БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
”Анкета за удовлетвореността от работата на
ЕИЦ „Европа Директно” – София през 2009г”

.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

НОВИНИ
ТРИ НОВИ ПРОЦЕДУРИ СА ОТКРИТИ
ПО ОПАК
Управляващият орган на Оперативна
програма
„Административен
капацитет” откри три нови процедури за
конкретни бенефициенти.
На 30 ноември бяха отворени две процедури за
конкретни бенефициенти на обща стойност 30 млн.
лв.
По процедурата по подприоритет 2.2. „Компетентна и
ефективна държавна администрация” ще може да
кандидатства за 10 млн. лв. Институтът по публична
администрация. Чрез нея той ще може да укрепи своя
капацитет като институцията, предоставяща обучения
за държавната администрация. По тази процедура ще
бъдат организирани и обучения за служителите,
които да подобрят качеството на тяхната работа.
Втората процедура, е по подприоритет 3.1. на ОПАК
„Подобряване на обслужването за гражданите и
бизнеса, в това число чрез развитие на електронното
управление”. Тя е за 20 млн. лв. и е насочена към
Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията. Нейната цел е да облекчи
административното обслужване на гражданите и
бизнеса като подобри предоставянето на електронни
административни услуги.
Крайният срок за подаване на проектни предложения
и по двете процедури е 01.02.2010 г.
Третата процедура се открива днес. Тя е по
подприоритет 2.1. на ОПАК „Модерно управление на
човешките ресурси в държавната администрация” и е
на стойност 1 млн. лв. По нея до 02.02.2010 г. ще
може да кандидатства администрацията на
Министерския съвет.
Процедурата цели да подобри съществуващата в
момента система за атестиране на държавните
служители, както и свързаната с това система за
заплащане според качеството на работа. Ще могат да
се организират и обучения на служителите по
управление на човешките ресурси и на служителите
на ръководни длъжности за ефективното прилагане
на системата.
ЗАПОЧВА
ПРИЕМАНЕТО
НА
ДОКУМЕНТИ
НА
СТУДЕНТИ
ЗА
РАБОТА В ГЕРМАНИЯ ПРЕЗ ЛЯТОТО
НА 2010 Г.

Бюрата по труда в градовете, в които има висши
учебни заведения или клонове/филиали на висши
училища, чрез Централата за чуждестранно и
специализирано посредничество – гр. Бон, започват
приемането на документи на 300 студенти за работа в
Германия през лятото на 2010 г., съобщават от
Агенцията по заетостта.
Кандидатите, студенти в български висши учебни
заведения, трябва да са на възраст между 18 и 35
години; редовни студенти без последен курс на
семестриално обучение; да имат добри до много
добри познания по немски език и да са готови
минимум 2 месеца да работят в Германия.
До 8 януари 2010 г. желаещите да кандидатстват
трябва да представят в бюрото по труда, където се
намира висшето училище, следните документи:
Молба (свободен текст) на български език. В нея
трябва да се декларира, че са свободни от други
ангажименти по време на официално обявената за
всяко училище лятна ваканция (задължително се
посочват точните начална и крайна дата), а така
също, че притежават необходимите средства да
финансират сами заминаването си за Германия;
Уверение от висшето училище, че младежът е
редовен студент и не е последен курс на обучение.
Не се приемат уверения, в които данните за курса и
семестъра на следване са посочени с римски цифри.
В уверението изрично се изисква да е посочено, че
лицето не е последен курс на семестриално
обучение. Прави се проверка за верността на
обстоятелствата, посочени в уверението на всеки
студент.
До 15 януари 2010 г. бюрата по труда ще извършат
проверка на езиковите познания, като кандидатите се
класират според степента на владеене на немски
език.
Документите на поименно изисканите студенти се
подават от германските работодатели директно в
ЦЧСП – Бон.
Информационният бюлетин за чуждестранни
студенти, желаещи да работят в Германия през
лятото на 2010 г., е публикуван на интернет адрес
www.arbeitsagentur.de,
като
се
избират
последователно: Unternehmen - Arbeitskräftebedarf Beschäftigung
Ausländer
Studenten/Ferienbeschaeftigung.
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ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА „ЕРАЗМУС МУНДУС“ II
В Официалния вестник на ЕС от 3
декември е публикувана покана
за
представяне
на
предложения —
EACEA/29/09
за
изпълнението
на
„Еразмус Мундус“ II.
Поканата се отнася за следните действия:
•
•
•

