София

БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ МАЙ
НОВИНИ
МИНИСТЪР ТОТЮ МЛАДЕНОВ
ЩЕ ОТКРИЕ ИНФОРМАЦИОНЕН
ДЕН ПО СХЕМА „ПОМОЩ В ДОМА“
НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще открие
информационен ден по схема „Помощ
в дома“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР)
в София утре, 3 май 2012 г. Пресконференцията за инициативата ще започне
в 10:30 часа, зала Европа 1 на хотел
„Принцес Дедеман“. Заедно с министър Младенов участие ще вземат зам.министър Зорница Русинова, кметът на
Столична община Йорданка Фандъкова
и Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на Национално сдружение на
общините в България.
Схема „Помощ в дома“ е с бюджет от 30
милиона лева. Чрез нея ще се утвърди децентрализиран модел за предоставяне на
услуги в домашна среда и тяхното разгръщане на общинско ниво. По схемата могат да
кандидатстват само общински предприятия
и общински структури. С нея ще се надградят добрите практики, установени при изпълнението на предишни схеми, финансирани със средства от ОПРЧР, ще се създадат
работни места в сектора на социалната икономика с цел преодоляване на бедността за
безработни лица, както и постепенно ще се
създаде предпоставка за професионализи-

ране на трите типа социални услуги като се
надградят услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“.
Подкрепата за новия модел на услугите в домашна среда на общинско ниво като
главна цел на процедурата „Помощ в дома“
ще бъде акцент в презентацията на Ивайло
Иванов, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.

НОВ РЕКОРД ЗА „ЕРАЗЪМ“
Обменът на студенти е нараснал с
8,5 %.
Двадесет и пет години след началото на
програма „Еразъм“ тя е най-известната програма на ЕС и най-успешната схема за обмен на студенти в света. През академичната
2010 — 2011 г. повече от 231 000 студенти
са получили стипендии по „Еразъм“ за образование или обучение в чужбина, което
представлява нов рекорд и увеличение с 8,5
% в сравнение с предходната година. Благодарение на акцента върху езиците, адаптивността, опознаването на чужди култури
и лидерските качества „Еразъм“ осигурява
на младите хора жизненоважни умения, за
да се подобрят шансовете им да започнат
работа и да се стимулира личностното им
развитие. От започването на програмата
през 1987 г. повече от 2,5 милиона европейски студенти са получили възможността
да заминат зад граница с цел обучение във
висше учебно заведение или професиона-
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лен стаж в някое дружество. Ако се запазят
настоящите тенденции, Европейският съюз
ще постигне целта си да подпомогне 3 милиона студенти в рамките на „Еразъм“ до
2012 — 2013 г.
Трите най-популярни дестинации за студентите през 2010 — 2011 г. са били Испания, Франция и Обединеното кралство.
Испания е също така държавата, която е
изпратила най-много студенти в чужбина,
следвана от Франция и Германия. Люксембург е изпратил най-много студенти в чужбина спрямо общия брой на студентите в
страната (вж. MEMO/12/310 за подробни
данни). Бюджетът, заделен за 2010 — 2011
г. в рамките на „Еразъм“ за мобилност на
студенти и персонал, е бил в размер на около 460 млн. евро.
„Програмата „Еразъм“, чиято сребърна
годишнина празнуваме през тази година, е
един от най-големите успехи на Европейския съюз. Числата говорят сами за себе си
– и щяха да бъдат дори още по-големи, ако
разполагахме с необходимите ресурси, за
да отговорим на търсенето. В тези трудни
времена уменията, придобити чрез обучение и стажове по „Еразъм”, са по-ценни от
всякога“, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по образованието, културата,
многоезичието и политиката за младежта.
От всички студенти, получили подкрепа
по програма „Еразъм“ през 2010 — 2011 г.,
190 000 са избрали да прекарат до 12 месеца от следването си в чужбина в университет
или друго висше учебно заведение в някоя
от 32-те държави, участвали в инициативата през този период (27-те държави членки,
Хърватия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция; Швейцария е 33-ата държава,
която се включи в „Еразъм“ от 2011 — 2012
г.). В сравнение с 2009 — 2010 г. броят на
студентите, избрали варианта за обучение,
се е увеличил със 7,2 %.
Професионалните стажове във фирми в

чужбина се подкрепят от програма „Еразъм“
от 2007 г. насам и стават все по-популярни.
През 2010 — 2011 г. всеки шести студент по
програма „Еразъм“ (или общо почти 41 000
студенти) е предпочел този вариант. Това
представлява увеличение с 15 % спрямо
предходната година.
В повечето от участващите държави кандидатурите бяха значително повече от наличните стипендии по „Еразъм“. Средният
размер на месечната стипендия, предназначена за покриване на част от допълнителните разходи за пребиваване в чужбина и
пътуване, бе 250 евро, т.е. малко по-малко от предходната година (254 евро), което
позволи на повече студенти да се възползват от програмата.
Освен това бяха отпуснати 40 000 стипендии на университетски преподаватели и
служители за преподаване или обучение в
чужбина, което е с 13 % повече от предходната година.

