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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЮНИ
НОВИНИ
ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО
ЛЕКАРСТВАТА ТЪРСИ СЛУЖИТЕЛИ
В Официалния вестник на ЕС от 6
юни е публикувано обявление, че Европейската агенция по лекарствата (ЕМА)
организира процедура за набиране на
служители. Агенцията отговаря за координиране на оценката и контрола на
лекарствените продукти за хуманна и
ветеринарна употреба в Европейския
съюз. Създадена е през януари 1995 г.
Тя поддържа тесни връзки с Европейската комисия, 27-те държави-членки
на ЕС, страните от ЕИП/ЕАСТ и с много други групи от държавния и частния
сектор.
Допълнителна информация за Агенцията
и дейността й може намерите на нейния уебсайт.
Европейската агенция по лекарствата
организира процедура за подбор с оглед съставяне на списък с подходящи кандидати
за:
• EMA/AD/335: Ръководител
услуги“, Дирекция (AD 10).

„Правни

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с резерви. В зависимост от
бюджетните възможности може да им бъде
предложен петгодишен договор с възможност за подновяване в съответствие с Условията за работа на другите служители на

Европейския съюз
Мястото на заетост е Лондон.
Кандидатите трябва да са граждани на
държава-членка на Европейския съюз или
на Исландия, Норвегия или Лихтенщайн,
при условие че имат пълни граждански права.
Пълните условия и длъжностните характеристики могат да се изтеглят от уебсайта
на Агенцията.
Заявленията трябва да бъдат подадени
електронно, като се използва формулярът,
наличен на уебсайта на ЕМА:
http://www.ema.europa.eu/htms/general/
admin/recruit/recruitnew.htm
Крайният срок за подаване на кандидатури е 18 юли 2012 г. в полунощ.
Моля, обърнете внимание, че поради големия брой заявления, получавани в Европейската агенция по лекарствата, при наближаване на крайния срок за подаване на
заявленията системата може да се затрудни
в обработката на големи обеми данни. Поради това съветваме кандидатите да подават своите заявления достатъчно рано преди крайния срок.

ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ ЗА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В
РАМКИТЕ НА ЕСФ 2014 – 2020
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Обществен дебат за възможности за
младите хора в рамките на ЕСФ 2014 2020 с участието на Коос Ришел, министрите Томислав Дончев и Тотю Младенов ще се проведе в гр. София на 8 юни
2012 г.
„Повече възможности за младите хора
- ролята на Европейския социален фонд в
следващия програмен период 2014 - 2020“
е темата на обществен дебат, организиран
от Министерството на труда и социалната
политика с участието на министрите Тотю
Младенов, Томислав Дончев и г-н Коос Ришел, Генерален директор на главна дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия. Модератор
на панелната дискусия ще бъде заместникминистър Зорница Русинова. Събитието ще
се проведе в гр. София на 8 юни 2012 г. от
14:00 ч. в гранд-хотел „София“.
В дебата са поканени да вземат участие
всички заинтересовани страни, които имат
отношение към планирането на приоритетите, областите на интервенция и конкретните процедури за следващия програмен период на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“. Очаква са да изкажат
позиция младежки организации, социалните партньори, представители на местните
власти и неправителствения сектор и др.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е програмата с най-широк кръг потенциални бенефициенти в България и с най-голям брой представители на
целевите групи, които могат да се включат
директно в проекти или да се възползват от
финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА
УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

