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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
Тема на месеца

“България и членството в
Шенгенското пространство”
България и членството в
Шенгенското пространство
В българската обществено-политическа действителност рядко се получава
истински дебат по въпросите на евроинтеграцията и участието на България в
нея. През последната година обаче една
тема от европейския дискурс успя да задържи трайно не само политическото,
но и общественото внимание. Става въпрос за опита на България да стане част
от Шенгенското пространство.
Шенген е малко селище в Люксембург,
където през 1985 г. е подписано споразумение между Франция, Западна Германия,
Белгия, Нидерландия и Люксембург за премахване на граничните проверки помежду им. Пълното прилагане на Шенгенското
пространство започва през 1995 г., а чак в
Договора от Амстердам (подписан през 1997
г.) текстовете за Шенген стават част от правото на ЕС.
В основата на Шенгенското споразумение и Конвенцията за неговото прилагане
(подписана 1990 г.) е идеята за свободно
движение на хора, премахване на контрола
по вътрешните граници, както и в същото
време гарантиране на необходимото високо
ниво на сигурност на територията на държавите-членки на Шенген, чрез въвеждане на
серия от мерки. Те включват общи стандарти
за граничен контрол на външната граница

на шенгенското пространство, хармонизирана визова политика, трансгранично полицейско и съдебно сътрудничество, въвеждане на обща информационна система - ШИС
и хармонизиране на националните законодателства в тези аспекти. Управляващите в
България извеждат като свой основен приоритет присъединяването на страната ни
към Шенгенското пространство до края на
2011 г. През септември 2007 г. българското правителство депозира пред Генералния
секретариат на Съвета на ЕС Декларацията
си за готовност за започване на оценките по
Шенген от 01.01.2008.
С оглед решителния етап в подготовката ни за присъединяване към шенгенското
пространство, на 17 март 2010 г. Министерски съвет одобри нов Национален план
за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от
Шенген и за премахването на контрола по
вътрешните граници, който да гарантира
успешното ни присъединяване.
В началото на юни тази година България и Румъния получиха признание, че са
изпълнили техническите критерии, но не
получиха дата за присъединяване към Шенгенското споразумение. По същото време
Европейският парламент прие с 487 гласа
„за“, 77 „против“ и 29 „въздържал се“ резолюция, с която подкрепи присъединяването на България и Румъния към Шенгенското
пространство. Следващата стъпка е одо-
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бряването на присъединяването на двете страни от Съвета на ЕС по правосъдие и
вътрешни работи, като решението трябва да
бъде взето с единодушие.
„България и Румъния са отговорили на
необходимите технически и законови
критерии за влизане в Шенгенското пространство и тяхното присъединяване не трябва да бъде отлагано“, беше посланието към
Съвета на депутатите по време на дебатите.
В последствие обаче България и Румъния
са изправени пред ново отлагане на присъединяването им към Шенгенското пространство, след като правителствата на странитечленки на ЕС поискаха повече доказателства
за техните усилия в борбата с корупцията. В
рамките на среща в Люксембург вътрешните министри от ЕС заявиха отново, че двете
страни са изпълнили техническите изисквания за присъединяване към Шенген. Те
обаче се съгласиха да изчакат най-рано до
септември преди да вземат окончателно решение по приемането на двете държави.
Нежеланието сред правителствата от
ЕС да разширят безграничната зона идва
във време, когато негативните обществени настроения към имигрантите в Западна
Европа разгаря дебат за ограниченията на
свободното придвижване. Франция и Италия поискаха в последните месеци промяна
на правилата в блока, което би разрешило
временно възстановяване на вътрешните
граници. Двете страни изтъкнаха притесненията си във връзка с потока от нелегални
имигранти, пресичащи Средиземно море, за
да избягат от насилието в Северна Африка и Близкия изток. Някои правителства от
ЕС посочват, че корупцията в Румъния
и България също представлява риск за
сигурността и искат да видят доклад на
ЕК за подобряване на дейността на техните съдебни системи, преди да решат
дали да ги приемат в Шенген. „Някои страни-членки, например Германия, показаха
много ясно, че няма да подкрепят разши-

