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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ
НОВИНИ
Покана за предложения по
Програма „Жан Моне“
В Официалния вестник на ЕС от 15
юни е публикувана покана за представяне на предложения по Програма
„Жан Моне“ - Ключова дейност 1 - Информационни и изследователски дейности за „Обучение по въпросите на ЕС
в училище“.
Общото равнище на познаване на Европейския съюз, неговите политики и институции е недостатъчно, а голяма част от населението е с ограничени или много слаби
познания и информация за Съюза. Това се
отнася с особена сила за младите хора и
се отрази в ниската избирателна активност
на изборите за Европейски парламент през
2009 г.
Инициативата „Обучение по въпросите
на ЕС в училище“ е конкретен отговор на
Европейската комисия на искане от Европейския парламент. В него се посочва, че
Програмата за обучение през целия живот
„следва да включва мерки за насърчаване на гражданското обучение (обучение и
учене) относно европейското демократично
гражданство, включително обучение относно Европа и Съюза в средните училища в
държавите-членки“.
Програмата „Обучение през целия живот“
и по-конкретно подпрограмата „Жан Моне“
(Ключова дейност 1) е правното основание.

Изпълнителната агенция за образование,
аудиовизия и култура („Агенцията“) действа съгласно правомощията, делегирани ѝ от
Европейската комисия. Агенцията отговаря
за управлението на тази покана.
Основната цел е да се представят на учениците факти за Европейския съюз и неговите институции, както и за начина му на
функциониране.
Специфичната цел на поканата е подпомагане на едностранни проекти по линия на
„Информационни и изследователски дейности“ от Програмата „Жан Моне“ с оглед:
• повишаване на общото познание за
Европейския съюз, неговите политики и
институции, за да се намали нарастващата
дистанция между населението и европейските институции;
• разработване на съдържание за учители по въпроси на ЕС, на ниво начални и
средни училища и в рамките на професионалното образование и обучение.
С приоритет се ползват проекти, в които
участват висши образователни институции,
институции и/или асоциации, доказали очевиден опит в преподавателски, изследователски и образователни дейности по въпроси, свързани с европейска интеграция.
Допустими кандидати
За участие в поканата се допускат:
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• висши образователни институции;
• институции и/или асоциации:
o на преподаватели и изследователи,
специализирани в сферата на европейската
интеграция;
o учители и педагози;
o осигуряващи непрекъснатост на образованието и обучението на учители;
o на висши образователни институции
и/или училища.
Проектите по тази покана са едностранни.
Допустими дейности
По тази покана допустимите дейности
трябва да съдържат една или няколко от
следните цели:
• разработване и предоставяне на подходящо педагогическо съдържание и нов/
адаптиран дидактически материал за преподаване на европейска интеграция на ниво
основни и средни училища и в професионалното образование и обучение;
• извършване на обучение на учители
и продължаващо обучение за учители чрез
предоставяне на подходящи познания и
умения за преподаване на европейска интеграция на ниво начални и средни училища,
както и в професионалното образование и
обучение;
• организиране на специализирани семинари или работни срещи по европейска
интеграция за ученици на ниво начални и
средни училища и в институциите за професионално образование и обучение. Тези
проекти трябва да бъдат подадени от висша
образователна институция, която има доказан опит в преподаване и изследвания по
въпроси, свързани с европейска интеграция. В проектите трябва да се изброяват
училищата, изразили съгласие да участват
в дейностите.
Дейностите по проектите трябва да запо-

чнат между 1 декември 2011 г. и 31 януари
2012 г. Максималната продължителност на
проектите е 12 месеца.
Разходите, направени преди началото на
допустимия период, не се признават.
Критерии за възлагане
Допустимите заявления/проекти се оценяват въз основа на следните равностойни
критерии:
•

Качество на кандидата/кандидатите:

Качество (върхови постижения) на кандидатстващите организации и координатори
на проекти (автобиографии) в конкретната
област на проучвания и/или педагогика и
обучение на учители по европейска интеграция;
• Качество на методологията и работната програма:
Качество и задълбоченост на планираните дейности. Стратегия за постигане на
очакваните резултати. Методология и управление на работната програма;
• Въздействие и относимост на резултатите:
Вероятно въздействие на дейностите за
стимулиране на преподаването на европейска интеграция на ниво начални и средни
училища и в институциите за професионално образование и обучение. Разпространение и използване на резултатите;
•

Новаторски характер:

Степен на новаторство на проекта.
Общият бюджет, определен за съфинансиране на проекти, е 2 000 000 EUR. Максималният размер на отпуснатите безвъзмездни средства е 60 000 EUR. Финансовото
участие на Агенцията не може да превишава 75 % от общите разходи по проекта.
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По линия на поканата безвъзмездни
средства се отпускат по система на фиксирана ставка, изчислена според броя на
участниците във връзка с организирането
на образователното събитие на ниво начални и средни училища и в рамките на професионалното образование и обучение.
Агенцията си запазва правото да не разпределя всички налични средства.
Крайният срок за подаване на заявления
е 15 септември 2011 г., дата на пощенското
клеймо.
Приемат се единствено заявления, подадени чрез официалния формуляр. Те трябва
да са надлежно попълнени, подадени в три
екземпляра (един оригинал, ясно обозначен
като такъв, и две фотокопия) и подписани
от лицето, упълномощено да поема правни
задължения от името на кандидатстващата
организация.
Заявления, които не съдържат всички
посочени документи на изискваните езици и
които не са подадени в рамките на крайния
срок, няма да бъдат разглеждани.
Заявленията трябва да бъдат изпратени
по пощата на следния адрес:
Education,
Audiovisual
and
Culture
Executive Agency
Unit P2 - Lifelong Learning: Erasmus, Jean
Monnet
Call for proposals - EACEA/18/11 - ‘Learning
EU at School‘
Office: BOU2 3/57
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Няма да бъдат приемани заявления, подадени по факс или електронна поща.
Насоките за кандидатите и формулярите
за кандидатстване са достъпни на интернет
страницата на Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия и култура“ .

Стартира
най-големият
проект по Натура 2000 в България
Започват двугодишни теренни проучвания на територията на цялата страна в рамките на най-големия проект по
Натура 2000, финансиран от Оперативна програма „Околна среда”, съобщават от Министерство на околната среда.
Целта е да бъдат изготвени карти и да
се определи природозащитното състояние на местообитания и видове на територията на защитени зони за опазване на природните местообитания от
националната мрежа Натура 2000.
В рамките на две години 120 екипа от
природозащитници ще извършват теренни
проучвания за картиране и определяне на
природозащитното състояние и местоположението на 87 природни местообитания,
119 вида, както и ще се определят миграционните трасета на 40 редки вида птици от
мрежата НАТУРА 2000, обяви заместник-министърът на околната среда и водите Евдокия Манева на пресконференция за старта
на проекта. Стойността му е близо 26 милиона лева, от които 22 млн. са предоставени
от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите 4 млн. лв. е националното
съфинансиране от държавния бюджет. Проектът се управлява от дирекция „Национална служба за защита на природата” в Министерството на околната среда и водите.
„Това е не само най-големият проект
по оперативната програма за опазване на
биологичното разнообразие, но и изобщо
най-мащабният проект, откакто се говори
за биоразнообразие”, отбеляза заместникминистър Манева. Тя добави, че след приключване на проекта страната ни ще разполага с обективна информация, на основата
на която ще се взимат решения не само за
управление на защитените територии, но и
във всички случаи на оценка за съвмести-
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мост при реализацията на инвестиционни
проекти. Събраната информация ще може да
се ползва от всички заинтересовани страни
– държавни институции, местната власт, научната общност, собственици и ползватели
на земи и гори, неправителствени и бизнес
организации.

ната е съгласно и Решение 2007/779/
ЕО, Евратом на Съвета за създаване на
общностен механизъм за гражданска
защита (преработен вариант), прието
на 8 ноември 2007 г. Тази финансова
подкрепа ще бъде под формата на безвъзмездно финансиране.