СОФИЯ
ПОСРЕЩА
НАЙ-МАЩАБНОТО TEDX СЪБИТИЕ В БЪЛГАРИЯ НА 12-ТИ МАЙ.
Българската общност от преводачи
на лекциите на ted.com организира независимо TEDx събитие на 12 май 2012
г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Това TEDx събитие ще бъде най-мащабното до момента в България. На него се очаква публика от 800 души, а лекциите ще
включват представяне и демонстрации, някои от които до момента не са представяни
пред публика:
• световни технологични иновации, някои от които ще могат да бъдат изпитани
на живо от публиката - устройството Emotiv
EPOC Neuroheadset, което чете мислите Ви,
• най-новият фонд за рискови инвести-
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ции ELEVEN Accelerator, който ще инвестира 12 милиона евро в иновативни проекти в
България от май 2012 г,
• идеи за решаване на енергийния проблем на България, ползвайки сероводород
от Черно Море и твърди отпадъци от градовете,
• най-голямата фирма за катерачни стени в света, която за радост е собственост на
българи,
• нов метод на емоционален трейнинг и
отношения между хората,
• за границите на човешките възможности, които спират дъха в гмуркането без акваланг, най-успешният анимационен сериал „Българ“ и неговото бъдеще
• архитектурен проект и много други изненади за всички гости на конференцията.
В почивките между презентационните
блоковете, ще може да се запознаете с ценни проекти, разположени на щандове. Ще
имате възможност да се срещнете с всички
участници на конференцията и в неформална приятна атмосфера да обмените контакти
и информация. Не пропускайте да изпробвате и световната новост - устройство за четене на мисли, да се качите на изкуствената
стена за катерене пред УАСГ или да покарате Segway или Велофайтон в коридорите на
университета.
За повече информация относно лекциите, мястото и часа на събитието, моля посететеwww.tedxsofia.com

ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯ
СТАРТИРА НАЙ-ШИРОКАТА ДОСЕГА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
И КАНИ ГРАЖДАНИТЕ ДА ОПРЕДЕЛЯТ БЪДЕЩИТЕ ПРИОРИТЕТИ
Утре Европейската комисия ще прикани гражданите навсякъде в Европейския съюз да й съдействат в плани-

рането на политиките за следващите
години и в очертаването на бъдещето
на Европа посредством най-голямата
досега европейска обществена консултация относно правата на гражданите.
Консултацията ще тече в продължение на четири месеца до 9 септември,
като през това време хората ще могат
да посочат препятствията, с които се
сблъскват при упражняването на своите права като граждани на ЕС, било то
когато пътуват в Европа, когато гласуват или се кандидатират на избори или
когато пазаруват онлайн. Консултацията предшества определената за 2013 г.
Европейска година на гражданите.
Събраната от обществеността информация ще бъде използвана директно при определянето на политиките на Комисията и ще
бъде в основата на Доклада за гражданството на ЕС за 2013 г., който ще бъде представен точно след една година на 9 май 2013 г.
През следващите четири месеца (от 9
май до 9 септември 2012 г.) гражданите ще
имат на разположение кратък въпросник,
който лесно може да се попълни онлайн на
адрес:http://ec.europa.eu/your-rights-yourfuture.

ДЕНЯТ НА ЕВРОПА В СОФИЯ
За да се потопим в духа на Европа
и да отпразнуваме този празник всички заедно, ви каним официално да се
включите в нашата инициатива „Автобус Европа”, която ще се проведе на
9-ти май 2012 г. между 13:00 и 16:00
часа. Къде?! По най-оживените булеварди на София!
Като пътници в нашия автобус, вие ще
можете да се возите безплатно и ще имате възможността да се срещнете с експерти
от европейските информационни мрежи, да
получите безплатни консултации и инфор-
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мационни материали за ЕС, да участвате
във викторина с награди и много други изненади.
Автобус „Европа” ще се движи по предварително определен маршрут, с който може
да се запознаете от приложената карта! С
цел да бъдем още по-полезни, да ни намерите по-лесно и да се забавляваме заедно,
на две от спирките – при х-л „Хилтън” и при
спортна зала „Христо Ботев”, през цялото
време ще има щанд с безплатни информационни материали за ЕС, а младежкият екип
„Европа” ще се опита да отговори на всички
ваши въпроси.
Събитието е организирано съвместно
от Европейския информационен център „Европа Директно София”, Европейския потребителски център – България, Европейската
комисия в България, Центъра за развитие
на човешките ресурси, Българския СОЛВИТ
център, EURES- България, Младежки екип
Европа и студенти „Европеистика”.
Празнична програма по повод 9 май Деня на Европа включва още:

в още 25 града из страната точно в 12 часа.
От 19:30 часа в зала 1 на НДК е откриването на „Дни на европейското кино“, по
време на които при свободен вход ще бъдат показани 21 филма от общо 18 държави. Церемонията ще започне с концерт на
Елица Тодорова и прожекция на българския
филм „Подслон“. С екипа, създал филма,
носител на голямата награда на 15-ия международен София Филм Фест, ще може да
се срещнете и да дискутирате „Как правим
кино в Европа“ от 15:30 часа в НДК, студио
5 (вход А3). Дните на европейското кино ще
продължат до 19 май в кино Люмиер.
Денят на Европа ще бъде отбелязан и с
фото изложба „5 години членство на България в ЕС“, която може да видите пред Народния театър „Иван Вазов“ от 7 до 13 май
и фотоизложба „Европейският парламент:
Брюксел - Страсбург - България“ от 7 до 18
май в Столична библиотека.
Вестник на европейски теми, подготвен
от студенти, спечелили конкурс на Информационното бюро на ЕП в България, ще бъде
разпространяван безплатно на всички публични събития и във всички български университети, както и от партньори на ЕП и ЕК.

Публична дискусия на тема „Пет години
България в Европейския съюз. Да предадем
идеите на Европа в университета. Изчерпан
ли е европейският проект?“, която ще бъде
открита от комисар Кристалина Георгиева
заедно с президента на Република България
г-н Росен Плевнелиев в 10 часа в Аулата на
СУ „Св. Климент Охридски“.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ“

От 11 часа в криптата на храм-паметник „Св. Александър Невски“ ще се проведе публична дискусия „5 години в ЕС - през
красивите умове на България“, предшествана от програмна реч на Николай Младенов,
министър на външните работи на Република
България.

В Официалния вестник на ЕС от 15
май е публикувана покана за представяне на предложения по Програма
„Младежта в действие“ - Системи за
подкрепа на младежта - Поддействие
4.3 - Подпомагане на мобилността на
работещите с младежта.

„Одата на Радостта“ из Девета симфония
от Лудвиг ван Бетовен в изпълнение на 30
училищни и общински оркестъра ще звучи в
София пред Народния театър „Иван Вазов“ и

Целта на тази покана е да се повишат
мобилността и обменът на работещите с
младежта с оглед да бъдат насърчени да
придобият нови умения и компетентности.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

4

София

По този начин те ще обогатят своя профил
като професионалисти по въпросите на младежта.
Чрез насърчаването на дългосрочни
транснационални обучения за натрупване
на опит за лица, работещи с младежта, това
ново действие ще бъде насочено също към
повишаване на възможностите на участващите в проекта структури. Тези структури
ще се възползват от опита и новите перспективи, донесени от работещ с младежта с
друг професионален опит. С това поканата
ще активизира свързването в мрежи на младежки структури в Европа. Освен това тя ще
допринесе и за изпълнението на политическия приоритет за подпомагане, признаване
и професионализиране на работата с младите хора като хоризонтален инструмент на
политиката в Европа.
По тази покана се предоставят безвъзмездни средства за проекти.
Целите на поканата са:
• да се предостави на работещите с младежта възможност да се запознаят с различни условия на работа в друга държава;
• да се проучи по-добре европейското
измерение на работата с младите хора;
• да се повиши професионалната, междукултурната и езиковата компетентност на
работещите с младежта;
• да се насърчи обменът на опит и подходи към работата с младите хора и неформалното образование в Европа;
• да се допринесе за разработване на посилни и по-качествени партньорства между
младежките организации в Европа;
• да се повиши качеството и да се засили
ролята на работата с младите хора в Европа.
Ще бъдат предпочетени проектите, които
най-добре отразяват следните приоритети:
•

Постоянни приоритети на Програмата

„Младежта в действие“:
o участие на млади хора;
o културно разнообразие;
o европейско гражданство;
o включване на млади хора с по-малко
възможности.
• Годишни приоритети на Програмата
„Младежта в действие“:
o младежка безработица, бедност и
маргинализация;
o инициативност, творческо начало и
предприемчивост, пригодност за наемане
на работа;
o дейности на открито и дейности в областта на масовия спорт;
o глобалните предизвикателства, свързани с околната среда и изменението на
климата.
Допустими кандидати
Предложенията трябва да бъдат подадени от организации с нестопанска цел. Тези
организации могат да бъдат:
• неправителствени организации (НПО);
• организации, активни на европейско
равнище в младежката сфера (ЕНПО). В тях
трябва да членуват организации от поне
осем държави по Програмата „Младежта в
действие“;
• публични органи на регионално или
местно равнище.
Това се отнася както за кандидатстващите организации, така и за организациите
партньори.
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 по Програмата са следните:
• държавите-членки
съюз;
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• следните държави от Европейската
асоциация за свободна търговия (ЕАСТ):
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария;
• страните-кандидатки за членство в ЕС,
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 и Турция.