В Официалния вестник на ЕС от 8
юни е публикувана покана за представяне на предложения на Института на
Европейската инвестиционна банка. С
нея се предлагат три нови възможности за финансово подпомагане посредством Програмата на ЕИБ за финансиране на университетските изследвания.
Институтът на Европейската инвестиционна банка осъществява по-голямата
част от своите институционални отношения
с университетите чрез Програмата си за финансиране на университетски изследвания.
Тя се състои от три отделни програми:
• EIBURS - Програма на ЕИБ за финансиране на университетски изследвания;
• STAREBEI (STAges de REcherche BEI) Изследователски стажове на ЕИБ, Програма
за финансиране на млади изследователи,
които работят по съвместни проекти на ЕИБ
и университетите;
• Университетски мрежи на ЕИБ - Механизъм за сътрудничество с университетските мрежи, чиито характеристики биха могли
да допринесат в особена степен за постигане целите на Групата на ЕИБ.
EIBURS осигурява безвъзмездна помощ
на университетски изследователски центрове, които работят по научни теми и в области
от особен интерес за банката. На конкурсни
начала, ЕИБ предоставя средства в размер
до 100 000 EUR годишно за срок от 3 години. Тази помощ се предоставя на заинтересованите университетски катедри или
на научноизследователски центрове, които
са асоциирани към университети в Европейския съюз, в страни-кандидати или в страни
потенциални кандидати за членство в ЕС. Те
трябва да имат признати постижения в избрани от ЕИБ области, получавайки по този
начин възможност да разширят съответната
дейност. В случай, че предложението бъде
одобрено, се очакват различни резултати
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(изследователска дейност, провеждане на
курсове и семинари, изграждане на мрежи,
разгласяване на резултатите и др.), които
ще бъдат предмет на договор с банката.
През академичната 2012-2013 г. програмата EIBURS избра следните три нови насоки за научни изследвания:
Измерване на ефекта извън финансовата възвращаемост
На фона на започналата през 2008 г. световна криза „инвестициите с цел въздействие“ привличат голямо внимание в обществения дебат за това как финансовите пазари
да служат по-добре на потребностите на обществото и да създават стойност по устойчив начин. Въпреки привидното единомислие за отчитане на социалното отражение
при вземането на инвестиционни решения,
твърде малко бе постигнато досега при определяне обхвата на тези инвестиции. Също
така бе постигнато малко и за разработване
на концепции за включване на критерии за
социално и екологично въздействие в инвестиционния процес и измерване на свързаните с въздействието резултати.
Целта на проекта е да изследва начините за измерване и представяне на социалния ефект. Той трябва да бъде постигнат от
инвестиционна дейност в сферата на социалното предприемачество, основаните на
устойчиво развитие делови модели и микрофинансирането. Очаква се изследването да
посочи начини за включване на целите на
социалното и/или екологично въздействие
при вземането на инвестиционни решения
от провеждащи политиката инвеститори.
Финансова грамотност
Световната икономическа криза ясно
очерта значението на финансовата грамотност, т.е. набора от умения и знания, които
позволяват на хората да взимат информирани и ефективни решения благодарение на
финансовите им познания. Доказателствата

сочат, че недостатъчната финансова грамотност може да е допринесла за кризите с
рискови кредити. Това даде стимул на няколко държавно финансирани програми в
различни страни от Европа, а и не само там.
От университетският изследователски
център, подпомогнат по EIBURS, се очаква да създаде изследователска програма
за критичен преглед на съществуващите
инициативи. Целта е да бъдат установени
факторите на успеха и най-добри практики. За тази цел могат да бъдат използвани
алтернативни методологии за оценка на
въздействието от такива инициативи като
иконометрични техники и модели за оценка
на въздействието. Освен това, трябва да се
извърши анализ на съответствието за определени страни от ЕС.
Анализ на полезността на инвестициите в сектора на научноизследователската, развойната и иновационна
дейност
Измерването полезността на инфраструктурата за научноизследователска, развойна
и иновационната дейност (НИРИД) спрямо
разходите е изключително трудно. В същото време, при определянето на политиката
в световен мащаб, ударението все по-често
се поставя върху иновациите и икономиката
на знанието като двигатели на дългосрочния устойчив растеж. За проучване на социално-икономическото въздействие се използват най-различни методи и показатели.
Сегашната методология, използвана от ЕИБ,
е консервативна и хармонизирана с „Ръководство за анализ на инвестиционни проекти по разходи и ползи“ на ГД „Регионална
политика“. Въпреки това, този документ сам
по себе си е несъвършен в обяснението си
за сектора на НИРИД.
От университетския изследователски
център, който ще получи помощ по EIBURS,
се очаква да разработи изследователска
програма за обзор на съществуващите ме-
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тодологии и за прогнозиране на нуждата от
инфраструктурни инвестиции. Той трябва
да разработи и единна методика за прогнозиране на инвестиционните ползи и разходи
за ползване от банката и от други субекти
(най-вече кандидатстващи с проекти). Тъй
като проучването е тригодишно, кандидатите са приканени да предложат срокове за
представяне на междинни резултати.