ряването на Шенген, ако докладът е негативен“, заяви високопоставен европейски
служител. Румъния и България се опитват
да убедят партньорите си от ЕС, че съдебните реформи носят необходимите резултати,
откакто двете страни се присъединиха към
ЕС през 2007 г.
Мониторинговите доклади на ЕК редовно
съдържат силни критики към двете страни,
които се надяваха да има развръзка по въпроса за присъединяването им към Шенген
още през март 2011 г. „Твърде рано е да се
вземе решение сега и може да отнеме известно време преди да сме в позицията да
го направим“, заяви холандският министър
на имиграцията Герд Леерс. „Шенгенската
система се основава на взаимно доверие.
Молим новите страни ефективно да пазят
нашите общи граници“, допълни той. Двете страни, разположени на Черно море, се
намират на важни маршрути за нелегалния
трафик на хора и търговията с наркотици и
оръжия. И двете страни уверяват, че правят
всичко по силите си, за да се справят със с
тях. „Бих бил по-спокоен, ако средиземноморската граница на Шенген беше толкова
добре охранявана, както България и Румъния охраняват черноморската си граница“,
заяви евродепутатът от ГЕРБ Андрей Ковачев.
Българските граждани не са безразлични към членството на страната в шенгенското пространство. Според данни от национално представително изследване на
институт „Отворено общество“, проведено
през февруари и март тази година, 67% от
българските граждани подкрепят членството на страната в Шенген и едва 6
процента са против. За сравнение подкрепата за членство на България в еврозоната е два пъти по-малка. Гражданите са на
мнение, че членството в Шенген ще донесе позитивна промяна за страната. Над половината от анкетираните смятат, че такаь
ще се повишат едновременно сигурността и
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свободата на гражданите в страната. Една
четвърт от гражданите очакват България да се присъедини към шенгенското
пространство до края на тази година. В
същото време обаче идеята за отлагане на
членството не е чужда на гражданите. Тези
данни показват, че голяма част от българските граждани продължават да гледат на
процеса на евроинтеграция, част от който е
и на процеса на интеграция в шенгенското
пространство, като на инструмент за стимулиране на реформи и позитивна вътрешна
промяна.
На този фон големият въпрос е как гражданите ще възприемат едно възможно решение на Европейския съвет за отлагане на
срока на членството - дали като стремеж да
бъдат стимулирани реформите вътре в двете страни, или по-скоро като опит да бъдат
решени определени вътрешни проблеми на
старите страни-членки.
Какво следва оттук нататък? Какви конкретни стъпки планират България и Румъния, за да направят членството си в Шенген
реалност? Какви са очакванията и изискванията на останалите страни членки, за да
може този процес да бъде доведен до успешен край? И не на последно място - какви
са регионалните рискове пред процеса на
присъединяване и каква е готовността на
страните от региона да посрещнат и да отговорят на тези рискове?
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НОВИНИ
ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КЪМ ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА
CEDEFOP
ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
(ПОО)
В Официалния вестник на ЕС от 1 октомври е публикувана открита покана
за представяне на предложения - GP/
RPA/ReferNet-FPA/002/11 ReferNet Европейска мрежа на Cedefop за професионално образование и обучение
(ПОО).
Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) е агенция
на Европейския съюз. Тя е създадена през
1975 г. и е със седалище в Гърция от 1995
г. Cedefop е признат за авторитетен източник на информация и експертни познания
относно професионалното образование и
обучение, уменията и компетенциите. Неговата мисия е да подкрепя развитието на
политиката за европейско професионално
образование и обучение (ПОО) и да допринася за нейното прилагане.
ReferNet е Европейската мрежа на
Cedefop за ПОО. ReferNet подкрепя Cedefop
чрез докладване за национални системи и
политики за развитие на ПОО и чрез повишаване на публичността на ПОО и на продуктите на Cedefop. Тя включва 29 членове, известни като национални партньори
на ReferNet, от държавите-членки на ЕС,
Исландия и Норвегия. Националните партньори на ReferNet са ключови институции,
свързани с ПОО в страната, която те представляват.
С оглед установяване на Европейска
мрежа за ПОО - ReferNet, тази покана има