В края на март т.г. бяха подписани договорите с двамата изпълнители на проекта:
консорциум „НАТУРА България” ще извърши
картиране и определяне на природозащитното състояние на безгръбначни, риби, земноводни, влечуги, бозайници, висши растения и мъхове, а консорциум „Еконект” ще
определи и минимизира рисковете за дивите птици.

Областите, характерът и съдържанието
на предложенията, както и условията за финансиране, са формулирани в съответните
указания за кандидатстване за безвъзмездно финансиране. Те съдържат и подробни
инструкции относно мястото и времето за
подаване на предложенията. Указанията и
съответните формуляри за кандидатстване
за безвъзмездно финансиране могат да бъдат изтеглени от уебсайта на Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска
защита“.

Първите теренни проучвания ще започнат през юли.
Българската част от екомрежата НАТУРА 2000 се състои от 118 защитени зони за
опазване на дивите птици и 231 зони за природните местообитания. Тя заема над 34%
от територията на страната, което е един от
най-високите проценти в Европа.

ГД „Хуманитарна помощ и
гражданска защита“ отправя
покана за предложения – Механизъм за гражданска защита на Съюза – Учения
В Официалния вестник на ЕС от 9
юни е публикувано обявление, че Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и
Гражданска защита“ на Европейската
комисия отправя покана за представяне на предложения с цел подбор на учения, които биха могли да се възползват
от финансова подкрепа в съответствие
с Решение 2007/162/ЕО, Евратом на
Съвета за създаване на финансов инструмент в областта на гражданската
защита, прието на 5 март 2007 г. Пока-

Предложенията трябва да бъдат изпратени до Комисията на адреса, посочен в
указанията за кандидатстване до 25 юли
2011 г. Предложенията трябва да бъдат изпратени по пощата или с куриерска служба
не по-късно от 25 юли 2011 г. (за доказателство се приема датата на изпращане, пощенското клеймо или датата от квитанцията за приемане на пратката за изпращане).
Те могат също да бъдат подадени лично на
адреса, посочен в указанията за кандидатстване за безвъзмездно финансиране, не
по-късно от 17:00 ч. на 25 юли 2011 г. (за
доказателство се приема разписката за получаване, с отбелязана дата и подписана от
отговорното длъжностно лице).
Няма да бъдат приемани предложения,
подадени по факса или с електронна поща,
непълни заявки или заявки, изпратени на
части.
Процедурата за предоставяне на безвъзмездно финансиране ще протече по следния начин:
•

получаване, вписване и потвържда-
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ване на получаването от страна на Комисията;
• оценяване на предложенията от Комисията;
• вземане на решение за предоставяне
на финансиране и уведомяване на кандидатите за резултата.
Бенефициентите ще бъдат подбрани
въз основа на критериите, формулирани в
указанията за кандидатстване, посочени в
точка 2, в рамките на наличните бюджетни
средства.
В случай на одобрение от страна на Комисията, между нея и подалата предложението страна ще се сключи договор за безвъзмездно финансиране (в евро).
Процедурата е строго конфиденциална.

Покана за предложения по
Програма „Младежта в действие“
В Официалния вестник на ЕС от 7
юни е публикувана покана за представяне на предложения по Програма
„Младежта в действие“ - Системи за
подкрепа на младежта. Поканата се отнася за Поддействие 4.3 - Повишаване
на учебната мобилност на лица, занимаващи се с въпросите на младежта, и
подкрепа на работата с младежта по отношение на безработни млади хора.
Тази покана цели да повиши мобилността и обмена на лица, занимаващи се с
въпросите на младежта. Целта е да бъдат
насърчени да придобият нови умения и
компетентности, за да обогатят своя профил като професионалисти по въпросите на
младежта. Новото действие ще бъде насочено към повишаване на възможностите на
структурите, участващи в проекта. Това ще
стане чрез насърчаването на дългосрочни