по тази покана, трябва да са професионални лица, работещи с младежта, пребиваващи законно в една от държавите по Програмата „Младежта в действие“. Допускат се
както лица, работещи по възмездно правоотношение, така и лица с опит като доброволци в неправителствени организации или
местни или регионални публични органи,
които осъществяват дейности в областта на
младежта. Няма възрастови ограничения за
участниците.

Проектите трябва да се основават на солидно партньорство между две организации партньори от две различни държави по
Програмата, от които поне една от държава-членка на ЕС. Те трябва да изпълняват
съответно функциите на изпращаща и приемаща организация по отношение на лицето или лицата, работещи с младежта, които
участват в проекта.

За да се гарантират максимални предимства от учебната мобилност, както за отделния участник или участници, така и за изпращащата и приемащата организации, се
изисква минимум двугодишен подходящ и
документиран професионален опит в областта на работата с младите хора.

Единият от двамата партньори поема
функциите на координираща организация
и кандидатства от името на двамата партньори пред Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (ЕАСЕА) за
целия проект.
Обърнете внимание, че по тази покана
един и същи кандидат може да представи не
повече от едно предложение за проект.
Допустими действия и участници
Проектът трябва да включва дейности с
нестопанска цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.
Проектите трябва да започнат между 1
ноември 2012 г. и 1 април 2013 г.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Минималната продължителност на дейностите е 2 месеца, а максималната - 6 месеца.
Участниците в предложенията, подадени

Работещите с младежта трябва да осъществяват документирано, редовно, структурирано и стабилно сътрудничество с изпращащата организация. Те трябва да бъдат
посочени във формуляра за заявление.
Проектите ще подпомагат индивидуална мобилност на до две лица, работещи с
младежта. Когато в проекта са включени
две лица, работещи с младежта, проектът
трябва да се основава на принципа на реципрочност, т.е. трябва да се осъществи
двустранен обмен на работещи с младежта
между двете организации партньори. Това
също така ще позволи на партньорите да
поддържат стабилността на човешките си
ресурси.
Работещите с младежта, които работят
на доброволни начала, следва да представят доказателства, че имат солидна връзка,
както и редовно, структурирано и дългосрочно сътрудничество с изпращащата ги
организация.
Поканата не е насочена към млади доброволци, които работят нередовно в младежка организация или публичен орган.
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• Качество на проекта и на заложените
в него методи на работа (60 %);

дейностите с младежи);
o доказаната добавена стойност на проекта за участващите организации;
o прозрачността на проекта, например
качеството на мерките за разпространение
и оползотворяване на резултатите от проекта;
o мултиплициращият ефект на проекта,
както и дългосрочната му жизнеспособност
и потенциал за генериране на продължително и устойчиво сътрудничество; допълващи дейности или дългосрочни предимства
за партньорите и участниците;
o съгласуваността на бюджета с дейностите, планирани в Работната програма.
• Профил на организаторите/участниците в проекта (15 %);

Във връзка с това ще бъдат оценявани
следните аспекти:

Във връзка с това ще бъдат оценявани
следните аспекти:

o високото качество на Работната програма по отношение на съдържание и методология (включително качеството на етапите на подготовка и оценка), нейната яснота,
последователност, новаторски аспекти и
европейско измерение. Съгласуваността на
програмите за дейностите, когато са включени две лица, работещи с младежта;
o качеството на партньорството, поспециално яснотата на задачите, на описанието на конкретната роля на партньорите
в сътрудничеството, както и опитът и мотивацията на партньорите да подготвят проекта и да продължат да развиват работата с
младите хора. Ангажиментът на партньорите да предоставят подходящо съдействие на
участниците;
o активното участие на работещите с
младежта във формулирането на проекта;
o въздействието и значението на проекта за професионалната компетентност на
участниците, както и за изграждането на
капацитета на участващите партньори (например по-активно участие в международни
дейности или допълнително развиване на

o участието на организатори и/или
участници, работещи с млади хора с помалко възможности или с безработни млади
хора;
o мотивацията и ангажираността на работещите с младежта за участие в дейността за мобилност, принос към дейностите на
приемащата структура и разпространение
на резултатите от обучението в организацията, където работят, след завръщането
им.

Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури се оценяват
въз основа на следните критерии:
• Съответствие с целите и приоритетите на Програмата „Младежта в действие“ и
на поканата (25 %);
Във връзка с това ще бъдат оценявани
следните аспекти:
o проектът отговаря на общите цели
и приоритети на Програмата „Младежта в
действие“;
o проектът отговаря на конкретните
цели и приоритети на тази покана.