за цел избиране на един кандидат от всяка
допустима страна, с които Cedefop ще сключи четири годишно рамково споразумение
за партньорство. Също така се предвижда
и сключване с всеки спечелил кандидат на
конкретно споразумение за безвъзмездна
помощ за работен план, който да се реализира през 2012 г.
Рамковите споразумения за партньорство се прилагат чрез конкретно споразумение за безвъзмездна помощ. В тази връзка кандидатите следва да подадат не само
предложение за 4-годишно рамково партньорство (което при успех ще доведе до
подписване на рамкови споразумения за
партньорство за годините от 2012 до 2015),
но също и заявление за безвъзмездна помощ за действие за 2012 г. (което може да
доведе до подписването на конкретно споразумение за безвъзмездна помощ за 2012
г.). Кандидатът трябва да докаже своите
възможности за извършване на всички дейности, предвидени през четиригодишния
период. Той трябва да осигури подходящо
съфинансиране за реализирането на работния план.
Прогнозният бюджет, предвиден за срока на рамковите споразумения за партньорство, възлиза на 4 000 000 EUR съгласно
решенията на бюджетния орган.
Общият предвиден бюджет за годишния
работен план за 2012 г. (продължителност
на проекта: 12 месеца) е 955 000 EUR за
27-те държави-членки на ЕС, Исландия и
Норвегия.
Безвъзмездната помощ варира в зависимост от населението на държавата и се отпуска за реализирането на годишен работен
план. Общият предвиден бюджет за годиш-
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ния работен план за 2012 г. ще се разпредели на основата на три групи държави според населението на държавата:
• Група 1: Кипър, Естония, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Словения и Исландия. Максимална сума на безвъзмездната
помощ: 23 615 EUR;
• Група 2: Австрия, Белгия, България,
Чехия, Дания, Финландия, Гърция, Унгария,
Ирландия, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словашка република, Швеция и Норвегия. Максимална сума на безвъзмездната
помощ: 33 625 EUR;
• Група 3: Франция, Германия, Италия,
Полша, Испания, Великобритания. Максимална сума на безвъзмездната помощ: 43
620 EUR.
Безвъзмездната помощ от Съюза представлява финансово участие в разходите на
бенефициента (и/или съвместните бенефициенти), които задължително се допълват
със собствено финансово участие, както и/
или вноски от местни, регионални, национални и/или частни организации. Общото
финансово участие на Съюза не може да
надвишава 70 % от допустимите разходи.
Cedefop си запазва правото да не отпусне целия предвиден бюджет.
Критерии за допустимост
За да бъдат допуснати до участие, кандидатите трябва да отговарят на следните
изисквания:
• да бъдат публична или частна организация със статут на юридическо лице и
правосубектност (следователно физически
лица не могат да кандидатстват);
• да са регистрирани в една от следните
държави:
o		
Белгия, Дания, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Кипър,
Латвия, Малта, Португалия, Словения, Норвегия;

Заявленията за рамково споразумение
за партньорство и работният план за 2012
г. трябва да бъдат изпратени най-късно до
20 октомври 2011 г.
Работният план за 2012 г. след възлагането на конкретното споразумение за безвъзмездна помощ за 2012 г. ще стартира
през януари 2012 г. Той ще бъде с продължителност 12 месеца.
Подробните спецификации към поканата, формулярът за заявление и приложенията към него могат да бъдат намерени на
интернет страницата на Cedefop от 30 септември 2011 г.
Заявленията трябва да са съобразени с
изискванията, посочени в пълния текст на
поканата, както и да са подадени на предоставените официални формуляри.
Оценката на предложенията ще се извършва въз основа на принципите на прозрачност и равно третиране.
Всички подадени заявления се
от комисия от експерти съгласно
ите за допустимост, изключване,
възлагане, определени в пълния
поканата.