транснационални обучения за натрупване
на опит за лица, занимаващи се с въпросите
на младежта. С това тази покана ще активизира свързването в мрежи на младежки
структури в Европа и ще допринесе за изпълнението на политическия приоритет за
подпомагане, признаване и професионализиране на работата с младите хора като
хоризонтален инструмент на политиката в
Европа.
Освен това поканата ще допринесе за
насърчаване на разработването на иновационни подходи или методи, чрез които
лица, занимаващи се с въпросите на младежта, могат да подпомагат безработни млади
хора за придобиване на необходимите познания, умения и увереност за включване в
пазара на труда.
По тази покана се предоставят безвъзмездни средства за проекти.
Целите на поканата са:
• да се предостави на лицата, занимаващи се с въпросите на младежта, възможност да се запознаят с различни условия на
работа в друга страна;
• да се проучи по-добре европейското
измерение на работата с младите хора;
• да се повиши професионалната, междукултурната и езиковата компетентност на
лицата, занимаващи се с въпросите на 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
по-силни и по-качествени партньорства
между младежките организации в цяла Европа;
• да се повиши качеството и да се засили ролята на работата с младите хора в
Европа.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

5

София

Ще бъдат предпочетени проектите, които
най-добре отразяват постоянните приоритети на Програмата „Младежта в действие“:
•

участие на млади хора;

•

културно разнообразие;

•

европейско гражданство;

• държавите-членки
съюз;

• включване на млади хора с по-малко
възможности.
Също ще бъдат предпочетени проектите,
които отразяват следния годишен приоритет:
• младежка безработица - този приоритет има за цел да насърчи проекти, които
подпомагат достъпа на безработни млади
хора до Програмата „Младежта в действие“.
Приоритет ще бъде отдаден на проекти,
занимаващи се с въпросите на безработицата сред младите хора и/или насочени към
стимулирането на мобилността и активното
участие в обществения живот на безработните млади хора.
Допустими кандидати
Предложенията трябва да бъдат представени от организации с нестопанска цел.
Такива организации могат да бъдат:
• неправителствени
(НПО);

женията, да са юридически регистрирани
от най-малко две години в една от страните
по Програмата. Страните по Програмата са
следните:

организации

• организации, активни на европейско равнище в младежката сфера (ЕНПО),
в които членуват организации от поне осем
страни по Програмата „Младежта в действие“;
• публични органи на регионално или
местно равнище.
Това се отнася както за кандидатстващите организации, така и за организациите
партньори. Кандидатите трябва, към посочения краен срок за подаване на предло-

на

Европейския

• следните страни от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария;
• страните-кандидатки, които се ползват от предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и с общите
условия и клаузи, установени в рамковите
споразумения с тези страни предвид участието им в програмите на ЕС: Хърватия и
Турция.
Проектите трябва да се основават на солидно партньорство между две организации-партньори от две различни страни 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, занимаващи се с въпросите на
младежта, които участват в проекта. Единият от двамата партньори поема функциите
на координираща организация и кандидатства от името на двамата партньори пред
Изпълнителната агенция за целия проект.
Проектът трябва да включва дейности с
нестопанска цел, които са свързани с областта на младежта и неформалното образование.
Проектите трябва да започнат между 1
януари 2012 г. и 1 юни 2012 г.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца. Минималната продължителност на дейностите е 2 месеца, а максималната - 6 месеца.
Участниците в предложенията, подадени
по поканата, трябва да са професионални
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лица, занимаващи се с въпросите на младежта, пребиваващи законно в една от страните 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.
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. Лицата,
занимаващи се с въпросите на 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, занимаващи се
с въпросите на младежта. Когато в проекта са включени две лица, занимаващи се с
въпросите на младежта, проектът трябва да
се основава на принципа на реципрочност,
т. е. трябва да се осъществи двустранен
обмен на лица, занимаващи се с въпросите на младежта, между двете организациипартньори. Това също така ще позволи на
партньорите да поддържат стабилността на
своите човешки ресурси.
Лицата, занимаващи се с въпросите на
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.