Предвидената обща сума за съфинансиране на проектите по поканата се оценява
на 1 000 000 EUR.
Максималният размер на безвъзмездните
средства е 25 000 EUR.
Агенцията си запазва правото да не разпредели всички предвидени за това средства. Освен това, въпреки че стремежът ще
бъде чрез избраните проекти да се постигне равномерно географско представяне,
главният определящ фактор по отношение
на броя на финансираните проекти от една
държава ще бъде качеството.
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Заявленията за отпускане на субсидии
трябва да бъдат попълнени на един от официалните езици на ЕС, като се използва специално разработеният за целта електронен
формуляр.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА МЕДИА 2007 – РАЗРАБОТВАНЕ, РАЗПРОСТРАНЕНИЕ,
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

Формулярите могат да бъдат изтеглени
от интернет на следния адрес:

В Официалния вестник на ЕС от 26
май е публикувана покана за представяне на предложения по Програма МЕДИА 2007 - разработване, разпространение, популяризиране и обучение.
Поканата цели подпомагане на цифровизацията на европейските киносалони.

http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_
en.htm
Надлежно попълненият електронен формуляр за заявление трябва да се подаде не
по-късно от 12:00 ч. (по обед, брюкселско
време) на 3 септември 2012 г.
Заявлението на хартиен носител трябва
също да се изпрати не по-късно от 3 септември 2012 г. на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency
Youth in Action Programme EACEA/15/12
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
по пощата (с дата, видна от пощенското
клеймо);
с фирма за експресни куриерски услуги. За дата на изпращане се приема датата,
на която пратката е приета от куриерската
фирма (към формуляра на кандидатстване
приложете копие от разписка с датата на
предаването на пратката).
Заявления, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат.
Заявленията трябва да съответстват на
изискванията на насоките за кандидатстване -Покана за представяне на предложения
EACEA/15/12. Те трябва да бъдат подадени на изготвения за тази цел формуляр за
кандидатстване и да съдържат изискваните
приложения.

Глобалните цели на Програмата са:
• опазване и стимулиране на културното и езиковото разнообразие и на европейското кинематографично и аудио-визуално
наследство, гарантиране на достъпа му до
публиката и насърчаване на диалога между
културите;
• увеличаване на разпространението и
представянето на европейски аудио-визуални произведения в рамките и извън рамките на Европейския съюз, включително
чрез засилване на сътрудничеството между
участниците;
• засилване на конкурентоспособността
на европейския аудио-визуален сектор в
рамките на отворен и конкурентен европейски пазар. Той благоприятства заетостта,
включително чрез насърчаване на връзките
между специалистите от аудио-визуалния
сектор.
„Цифровизацията на киносалоните“ има
за цел да насърчи киносалоните, които залагат в програмата си значителен процент
ненационални европейски произведения,
да използват възможностите, предлагани от
цифровото разпространение.
Целта на тази покана е да се улесни
преходът към цифрови технологии на киносалоните, които прожектират европейски
филми. Ще бъде оказана подкрепа при непреките разходи, свързани със закупуване-
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то на цифров прожекционен апарат.
Обявлението е насочено към европейските независими оператори на киносалони, чиято основна дейност е прожектирането на филми.
Кандидатите трябва да са установени в
една от следните държави:
• 27-те държави-членки на Европейския
съюз;
• страните от ЕИΠ, Швейцария и Хърватия;
• Босна и Херцеговина (под условието
за приключване на процеса на преговори и
официално включване на държавата в Програма МЕДИА).
Кандидатстващите организации трябва:
• да бъдат премиерни киносалони (показващи европейски премиерни филми в
рамките на максимум дванадесет месеца
след националната им премиера);
• да са били отворени за широката публика най-малко 3 години;
• да притежават система за продажба на
билети и за регистрация;
• да имат най-малко един екран и 70
места;
• да са представили 520 прожекции годишно за постоянно действащите киносалони (т.е. киносалони, работещи най-малко
в продължение на 6 месеца годишно), 300
прожекции годишно за кинотеатрите с една
зала (30 прожекции месечно) и най-малко
30 прожекции месечно за летните киносалони/киносалоните на открито (киносалони, работещи в продължение на по-малко
от 6 месеца годишно);
• да са имали най-малко 20 000 посетители, закупили билети при нормална цена
през предходната година.
Кандидатите, които имат или ще получат
прожекционен апарат от интегратор от тре-

