обучителни, информационни и специализирани семинари, насочени към развиване на външнотърговски умения и представяне на външни пазари на българските
предприятия;
• регистриране и получаване на информация, предоставяна на разработения
по проекта Национален експортен портал
http://www.export.government.bg/
Проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия“,
по който ИАНМСП е институционален бе-

нефициент, стартира на 22 април 2010 г.
със срок за изпълнение три години. Общата
му цел е укрепване и разширяване на присъствието на българските предприятия на
европейския и световните пазари, както и
ефективно използване на предимствата на
европейския пазар от българските фирми.

MY EUROPE“ УОРКШОП В СОФИЯ НА 25-ТИ И 26-ТИ АПРИЛ
На 25-ти и 26-ти април в София ще се
проведе проектът „My Europe“. Той събира на едно място 4 групи: млади хора
на възраст между 15-20 г., политически
и обществени фигури, бизнес-лидери
и медии. „My Europe“ протича в редица
европейски държави под формата на
2-дневен семинар с максимален брой
20 ученика . Кулминацията на проекта
е интернационалната писмена надпревара между учениците от всички страни-участници в проекта. „My Europe“
вече е открит в Брюксел на 06.09.2011
под патронажа на Вивиан Рединг, Вицепрезидент на Европейската Комисия,
която също е и председател на Board
of Patrons for European Youth, обединявайки партньорите, които стоят зад
инициативата.
Преди официалното откриване на събитието ще се проведе кратка пресконференция, на която Вие сте най-сърдечно поканени.
Kъде: OMV Bulgaria, ул. Софийски герой
1, Prima Business Center, 8-ми етаж, 1612
София
Кога: сряда, 25.04.2012., 13.50-14.30
С кого: Участие в прес-конференцията
ще вземат г-жа Фандъкова, национален патрон на проекта, проф. Mанфред Пол, председател на ICCA и инициатор на проекта,
г-н Андреа Казини, Заместник-председател
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на Управителния съвет и Главен оперативен
директор UniCredit Bulbank и д-р Соломон
Паси, Председател на Атлантическият Клуб
в България.

Ако желаете да кандидатствате трябва
да се регистрирате по електронен път, като
следвате процедурата, описана на интернет
сайта на EPSO, и по-специално в наръчника
за регистрация.

EPSO ОРГАНИЗИРА КОНКУРС
ЗА НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ОБЛАСТТА НА ПИСМЕНИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕВОДИ

Крайният срок (включително за валидиране на кандидатурата) е 30 май 2012 г. в
12 ч. (на обяд) брюкселско време.

В Официалния вестник на ЕС от 26
април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на
общо основание за началник-отдел (AD
12) с български език в областта на писмените юридически преводи.
Този конкурс има за цел съставянето на
списък на издържалите конкурса, въз основа на който да се заеме свободна длъжност
в Съда на Европейския съюз.
Преди да кандидатствате, прочетете внимателно наръчника относно конкурсите на
общо основание на EPSO. Той представлява
неразделна част от обявлението за конкурса. Наръчникът ще ви помогне да разберете правилата относно процедурите и реда и
условията за кандидатстване.
Към датата, на която изтича крайният
срок за електронна регистрация, трябва да
отговаряте на следните общи условия:
• Да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
• Да се ползвате с пълния обем граждански права;
• Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната
служба;
• Да представите подходящи доказателства, свидетелстващи за годността ви да изпълнявате служебните си задължения.
•
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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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