Ще се вземат под внимание само напечатани предложения на един от официалните
езици на ЕС. Те трябва да бъдат подадени
чрез официалния формуляр за заявление,
попълнен изцяло и изпратени в рамките на
посочения краен срок (1 септември 2011
г.). Заявлението трябва да се изпрати като
един-единствен пакет в един екземпляр
(оригиналният документ). Върху него трябва да са положени дата и подпис (изискват
се оригинални подписи) от лицето, което е
упълномощено да встъпва в правно задължение от името на кандидатстващата организация.
Заявлението трябва да бъде придружено
от официално писмо от кандидатстващата
организация, документи, удостоверяващи
нейния финансов и оперативен капацитет,
и всички останали документи, посочени във
формуляра на заявление.
Кандидатите трябва да се съобразят с
правилата за финансиране по тази покана,
определени в „Специални правила за финансиране“ и с максималната сума за безвъзмездни средства, определена на 25 000
EUR.
Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури ще бъдат оценявани въз основа на следните критерии:
• Съответствие на проекта с целите и
приоритетите на Програмата „Младежта в
действие“ и на поканата за представяне на
предложения (25 %);
Във връзка с това ще бъдат оценявани
следните аспекти:
• проектът отговаря на общите цели
и приоритети на Програмата „Младежта в
действие“;
• проектът отговаря на конкретните
цели и приоритети на тази покана.
•

Качество на проекта и на методите на
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работа, които включва (60 %);

за партньорите и участниците;

Във връзка с това ще бъдат оценявани
следните аспекти:

• съгласуваността на бюджета с дейностите, планирани в работната програма.

• 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, занимаващи се с въпросите
на младежта;

• Профил на организаторите/участниците в проекта (15 %)

• качеството на партньорството, поспециално яснотата на задачите, на описанието на конкретната роля на партньорите
в сътрудничеството, както и опита 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;
• активното участие на лицата, занимаващи се с въпросите на младежта, във формулирането на проекта;
• 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
дейностите с младежи);
• доказаната добавена стойност на проекта за участващите организации;
• прозрачността на проекта, например
качеството на мерките за разпространение
и оползотворяване на резултатите от проекта;
• мултиплициращият ефект на проекта,
както и дългосрочната му жизнеспособност
и потенциал за генериране на продължително и устойчиво сътрудничество, допълващи дейности или дългосрочни предимства

Във връзка с това ще бъдат оценявани
следните аспекти:
• участието на организатори и/или
участници, работещи с млади хора с помалко възможности или с безработни млади
хора;
• мотивацията и ангажираността на лицата, занимаващи се с въпросите на 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.
Предвиденият общ бюджет за съфинансиране на проекти по тази покана е около 1
000 000 EUR. Максималният размер на безвъзмездните средства е 25 000 EUR.
Агенцията си запазва правото да не разпредели всички налични 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.
Заявленията за кандидатстване трябва
да се изпратят не по-късно от 1 септември
2011 г. на следния адрес:
Education,
Audiovisual
and
Culture
Executive Agency
‘Youth in Action‘ Programme - EACEA/17/11
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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по пощата с дата, видна от пощенското
клеймо или с фирма за експресни куриерски услуги, като за дата на изпращане се
приема датата, на която пратката е приета
от куриерската фирма (във формуляра на
заявление приложете копие от разписка с
датата на предаването на пратката).
Заявления, изпратени по факс или електронна поща, не се приемат.
Подробни насоки за кандидатите, формуляр на заявление и специалните правила
за финансиране са достъпни в интернет на
следния адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/youth/
funding/2011/call_action_4_3_en.php
Заявленията за получаване на безвъзмездни средства се попълват във формуляра на заявление, изготвен специално за
целта и съдържащ всички приложения и цялата необходима информация.