служване на конферентно оборудване (AST
3).

Предложенията трябва да бъдат изпратени на английски или френски език.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ
ЖИВОТ”

Крайният срок за представяне на предложения е 14 септември 2012 г. Представените след тази дата предложения, няма да
бъдат разглеждани.
Предложенията трябва да се изпращат
на адрес:
Електронно копие: universities@eib.org
и на хартиен носител:
EIB Institute
98-100, boulevard Konrad Adenauer
2950 Luxembourg
LUXEMBOURG
На вниманието на г-жа Луиза Ферейра
(Luísa FERREIRA), координатор.
За по-изчерпателна информация относно процедурата за подбор на EIBURS и за
другите програми и механизми, моля посетете: http://institute.eib.org/

EPSO ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА
ТЕХНИЦИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА
КОНФЕРЕНТНО ОБОРУДВАНЕ
В Официалния вестник на ЕС от 14
юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал
(EPSO) организира конкурс на общо основание:
•

EPSO/AST/121/12 - Техници за об-

Допълнителна информация е поместена
на уебсайта на EPSO.
В Официалния вестник на ЕС от 21 юни
е публикувано обявление, че конкурсът на
общо основание 2012/C 168/06 се анулира.

В Официалния вестник на ЕС от 15
юни е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на
Програма „Учене през целия живот“ Изпълнение на европейските стратегически цели в областта на образованието
и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със заинтересовани страни, експерименти и иновации).
Поканата се състои от:
• Част A - Подпомагане на национални
дейности за изпълнение и повишаване на
осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020);
• Част Б - Подпомагане създаването на
иновативни условия за учене чрез използване на информационни и комуникационни
технологии (наричани „творчески класни
стаи“). Дейността се осъществява в рамките
на транснационално сътрудничество за разработване и прилагане на общи въпроси на
политиката в областта на образованието и
обучението. Тези въпроси трябва да бъдат
свързани с приоритетите, залегнали в стратегиите Европа 2020 и ЕСЕТ 2020.
Общата цел на поканата е да подпомогне изпълнението на четирите стратегически
цели на „Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на обра-
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зованието и обучението (ЕСЕТ 2020)“ (учене през целия живот и мобилност; качество
и ефикасност; равнопоставеност, социално
сближаване и активно гражданско участие; творчество и иновации) и договорените стратегически приоритети за периода
2012-2014 г. Това трябва да стане посредством дейности за подобряване на институционалната ангажираност, координацията
и партньорството с всички заинтересовани
страни на национално/регионално/местно
равнище посредством:
• подпомагане на дейности за повишаване на осведомеността и институционална
ангажираност, координация и партньорство
с всички заинтересовани страни. Фокусът
трябва да бъде върху ролята на образованието и обучението за предотвратяване и
намаляване на младежката безработица
(част A);
• подпомагане на транснационалното
сътрудничество (експериментални подходи
в областта на политиката, съвместни дейности за разработване на политики, обмен
на добри практики и иновации) за разработване и въвеждане на новаторски политически подходи в съответствие с приоритетите, залегнали в стратегиите Европа 2020
и ЕСЕТ 2020. Фокусът трябва да бъде върху
„творческите класни стаи“ (част Б).
Транснационалното
сътрудничество
може да се осъществява на национално,
регионално или местно равнище. То може
да обхваща различни видове учене (формално, неформално, самостоятелно) и нива
(предучилищно, основно, средно, висше,
за възрастни, начално и продължаващо
професионално образование и обучение).
Също така то може да включва и връзки към
други сектори (например трудова заетост и
бизнес).
Допустими организации
Тази покана се отнася до организации,