оценяват
критериподбор и
текст на

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА
ИНТЕРЕС ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЪСТАВА НА НАУЧНИТЕ КОМИТЕТИ
НА СЪВЕЩАТЕЛНАТА СТРУКТУРА
НА ЕК
В Официалния вестник на ЕС от 8
октомври е публикувана покана за изразяване на интерес за включване в
състава на Съвещателната структура
от научни комитети и в базата данни
на експерти за научна оценка на риска. Поканата е предназначена за учени, които желаят да се кандидатират за
членове на научните комитети на Съве-
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щателната структура на Европейската
комисия в областите на безопасността
на потребителите, общественото здраве и околната среда. Новите членове на
научните комитети ще заместят настоящите членове, чийто мандат приключва на 18 февруари 2012 г.
Поканата не се отнася до заместване на
членовете на Групата от научни съветници
в областта на оценката на риска, тъй като
техният мандат приключва на 18 февруари
2014 г.
Информация за Съвещателната структура от научни комитети и експерти и техния
състав може да бъде намерена на следния
сайт:

•

добро владеене на английски език.

Тази покана за изразяване на интерес е
отворена за учени от Европа и другаде.
Ще бъдат предпочитани кандидатите,
които притежават:
• съответен професионален опит, приложим към областите на компетенция на комитетите;
• опит в извършването на оценка на
риска и/или предоставянето на научни съвети, по-специално в областите, свързани с
безопасността на потребителите, общественото здраве и околната среда;

http://ec.europa.eu/health/scientific_
committees/about/index_en.htm

• аналитични умения: анализиране на
комплексна информация и въпроси, както и
рецензиране на научни трудове и публикации;

Съвещателната структура за научна
оценка на риска в областите на безопасността на потребителите, общественото
здраве и околната среда включва следните
организации:

• доказани научни постижения в една
или за предпочитане няколко области, свързани със сферата на действие на научния
комитет(и), от който подалият заявление се
интересува;

• Научния комитет по безопасност на
потребителите;

• професионален опит в мултидисциплинарна и международна среда;

• Научния комитет по рисковете за
здравето и околната среда;

• управленски/организационни
умения, в частност оглавяване и организиране
на работни групи.

• Научния комитет по възникващи и
идентифицирани нови здравни рискове;
• Група от научни съветници в областта
на оценката на риска, които ще подпомагат
работата на научните комитети.
Подалите заявление трябва да притежават:
• академична степен в съответната научна област, за предпочитане на следдипломно равнище;
• най-малко 10 години професионален
опит (не се изисква за подалите заявление
за включване единствено в базата данни);

Крайната дата за подаване на заявления
за членство в Съвещателната структура е 15
ноември 2011 г.
Ще бъдат разглеждани единствено заявления, подадени чрез следния интернет
сайт:
http://ec.europa.eu/health/scientific_
committees/call_experts/call_exp_2011_
en.htm
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ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РАБОТНА ПРОГРАМА „ИДЕИ“ НА
СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
В Официалния вестник на ЕС от 12
октомври е публикувана покана за
представяне на предложения по Работна програма „Идеи“ за 2012 г. в рамките на Седма рамкова програма на ЕО
за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности
(2007-2013 г.).
Кандидатите се приканват да представят
предложенията си във връзка със следната
покана:
• Подкрепа на стратегията за наблюдение и контрол (свързани с пола страни) на
Европейския съвет по научни изследвания
- Дейност „Съгласуване и подкрепа“ -ERC2012-Support-1.
Крайният срок за подаване на предложения е 12 януари 2012 г., 17:00
часа(брюкселско време).
Информация за условията на поканата,
Работната програма и указанията за кандидатите относно начина на представяне на
предложенията са достъпни на съответния
уебсайт на Европейската комисия.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ
ПАРЛАМЕНТ
ТЪРСИ НАЧАЛНИК (AD 9) ЗА ОТДЕЛА ЗА ВЪНШНИ РАБОТИ И БЮДЖЕТНИ ВЪПРОСИ
В Официалния вестник на ЕС от 14
октомври е публикувано обявление, че
Европейският парламент организира
процедура за подбор на:
• PE/148/S - Началник отдел (AD 9) - Отдел за външни работи и бюджетни въпроси.
За участие в тази процедура за подбор
се изисква образователна степен, която