Покана за предложения
за създаване на европейска
мрежа за политика в областта на ключовите умения в
училищното образование
В Официалния вестник на ЕС от 21
юни е публикувана покана за представяне на предложения за създаване на
европейска мрежа на съответните организации в държавите, които участват
в Програмата за обучение през целия
живот.
Тази мрежа ще разработва стратегически
насоки за прилагането в училищата на препоръката от 2006 г. за ключовите умения за
обучение през целия живот. Мрежата следва да се занимава с въпросите, на които е
обърнато внимание в съобщението „Ключови умения в променящ се свят“ от ноември
2009 г. Тя трябва да стимулира сътрудни-

чеството на високо ниво между отговорните
политически фактори на държавите-членки,
които са компетентни за основните сфери
на училищното развитие.
Поради това мрежата следва да обединява онези организации, изследователи и
заинтересовани групи, чиито области на интерес и компетентност са развитието на училищните програми, обучението на учителите, оценяването, подкрепата за обучението
и всяка друга сфера, считана за основна с
оглед провеждането на последователна политика за насърчаване на развитието на
ключовите умения.
Мрежата следва да разглежда и изготвя
препоръки за мерките, които могат да подпомогнат училищата по-добре да гарантират развитието у всички ученици на ключовите умения, набелязани в горепосочената
препоръка.
Поканата е отворена за участие от страна на министерствата на образованието.
Могат да участват и други публични субекти, като тези, които отговарят за учебните
програми, обучението на учителите, оценяването, изследователските центрове и университетите, фондациите и сдруженията с
юридическа правосубектност и регистриран
офис в една от държавите, които участват в
Програмата за обучение през целия живот.
Рамковото споразумение ще бъде за периода 2012 - 2014 г.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на тази мрежа, възлиза на 500
000 EUR за 2012 г. Финансовата помощ от
страна на Комисията не може да надхвърля
75 % от общия размер на допустимите разходи.
Максималната продължителност на проектите е 36 месеца.
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени до Комисията не по-късно от 30 септем-
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ври 2011 г.
Пълният текст на поканата, както и формулярите на заявленията за кандидатстване
са достъпни на английски език на следния
уебсайт:
http://ec.europa.eu/dgs/education_
culture/calls/index_en.html
Заявленията трябва да отговарят на изискванията, посочени в пълния текст на поканата, и да бъдат подадени чрез предвидения за целта формуляр.

Покана за предложения по
Програма MEDIA Mundus
В Официалния вестник на ЕС от 16
юни е публикувана покана за представяне на предложения за 2012 г. по
Програма MEDIA Mundus. Целите на
Програмата са засилване на конкурентоспособността на европейската аудио-визуална индустрия, осигуряване
на възможност Европа да изпълнява
по-ефективно своята културна и политическа роля в световен мащаб, увеличаване на избора на потребителите
и на културното многообразие. MEDIA
Mundus ще се стреми да подобри достъпа до пазарите на трети държави и да
изгради доверие и работни отношения
с дългосрочен характер.
С Програмата MEDIA Mundus се оказва подкрепа на проекти за сътрудничество
между европейски професионалисти и такива от трети държави с оглед на взаимната
изгода за европейския аудио-визуален сектор и за участващата трета държава.
Допустими действия
Предвидени са следните действия:
•

Действие 1 - Подкрепа за обучение

Това действие има за цел повишаване на

уменията на европейски професионалисти и
на професионалисти от трети държави:
• с вариант 1 се подкрепя включването
на студенти/професионалисти и на преподаватели от държави извън ЕС в схеми за
първоначално или непрекъснато обучение,
подкрепяни в рамките на Програмата МЕДИА 2007;
• с вариант 2 се подкрепя създаването
на схема за непрекъснато обучение, която е
специфична за MEDIA Mundus.
• Действие 2 - Подкрепа за достъп до
пазара
С това действие се подкрепят проекти за
насърчаване на достъпа до международните пазари на аудио-визуални творби. Тези
проекти се отнасят до етапите на разработване и/или преди реализиране на творбите (например международни пазари за съвместни продукции) и до дейностите надолу
по веригата (мероприятия за улесняване на
продажбите на творбите на международно
равнище).
• Действие 3 - Подкрепа за разпространение и популяризиране
Това действие има за цел насърчаване
на дистрибуцията, популяризирането, представянето пред публика и разпространението на европейски творби на пазарите на
трети държави и на аудио-визуални творби
от трети държави в Европа при оптимални
условия.
ти