установени в държавите, участващи в Програма „Учене през целия живот“.
Кандидатурите трябва да бъдат подадени от юридическо лице с юридическа правоспособност. Физически лица не могат да
кандидатстват за безвъзмездно финансиране.
Бенефициентите могат да бъдат национални или регионални министерства, отговорни за политиките за образование, обучение и учене през целия живот, и други
публични органи и организации на заинтересовани страни с дейност в областта на
разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот. Организациите на заинтересовани страни включват европейски, национални и регионални
сдружения или организации, чиито основни
дейности или отговорности са пряко свързани със сферата на образованието и обучението. По-конкретно това са организации
на социалните партньори и други национални или регионални сдружения, които представляват интересите на обществена група
за разработване и прилагане на политики
за учене през целия живот.
За целите на поканата всички висши училища, акредитирани от държавите-членки
(участващите страни), и всички институции
или организации, предоставящи възможности за учене, които са получили над 50
% от своите годишни приходи от публични
източници през последните две години (освен друго финансиране чрез безвъзмездни
средства от Европейския съюз за проекти)
или които се контролират от публични органи или техни представители, се смятат за
публични органи. Тези организации трябва
да заявят в клетвена декларация (приложена в комплекта документи за кандидатстване), че тяхната организация отговаря
на горепосочената дефиниция за публичен
орган. Изпълнителната агенция „Образование, аудиовизия и култура“ си запазва правото да изиска документация за доказване
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истинността на тази декларация.
Част A.1 - Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите
на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
(ЕСЕТ 2020) с фокус върху участието на
публични органи
Молбите за финансиране могат да бъдат
подадени от един или повече национални
или регионални органи от една страна. Те
трябва да отговарят за политиките в областта на образованието, обучението и ученето през целия живот (за предучилищно,
училищно обучение, професионално образование и обучение, висше образование и
обучение на възрастни). Молби могат да бъдат подавани и от други публични органи,
оправомощени от горепосочените органи да
отговорят на поканата. Заедно с екземпляра
на предложението на хартия се изпраща подписано писмо (писма) за оправомощаване
от участващия орган.
Част A.2 - Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на осведомеността относно целите
на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението
(ЕСЕТ 2020) с фокус върху участието на
организации на заинтересовани страни
Молбите за финансиране могат да бъдат
подадени единствено от национални партньорства, съставени от най-малко три организации, пряко участващи в разработването и изпълнението на политики за учене
през целия живот.
Част Б - Подпомагане създаването на
иновативни условия за учене чрез използване на информационни и комуникационни технологии (наричани „творчески класни стаи“)
Молбите за финансиране могат да бъдат подадени само от национално или ре-

гионално министерство, пряко участващо в
разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот, или от друга
организация, оправомощена от такова министерство да отговори на поканата.
Транснационалните партньорства трябва
да са съставени най-малко от 5 организации, включващи 3 или повече страни с право на участие. Поне един от партньорите от
всяка страна трябва да е национално или
регионално министерство, пряко участващо
в разработването и изпълнението на политики за учене през целия живот, или от друга организация, оправомощена от такова
министерство да отговори на поканата.
Заедно с екземпляра на предложението на хартия се изпраща подписано писмо
(писма) за оправомощаване от оправомощаващото министерство (министерства).
Кандидатури могат да подават организации (включително всички партньорски
организации), установени в държавите,
участващи в Програмата за учене през целия живот:
•

27-те държави-членки на ЕС;

• трите страни от ЕИП/ЕАСТ: Исландия,
Лихтенщайн и Норвегия;
• страните кандидатки: Хърватия, Бившата югославска република Македония,
Сърбия и Турция;
•

Швейцария.

По този проект не се допуска участие на
трети страни.
Поне една страна, участваща в партньорството, трябва да бъде държава-членка на
ЕС (прилага се само за част Б от поканата).
Общият бюджет, предвиден за съвместно финансиране на проекти, възлиза на 3,8
млн. EUR.
Финансовото участие от страна на Евро-
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пейския съюз не може да надвишава 75 %
от общата сума на допустимите разходи.

та за подбор за 2012 г. по Втората програма
„Марко Поло“.

Максималната сума на безвъзмездното
финансиране за проект е 120 000 EUR за
част А (A.1 и A.2) и 800 000 EUR за част Б.

Поканата изтича на 21 септември 2012 г.