та страна в резултат на подписване на споразумение за ТВК (такса за виртуално копиране), нямат право на подпомагане.
Считат се за допустими киносалоните,
които през 2011 г. са прожектирали наймалко 50 % европейски филми, от които
най-малко 30 % европейски ненационални
филми.
Даден филм се счита за европейски, ако
по смисъла на схемите за автоматично и селективно подпомагане на киносалони отговаря на определението на Програма МЕДИА
за такива филми.
Вече класифицираните филми са посочени в европейската филмова база данни:
http://ec.europa.eu/culture/media/
programme/distrib/filmbase/index_en.htm
Даден филм се счита за европейски, ако
отговаря на следното определение - всяко
ново художествено произведение (включително анимационни филми) или документален филм, с минимална продължителност от
60 минути, отговарящо на следните условия:
• в по-голямата си част произведението
е дело на продуцент или продуценти, установени в държавите, участващи в Програма МЕДИА. За да се считат за действителни продуценти, продуцентските компании
трябва да бъдат признати като такива. За
определянето на действителния продуцент
могат да бъдат взети под внимание и други
елементи като творчески контрол, собственост върху правата на използване и делът
на печалбата;
• произведението трябва да бъде създадено със значителното участие на професионалисти, които са граждани/жители
на държави, участващи в Програма МЕДИА.
Под „значително участие“ се разбира притежаването на повече от 50 % от точките въз
основа на спомената информация по-долу
(например притежаване на 10 или повече
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точки в случай на художествено произведение или на най-големия дял от точките,
ако общият сбор е по-нисък от 19, какъвто
обикновено е случаят с документалните или
анимационните филми, при които по правило не всички категории са включени в кредитите):
o Режисьор - 3 точки;
o Сценарист - 3 точки;
o Композитор - 1 точка;
o Актьор 1 - 2 точки;
o Актьор 2 - 2 точки;
o Актьор 3 - 2 точки;
o Художествен
директор/Художникпостановчик - 1 точка;
o Главен оператор - 1 точка;
o Монтаж - 1 точка;
o Озвучаване - 1 точка;
o Място на заснемане - 1 точка;
o Лаборатория - 1 точка.
Общият брой точки е 19.
Филми с рекламно, порнографско или
расистко съдържание, или пропагандиращи
насилие се считат за недопустими.
Ще бъдат подкрепени непреките разходи, свързани с покупката на цифрови прожекционни апарати, които съответстват на
изискванията за сигурността на съдържанието съгласно „Инициатива за цифрово кино“
(DCI). Те ще бъдат инсталирани в киносалон, отговарящ на всички критерии за допустимост.
В заявлението за подпомагане може да
се кандидатства само за един прожекционен апарат на екран и за максимум 3 екрана
на кинотеатър.
Прожекционният апарат трябва да бъде
закупен в периода между датата на подаване на заявлението и 31 декември 2013 г.
Допустимите заявления/дейности ще бъдат оценени въз основа на следните критерии:
•

Европейско измерение (процент ев-

ропейски ненационални филми) - 65 точки;
• Брой заявени допустими прожекционни апарати:
o
o
o

1 прожекционен апарат - 7 точки;
2 прожекционни апарата - 13 точи;
3 прожекционни апарата - 25 точки;

• Наличие на национален механизъм за
подпомагане:
o
o

Не - 10 точки;
Да - 0 точки.

Годишният бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 2
000 000 EUR.
Финансовата помощ ще бъде предоставена като субсидия под формата на еднократна обща сума с максимален размер от
20 000 EUR на екран.
Тази субсидия включва всякакви разходи, свързани с прехода на европейските кинотеатри към цифровизация, с изключение
на разходите за цифров прожекционен апарат и сървър.
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Предложенията трябва да бъдат изпратени до 31 юли 2012 г. (дата на пощенското
клеймо).
Предложенията трябва да бъдат изпратени на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency (EACEA)
Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Приемат се само заявления, подадени
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чрез официалния формуляр за кандидатстване, които са надлежно подписани от
лицето, упълномощено да поема правни
задължения от името на кандидатстващата
организация. Върху пликовете трябва изрично да бъде изписано:
MEDIA programme - Distribution
EACEA/14/12 - Digitisation of cinemas
Изпратените по факс или електронна
поща заявления ще бъдат отхвърлени.
Подробни указания, както и формулярите за кандидатстване, могат да се намерят
на следния интернет адрес:
http://ec.europa.eu/culture/media/index_
en.htm
Заявленията трябва да бъдат подадени
чрез съответния формуляр и да съдържат цялата необходима информация и приложения.

периода 2012-2015 г. и проект на Визия за
създаване на механизъм за финансиране на
гражданския сектор.
Двата документа вече са достъпни на
Интернет
страницата
www.strategy.bg.
Всички заинтересовани лица са приканени
да изпращат своите коментари и предложения към тях на e-mail адрес ngo.strat@
government.bg в срок до 15 юни 2012 г.
Приетите становища ще бъдат разгледани и обсъдени на публично събитие, което
ще бъде обявено допълнително. След отразяване на резултатите от обсъждането, двата документа ще бъдат разгледани от Съвета за развитие и предложени за приемане от
Министерския съвет.
Допълнителна информация:

Приканват се всички заинтересовани
лица да споделят впечатления, коментари
и препоръки към Стратегията в срок до 15
юни 2012 г., се казва в съобщение на единния информационен портал за Структурните фондове http://www.eufunds.bg/.

Работната група към правителството беше
инициирана от министъра по управлението
на средствата от ЕС Томислав Дончев през
януари 2012 г. след дискусия с посланиците
на САЩ, Норвегия и Швейцария, представители от Парламентарната комисия за „Култура, гражданско общество и медии“ и водещи
неправителствени организации. Участниците в дискусията се обединиха около тезата,
че държавата и неправителственият сектор
се нуждаят от по-ясен формат на работа,
където да бъдат формулирани както функциите и отношенията на засегнатите страни,
така и политиките за другите източници на
финансиране извън държавния бюджет - по
линия на оперативните програми по СКФ на
ЕС, финансовия механизъм на ЕИП, Швейцарската програма за сътрудничество и
партньорството със САЩ.