•

Действие 4 - Взаимосвързани дейнос-

Това действие има за цел да подкрепя проекти с взаимосвързан характер, т.е.
имащи отношение към няколко от приоритетите на тази Програма, например обучения
с последващи мероприятия за намиране на
партньори и инвеститори и срещи, свързани
със съвместни продукции.
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Поканата обхваща проекти, започващи в
периода от 1 февруари 2012 г. до 31 декември 2012 г., като проектите трябва да приключат най-късно до 31 март 2013 г. Свързаните с подготовката на проектите разходи
са приемливи най-рано от 1 януари 2012 г.
Проектите, които ще бъдат финансирани
в рамките на MEDIA Mundus, трябва:
• да бъдат предлагани и изпълнявани
съвместно от европейски професионалисти
и от професионалисти от трети държави, за
да може да им се предостави финансиране
в рамките на Програмата;
• да се стремят да насърчават създаването на мрежи за международно сътрудничество. За тази цел, с изключение на проектите, представени в рамките на Действие
1 - вариант 1, всеки проект трябва да бъде
прилаган и изпълняван от група, която отговаря на три критерии:
o Групата трябва да е съставена от минимум трима партньори (включително координатора). Независимо от това могат да
бъдат допускани проекти, в които участват
само двама партньори, ако е гарантирано създаването на необходимите мрежи за
международно сътрудничество. Създаването на мрежи е гарантирано ако координаторът на проекта е европейска мрежа от
професионалисти/дружества в областта на
аудиовизията, обхващаща повече от десет
европейски държави-членки;
o Координаторът на групата трябва да
има седалище в държава-членка на Европейския съюз, или в Исландия, Лихтенщайн
или Норвегия;
o Групата трябва да включва най-малко
един събенефициент, свързан с аудио-визуалния сектор, който има седалище в държава извън ЕС (с изключение на Хърватия и
Швейцария).
Конкретните условия са посочени в Ра-

ботната програма на MEDIA Mundus за 2012
г.
Критерии за възлагане
На отговарящите на условията за участие кандидатури ще бъдат присъждани точки, които могат да бъдат максимум 100, като
се взема предвид следната относителна тежест:
• качество на съдържанието на дейността (максимум 25 точки; минимален
праг, който трябва да бъде достигнат - 50
%);
• управление на проекта (максимум
25 точки; минимален праг, който трябва да
бъде достигнат - 50 %);
• международно и европейско измерение и добавена стойност (максимум 30 точки; минимален праг, който трябва да бъде
достигнат - 50 %);
• въздействие (максимум 20 точки; минимален праг, който трябва да бъде достигнат - 50 %).
Сумата на разположение по тази покана
е 5 042 215 EUR. Финансовата подкрепа от
страна на Комисията не може да надхвърля
50 %, 60 % или 70 % от общите приемливи
разходи, в зависимост от характера на дейността.
Финансовото участие ще бъде предоставено под формата на безвъзмездни средства.
Кандидатурите трябва да бъдат изпратени най-късно до 23 септември 2011 г. на
следния адрес:
Ms Aviva Silver
European Commission
Directorate-General Education and Culture
Directorate D - Culture and Media
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София

Unit D3 - MEDIA programme and media
literacy
Office MADO 18/68
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Насоките относно Работната програма и
формулярите за кандидатстване са достъпни на следния адрес:
http://ec.europa.eu/media
Кандидатурите трябва да отговарят на
всички условия, изложени в насоките, да
бъдат подадени чрез предвидените за целта формуляри и да съдържат цялата информация и приложенията, посочени в пълния
текст на поканата.
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София

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация “Европейски иснтитут

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”
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София

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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