съответства на завършено университетско
образование, удостоверено с официално
призната в една от държавите-членки на
Европейския съюз диплома.
Към крайния срок за внасяне на кандидатурите кандидатите трябва да имат наймалко 10 години трудов стаж, придобит след
получаването на гореспоменатата диплома,
във връзка с естеството на работата, от които 3 години като ръководен кадър.
Крайният срок за подаване на документите е 14 ноември 2011 г.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
РАБОТНА ПРОГРАМА „ХОРА“ НА
СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
В Официалния вестник на ЕС от 20
октомври е публикувана покана за
представяне на предложения по Работна програма „Хора“ на Седма рамкова програма на Европейската общност
за научни изследвания, технологично
развитие и демонстрационни дейности
(2007-2013 година) за 2012 г.
Кандидатите се приканват да представят
предложения за следната покана:
• Безвъзмездни средства за професионална интеграция - FP7-PEOPLE-2012-CIG.
Общият наличен бюджет възлиза на 40
000 000 EUR.
Крайният срок за представяне на предложенията е 18 септември 2012 г., 17:00
часа(брюкселско време).
Информация за условията във връзка с
поканата, работните програми и указанията
за кандидатите относно начина на представяне на предложенията са на разположение
на съответната уебстраница на Европейската комисия.
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ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „МАРКО ПОЛО“ II
В Официалния вестник на ЕС от 21 октомври 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 процедурата за
подбор за 2011 г. по Втората програма
„Марко Поло“.
Поканата изтича на 16 януари 2012 г.
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/2011/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
или по факс: +32 22979506.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА МЕДИА 2007
В Официалния вестник на ЕС от 26
октомври е публикувана покана за
представяне на предложения по Програма МЕДИA 2007 - Популяризиране/
Достъп до пазара.
Целите на Програмата са:
• подпомагане и насърчаване на популяризирането и разпространението на
европейски аудио-визуални и кинотворби.
Тези действия се осъществяват в рамките
на търговски прояви, пазари за специали-

сти и аудио-визуални фестивали в Европа и
по света, доколкото тези събития играят съществена роля за популяризиране на европейските творби и за изграждане на мрежи
от специалисти;
• насърчаване на свързването в мрежа
на европейските оператори чрез подпомагане на общи действия, предприети на европейския и международния пазар от национални публични или частни организации
за популяризиране.
Тази покана е насочена към европейски
организации, регистрирани във или управлявани от граждани на държави-членки
на Европейския съюз и на държави от Европейското икономическо пространство, които участват в програма МЕДИА 2007 (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия), Швейцария и
Хърватия.
Допустими дейности
Предназначението на поканата е да подкрепя дейности и действия, които се осъществяват във и извън държавите, участващи в Програма МЕДИA.
Целите са да се подпомогнат дейности за:
• подобряване на разпространението
на европейските аудио-визуални творби,
като на европейския аудио-визуален сектор
се осигури достъп до професионалните европейски и международни пазари;
• насърчаване на съвместните дейности на националните организации за популяризиране на филми и аудио-визуални програми;
• насърчаване на изграждането на икономически партньорства между държавите
и професионалистите в рамките на Програма МЕДИА и извън нея, стимулиране на взаимното опознаване и разбирателство.
Максималната продължителност на проектите е 12 месеца.
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Дейностите трябва да започнат най-рано
на 1 юни 2012 г. и да приключат най-късно
до 31 декември 2013 г.
Критерии за възлагане
Допустимите кандидатури/проекти ще се
оценяват по скала от 100 точки въз основа
на следните критерии:
• Европейско измерение на дейността 30 точки;
• Въздействие върху популяризирането
и разпространението на европейските аудио-визуални творби - 30 точки;
• Качество и икономическа ефективност на предложения план за действие - 25
точки;
• Иновационни аспекти на действието 5 точки;
• Популяризиране на аудио-визуални
творби от европейски държави с малки възможности за аудио-визуално производство
- 10 точки.
Общият предвиден бюджет, който ще
бъде отпуснат за съфинансиране на проектите, възлиза на 2 500 000 EUR (при условие че бюджетът за 2012 г. бъде приет).
Максималният размер на финансовата
помощ не може да надвишава 50 % от общите разходи по действието.
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) си запазва правото да не отпусне всички налични средства.
Крайните срокове за изпращане на кандидатури са:
• 9 декември 2011 г. за дейности, започващи между 1 юни 2012 г. и 31 декември
2012 г.;
•