Работната група, инициирана през месец
януари 2012 г. от министър Томислав Дончев
с цел разработване на цялостна концепция
за развитие на неправителствения сектор,
предлага за обществено обсъждане проект
на Стратегия за подкрепа за развитието на
гражданските организации в България за

В последствие за членове на работната
група бяха привлечени представители на
администрацията на Министерския съвет,
Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на
труда и социалната политика, както и представители на неправителствения сектор.

РАБОТНА ГРУПА, ИНИЦИИРАНА ОТ МИНИСТЪР ДОНЧЕВ, РАЗРАБОТИ ПРОЕКТ НА
ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В
БЪЛГАРИЯ

Документът е представен за обществено обсъждане в Интернет на адрес www.
strategy.bg.
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Първостепенна по важност цел на работната група беше формиране на конкретно
предложение за процедура на финансиране
на неправителствените организации в рамките на бюджет 2013 г. и разработване на
цялостна стратегия за развитието на гражданското общество.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗВА ЗНАЧИТЕЛЕН
РЪСТ ВЪВ ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЕДЕМТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ
България е удвоила размера на изплатените и договорените средства по
Оперативните програми на ЕС спрямо
края на 2010 г.
През последната година и пет месеца
България отбелязва значителен ръст във
финансовото изпълнение на седемте оперативни програми по Структурните и Кохезионния фонд на ЕС. Това заяви днес министърът по управление на средствата от ЕС
Томислав Дончев по време на публичното
представяне на първата оценка на резултатите и напредъка по отношение на целите и
приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка и приноса на Оперативните програми към тях.
Към момента в режим на реално изпълнение или вече изпълнени са 75% от целия
ресурс на финансовата рамка или близо
11,8 млрд. лв. Вътрешните плащания в страната са близо една четвърт от целия ресурс,
а възстановените средства от Европейската
комисия възлизат на 16%, без да се имат
предвид авансовите плащания.
Прегледът на текущото изпълнение по
седемте оперативни програми показва, че
към 30 април 2012 г. България е удвоила ръста на изплатените и на договорените средства спрямо периода до 2010 г. Към края на

м. април 2012 г. са платени суми в размер
на 3 421 000 000 лв., което представлява
22% от бюджета на програмите, при едва
10% в края на 2010 г. Размерът на договорените средства към същия период възлиза
на 11 750 000 000 лв. или 75% от бюджета
им, при 37% в края на 2010 г., което също
показва удвояване на темповете на договаряне. Реалното изпълнение на сертифицираните разходи към края на миналия месец
е 2 443 000 000 лв., с което декларираните
разходи към Европейската комисия възлизат на 16% от бюджета на всички програми
(при 6% в края на 2010г.) и е отбелязан над
150% ръст в размера на сертифицираните
разходи.
„Няма смисъл да се фокусираме само
върху финансовия и материалния напредък.
По-важно е да си зададем въпроса какъв е
ефектът от средствата, които се изразходват. Към момента можем да отчетем, че отвъд абстракциите на плащанията и особено на данните, свързани с проценти, вече
има резултати, които са видими и осезаеми
от българските граждани“, заяви министър
Дончев.
„Отбелязаният ръст е факт, ние се гордеем, но трябва да направим още по-добра
мобилизация, защото разполагаме с още година и половина срок за договаряне на останалата една четвърт от целия ресурс и имаме близо две години и половина време за
изплащане на всичко, което е договорено“.
По думите на министър Дончев се очаква до края на тази година по значителна
част от програмите да бъдат договорени над
90% от предвидените бюджети. Той сподели още, че се обсъждат възможности за
промяна в оперативните програми, като се
отрази натрупания до момента опит и се подобрят условията и правилата, като в резултат бъде постигнато максимално усвояване
на средствата. В допълнение се предвижда
още през тази година да стартира използването на експертизата на международните
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финансови институции, което също да има
пряко отражение върху повишаване темпа
на ползване на средствата.

ТЪРСЯТ СЕ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНИЯ КОМИТЕТ НА АГЕНЦИЯТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРАВА
В Официалния вестник на ЕС от 30
май е публикувана покана за изразяване на интерес за членове на научния
комитет на Агенцията на Европейския
съюз за основните права (FRA). Агенцията е консултативен орган на Европейския съюз.
Целта на FRA е да предоставя на съответните институции, органи, служби и агенции
на Общността и нейните държави-членки
при прилагане на правото на Европейския
съюз помощ и специализирани познания относно основните права. По този начин тя им
оказва подкрепа при вземане на мерки или
формулиране на насоки на действие в съответните им области на компетентност с цел
пълното зачитане на основните права.
Агенцията поставя ударението върху положението с основните права в ЕС и неговите
27 държави-членки. Държавите-кандидатки
и държавите, които са сключили споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС,
могат да бъдат поканени да участват. Понастоящем такъв е случаят с Хърватия.
FRA се състои от следните органи:
•
•
•
•

Управителен съвет;
Изпълнителен съвет;
Научен комитет;
Директор.