Агенцията възнамерява да разпредели
наличната сума в следното ориентировъчно
съотношение: 1 500 000 EUR за част А и 2
300 000 EUR за част Б. Въпреки това окончателното разпределение зависи от броя и
качеството на получените предложения за
части А и Б.
Агенцията си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Ще се приемат само кандидатури, подадени на съответния формуляр, правилно
попълнени, с обозначена дата, съдържащи балансиран бюджет (приходи/разходи).
Те трябва да бъдат подадени по електронен път (оригинал) и подписани от лицето,
упълномощено да поема правни задължения
от името на кандидатстващата организация.
Крайната дата за подаване на кандидатури е понеделник, 1 октомври 2012 г., 12:00
ч. на обяд (централноевропейско време).
Кандидатури, които не съдържат всички
изисквани документи и които не са подадени до крайния срок за подаване, няма да
бъдат разглеждани.

„МАРКО ПОЛО“ II
В Официалния вестник на ЕС от 20
юни е публикувана покана за представяне на предложения за дейности за
преминаване към други видове транспорт, катализиране, морски магистрали, избягване на движението и съвместно обучение в рамките на Втората
програма „Марко Поло“.
Европейската комисия отправя покана за
представяне на предложения за процедура-

Информация за условията на поканата и
начините за представяне на проекти ще намерите на следния уебсайт:
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/
getting-funds/call-for-proposals/2012/index_
en.htm
С бюрото за помощ на програмата „Марко Поло“ можете да се свържете чрез e-mail:
eaci-marco-polo-helpdesk@
ec.europa.eu
и по факс: +32 22979506.

ЛЕТЕН
УЧЕНИЧЕСКИ
ЛАГЕР
„ПОКОЛЕНИЯТА РЪКА ЗА РЪКА”
В периода 5 – 7 юни 2012 г., в гр. Копривщица, се проведе тридневен ученически лагер „Поколенията ръка за
ръка”, организиран от Центъра за развитие на човешките ресурси и Европейския информационен център „Европа
Директно” – София. В него взеха участие 8те отбора, победители в конкурса
„Поколенията ръка за ръка” , който се
проведе през м. април по повод Европейската година на активния живот на
възрастните хора и солидарността между поколенията.
В лагера участваха 32 ученици и 8 учители от цялата страна, представители на ЕИЦ
„Европа Директно” – София и ЦРЧР, представители на Дирекция на музеите и обучители по традиционни български занаяти.
По време на лагера учениците се запознаха с възможностите за училищата и
за учениците по програма „Учене през целия живот”; с младежките дейности на ЕИЦ
«Европа Директно»; научиха повече за Ев-
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ропейската година на активния живот на
възрастните хора и солидарността между
поколенията и написаха своите послания
по повод Европейската година 2012. Участниците в лагера се включиха в различни
дейности, свързани с предаване на традиции през поколенията и преминаха обучения за придобиване на практически умения
в следните области:
• Боядисване на конци с естествени
багрила и ръчно изработване на гривни от
боядисаните конци;
• Грънчарско колело – работа с глина
на колело и изработване на различни по
форма предмети;
• Работа с плъсти – характерен за Копривщенския край местен занаят; изработване на естетически художествени предмети
от плъсти;
• Хлебна къща – запознаване с мястото
на обредните хлябове в традиционната национална обредна практика и изработване
на различни видове хлябове и традиционна
украса върху тях.

ПРИОРИТЕТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД КИПЪРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС
На 3 юли 2012 г., вторник, Европейският
институт, заедно с Посолството на Република Кипър, организира публична лекция на
тема „Приоритети и предизвикателства пред
кипърското председателство на ЕС“, с участието на министъра на външните работи на
Република България г-н Николай Младенов
и Н. Пр. г-н Ставрос Амвросиу, Посланик на
Република Кипър в България.
Публичната лекция ще се проведе в зала
„Средец“ на хотел Шератон от 11 часa.
Ще бъде осигурен симултанен превод.

ОТ 27 ЮНИ ДО 1 ЮЛИ КОМИСАР
ХААН Е НА ПОСЕЩЕНИЕ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ
НА НАПРЕДЪКА ПО СТРАТЕГИЯТА
ЗА РАЗВИТИЕТО МУ

Всички участници получиха сертификати
за участие в лагера „Поколенията ръка за
ръка” и информационни и рекламни материали за ЕС. В края на тридневния лагер
учениците опознаха възрожденския град
Копривщица, като направиха обиколка на
къщите-музеи с екскурзовод.