1 юни 2012 г. за годишни дейности,

осъществени през 2013 г. и дейности, започващи между 1 януари 2013 г. и 31 май
2013 г.
Заявленията трябва да бъдат изпратени
на следния адрес:
Education,
Audiovisual
and
Culture
Executive Agency (EACEA)
Unit Programme MEDIA - P8
Call for proposals EACEA/36/11 - Promotion/
Access to markets
Mr Constantin DASKALAKIS
BOUR 3/30
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
За разглеждане ще бъдат допускани само
кандидатури, представени чрез съответния
формуляр, с дата и подпис на лицето, което
е упълномощено да поема правни задължения от името на кандидатстващата организация.
Не се приемат кандидатури, изпратени
по факс или по електронна поща.
Инструкциите за поканата, както и формулярите за кандидатстване, са достъпни
на следния адрес:
http://ec.europa.eu/culture/media
Заявленията трябва да бъдат представени
чрез съответния формуляр и да съдържат цялата необходима информация и приложения.

НАРЪЧНИК ОТНОСНО КОНКУРСИТЕ НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ НА
EPSO
В Официалния вестник на ЕС е публикуван наръчник за желаещите да
кандидатстват за работа в Европейските институции.
Европейските институции подбират бъдещите си длъжностни лица чрез конкурси
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на общо основание. Конкурсите на общо
основание представляват серия от изпити, при които кандидатите се съревновават
помежду си. Тези конкурси са достъпни за
всички граждани на Европейския съюз, които отговарят на изискваните критерии. Благодарение на тази процедура всички кандидати имат равни възможности да покажат
способностите си и чрез нея се гарантира
подбор въз основа на качествата при зачитане на принципа на равното третиране.
Имената на кандидатите, издържали успешно конкурс, се включват в списък, от
който институциите набират служители в
зависимост от нуждите си. С конкурсите не
се осигуряват служители за конкретни позиции, а се съставя списък за бъдещи назначения.
За подбирането на най-добрите кандидати въз основа на условията, обявени в
обявлението за конкурса, се сформира конкурсна комисия. Тя съпоставя представянето на кандидатите с цел да оцени способностите им да изпълняват функциите, описани
в обявлението за конкурса. Поради това комисията трябва не само да даде оценка на
нивото на техните познания, но и да даде
възможност въз основа на техните качества
да бъдат открити най-добре подготвените
кандидати.
Конкурсите могат да бъдат организирани:
•

или в рамките на ежегодни цикли;

• или в зависимост от конкретните нужди на институциите.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
РАМКИТЕ НА НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ
На интернет страницата на Структурните фондове на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения,
финансирани от фондът за достойни

условия на труд и тристранен диалог в
рамките на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
Фондът за достойни условия на труд и
тристранен диалог обхваща 12 страни-бенефициенти. Финансирането е предназначено за индивидуални проектни предложения, които са ориентирани към постигане на
следните резултати:
• Подобрени структури и практики на
социалния и на тристранния диалог;
• По-добро разбиране на ползите от достойните условия на труд.
Допустимите кандидати са:
•

социални партньори;

•

публични власти;

• организации на публични власти, учредени като юридически лица в странитебенефициенти и в Норвегия, чиято основна
дейност е свързана с условията на труд и/
или тристранното сътрудничество.
Понятието „социален партньор“ означава организации, които представляват работодатели и служители. Юридически лица на
национално, регионално и местно ниво са
допустими кандидати.
Сумата, която ще бъде предоставена
на България по линия на Фонда е 480 000
евро. Минималният размер на индивидуалния грант е 20 000 евро, а максималният е
200 000 евро.
Крайният срок за представяне на проектни предложения е 31 март 2012 г., 12 ч.
(местно норвежко време).
Цялата необходима информация и формуляри за кандидатстване са достъпни на
следния адрес:
http://www.decentwork.no
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация “Европейски иснтитут

в партньорство с:
Портал Европа

Център за модернизиране
на политики

Столична Община

Читалище “Славянска беседа”

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

11

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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