Тази покана приканва експерти, притежаващи необходимия опит в една или повече научни дисциплини в сферата на основните права, да изразят интерес да станат

членове на научния комитет на Агенцията.
За разлика от управителния съвет, научният комитет е консултативен орган, който не
участва в администрирането и управлението
на Агенцията. Същевременно комитетът е работен орган, който участва в изследванията
на Агенцията. Това означава, че членовете
трябва да проявят максимална ангажираност, за да предоставят съществен принос за
работата на Агенцията като вложено време
и работен обем. Този принос е под формата
на обосновани доводи относно качеството на
работата на Агенцията, което може да изисква подробни писмени изложения.
Съгласно методите на работа отделните членове на комитета упражняват надзор
над един или повече конкретни изследователски проекти като „докладчици“ от самото възникване на идеята за проекта до
публикуването на окончателните резултати. Решенията относно „научното качество
на работата на Агенцията“ обаче се вземат
колективно от членовете на научния комитет. Комитетът се ръководи от своя председател, който се избира от комитета с мандат
за една година. Председателят се подпомага от секретариат в рамките на оперативните служби на FRA.
Членовете на научния комитет следва да
бъдат експерти в една или повече от дисциплините, свързани с правата на човека, в
това число:
• социални науки, включително кандидати с компетентност в сферите на методологиите за научни изследвания и транснационалните сравнителни изследвания;
• право, включително сравнително конституционно право, право на ЕС и международно право;
• политически науки;
• статистика.
Мандатът на членовете на научния комитет е пет години. Той не може да бъде под-
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новяван. Членовете на научния комитет са
независими и трябва да спазват правилата
за поверителност.
Критерии за допустимост
Кандидатите за членове на научния комитет трябва да отговарят на следните четири критерия:
• да имат следдипломна или равностойна университетска степен в съответната научна област;
• да имат седемгодишен документиран
професионален опит по основните права
в контекста на дисциплини като социални
науки, политически науки, право и/или статистика след получаване на горепосочената
степен;
• националност на една от държавитечленки на ЕС;
• задълбочено познаване на един от
официалните езици на ЕС и задоволително
познаване на друг език на ЕС.
Петте основни изисквания за подбор на
членовете на научния комитет са:
• върхови научни постижения: върхови
научни постижения в областите на мандата
на Агенцията, включително публикации в
тези и/или в тясно свързани области;
• транснационален сравнителен опит:
богат опит от работа и/или провеждане на
изследвания в повече от една държава в области, свързани тясно с работата на Агенцията;
• задълбочени
разбирания
относно
практиката на основните права: богат опит,
свързан с правните и социалните науки, политиката и/или практическото приложение
на основните права на практика - например
опит с работа на място и анализ на данни,
даване на технически съвети, правни оценки или работа с международна правителствена или неправителствена организация;
• изготвяне на становища и/или препо-

ръки: опит с изготвяне на становища или
препоръки на национално или международно равнище във връзка с областите, представляващи интерес за Агенцията. Те могат
да бъдат под формата на заключения и констатации от важни научни изследвания;
• отлично познаване на научния стил
на английския език: отлично познаване на
писмен и говорим английски език. Работният език на Агенцията е английски.
Кандидатите се приканват да подават
заявления по електронен път на уебсайта
на Агенцията.
Приемат се само електронни заявления.
Заявленията се считат за допустими само
ако включват:
• писмо за изразяване на интерес (не повече от една страница);
• формуляр за регистрация, намиращ се
в уебсайта на Агенцията;
• списък на научни публикации в книги
и рецензирани списания, включително резюметата на петте най-значими статии (три
от тези резюмета трябва да бъдат на английски език). На по-късен етап от подбора могат да бъдат изискани допълнителни
удостоверителни документи.
Пояснения относно поканата и процедурата за кандидатстване могат да бъдат поискани на следния електронен адрес:
selection-scientific-committee@fra.
europa.eu
Крайният срок за подаване на заявления е 4 юли 2012 г. в 13:00 ч. (местно
време, GMT +1).
Имайте предвид, че поради големия брой
заявления, които се получават, системата може да се затрудни при обработката на
такива количества данни, когато настъпи
крайният срок за подаване на заявленията.
Съветваме ви да подадете заявлението си
достатъчно дълго време преди крайния срок.
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В Официалния вестник на ЕС от 2 юни е
публикувана следната поправка на текста на конкурса:
вместо: „Крайният срок за подаване
на заявления е 4 юли 2012 г. в 13:00 ч.
(местно време, GMT +1)“;
да се чете: „Крайният срок за подаване на заявления е 11 юли 2012 г. в
13:00 ч. (местно време, GMT +1)“.
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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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