Година след стартирането на стратегията за региона на река Дунав, която обединява осем държави членки и
шест съседни страни, комисарят по регионалната политика Йоханес Хаан заминава на обиколка в региона, за да се
срещне с хората, които отговарят за реализацията й.

Проведеният ученически лагер „Поколенията ръка за ръка” даде възможност на
училища от цялата страна да се включат в
дейности, посветени на предаване на умения и традиции през поколенията. Инициативата на ЕИЦ „Европа Директно” – София
и ЦРЧР, посветена на Европейската година,
която се провежда за втора поредна година, беше оценена изключително високо от
всички участници, които изразиха надежда
тя да се превърне в традиция и да се проведе и през идната година.

Обиколката е също и възможност да
види от първа ръка постигнатия чрез макрорегионално сътрудничество напредък и
да повиши осведомеността на политиците и
на обществеността за добавената стойност
на стратегията. В хода на обиколката в седем държави - Австрия, Словакия, Унгария,
Хърватия, Сърбия, Румъния и България - комисарят ще се срещне с политици и заинтересовани лица на високо равнище. Той ще
посети и множество разнообразни проекти
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по стратегията за региона на река Дунав.
Обиколката съвпада с ежегодните регионални празници, посветени на река Дунав.
Преди посещението комисар Хаан заяви: „14-те страни от региона на река Дунав
вече извличат полза от засиленото сътрудничество между тях в рамките на стратегията. От стартирането на стратегията всяка
седмица се набелязват проекти за изпълнение, градят се нови мрежи в сферата на
бизнеса, иновациите, сигурността и други
области. Искам да видя с очите си как напредват екипите, които са начело на тази
новаторска инициатива, и да ги подтикна
да ускорят изпълнението на мерките, които
допринасят за създаване на работни места
и растеж“.
Стратегията за регион на река Дунав съчетава политики за регионално развитие,
научни изследвания, транспорт и околна
среда, както и сигурност, туризъм и растеж,
чиято цел е да направят региона по-добро
място за живот и работа. Тя е инструмент за
реализиране на стратегията „Европа 2020“,
засилване на икономическия растеж и създаване на работни места в макрорегиона.
По-специално, предвидени са конкретни
действия, които:
• ще увеличат корабоплаването по река
Дунав, като подобрят плавателната годност
и връзките;
• ще насърчат иновациите с учредяване на Дунавски фонд за иновации и ще поощрят обмена на знания;
• ще подобрят конкурентоспособността
чрез свързване на предприятията и по-целенасочено професионално обучение в образователната система.

на съвместна спасителна операция по Дунав
на границата между Румъния и България.
Ще бъдат проведени пресконференции
във Виена, Братислава, Будапеща, Вуковар, Нови Сад, Виминациум, Дробета Турну
Северин и Видин. Съответните представителства и делегации на ЕС ще публикуват
съобщения за медиите с подробности за
програмата във всяка държава.

„ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР‘2012:
ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЕК ЗА БЪЛГАРИЯ“

Представителството на Европейската комисия в България Ви кани на представяне
на специфичните препоръки за България в
рамките на Европейския семестър на 28 юни
(четвъртък) от 9:30 ч. в зала „Александър“
на хотел „Радисън“ в София. Препоръките
на Комисията, които бяха приети на 30 май
2012 г., ще бъдат дискутирани от г-н Висенте Хуртадо, експерт от отдел „Европа 2020,
конкурентоспособност и иновация“ на Генералния секретариат на Европейската комисия. Ще участват и представител на Министерство на финансите, както и Георги Ганев
от Центъра за либерални стратегии, който
ще коментира насоките на ЕК от гледната
точка на неправителствения сектор.
Повече за икономическото управление
на ЕС и Европейския семестър http://ec.europa.eu/europe2020/europe2020-in-a-nutshell/priorities/economicgovernance/index_bg.htm
Препоръките на ЕК към България http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/
csr2012_bulgaria_bg.pdf

Ето някои от проектите, които комисарят
ще посети по време на обиколката си: „На
изток от Виена“, „Бизнес инкубатор BIOS“ в
североизточна Хърватия и моста Видин-Калафат, където ще наблюдава демонстрация
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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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