Действие 1 — СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ
Действие 2 — ПАРТНЬОРСТВА
Действие 3 — ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Основната цел на програма „Еразмус Мундус“ е да
насърчава европейското висше образование, да
подпомага
разширяването
и
подобряването
перспективите за кариера на студентите и да
улеснява междукултурното разбирателство чрез
сътрудничество с трети държави в съответствие с
целите на външната политика на Европейския съюз,
за да допринесе за устойчивото развитие на тези
държави в областта на висшето образование.
Конкретните цели на програмата са:
да насърчава структурното сътрудничество между
висшите училища и предлагането на подобрено
качество в сферата на висшето образование, като
създава типично европейска добавена стойност и
привлекателност както в Европейския съюз, така и
извън него с оглед създаването на центрове за
високи постижения;
да допринесе за взаимното обогатяване на
обществата чрез развиването на квалификациите на
жени/мъже, така че те да разполагат с подходящи
умения, по-специално спрямо пазара на труда, и да
са с широк кръгозор и международен опит,
посредством насърчаване както на мобилността за
най талантливите студенти и преподаватели от трети
държави за придобиването на квалификации и/или
опит в Европейския съюз, така и за най-талантливите
европейски студенти и преподаватели в трети
държави;
да допринесе за развитието на човешките ресурси и
капацитета за международно сътрудничество на
висшите училища с трети държави посредством
увеличаване на мобилността между Европейския
съюз и трети държави;
да подобри достъпността и да засили профила и
видимостта на европейското висше образование в

света, както и привлекателността му за граждани на
трети държави и за гражданите на Европейския съюз.
A. ДЕЙСТВИЕ 1 — СЪВМЕСТНИ ПРОГРАМИ ПО
„ЕРАЗМУС МУНДУС“
Това действие, което цели да насърчава
сътрудничеството между висшите
училища и
преподавателския персонал в Европа и в трети
държави с цел създаване на центрове за високи
постижения и развитие на висококвалифицирани
човешки ресурси, включва две поддействия:
•
•

Действие 1A — Магистърски курсове
„Еразмус Мундус“ (МКЕМ) и
Действие 1Б — Съвместни докторантури
„Еразмус Мундус“ (СДПЕМ),

чиято цел е да подпомага програми за следдипломна
квалификация с изключително академично качество,
разработени съвместно от консорциуми от
европейски училища и където е уместно, училища от
трети държави, които да допринесат за повишаване
на видимостта и привлекателността на европейския
сектор на висшето образование. Подобни съвместни
програми трябва да включват мобилност между
училищата, участващи в консорциума, и да
завършват с присъждане на признати съвместни
двойни или множествени степени.
A.1. Допустими
консорциума

кандидати

и

състав

на

Условията, приложими за допустимите кандидати и за
състава на консорциума, са посочени в раздели 4.2.1
за действие 1А и 5.2.1 за действие 1Б от
ръководството на програмата.
A.2. Допустими дейности
Допустимите дейности са посочени в раздели 4.2.2 за
действие 1A и 5.2.2 за действие 1Б от ръководството
на програмата. За настоящата покана не са
определени тематични приоритети.
A.3. Критерии за отпускане
Заявленията за действия 1А и 1Б ще се оценяват по
следните критерии за отпускане:
За действие 1A — Магистърски курсове „Еразмус
Мундус“ (МКЕМ)
Критерии
•
•
•

Академично качество 30 %
Интегриране на курса 25 %
Мерки за управление,
устойчивост на курса 20 %
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•
•

Услуги и последващи действия за
студентите 15 %
Осигуряване и оценка на качеството 10 %

Действие 1Б — Съвместни
„Еразмус Мундус“ (СДПЕМ)

докторантури

Критерии
•
•
•
•
•

Академично
и
научноизследователско
качество 25 %
Опит и състав на партньорството 25 %
Европейска интеграция и функциониране на
програмата 20 %
Услуги за докторанти, на които е отпусната
стипендия за участие в СДПЕМ 15 %
Управление, устойчивост и осигуряване на
качеството на програмата 15 %

A.4. Бюджет
Настоящата покана за представяне на предложения
няма пряко бюджетно въздействие за 2010 г. Тя има
за цел да се извърши подбор на:
•
•

за действие 1A (МКЕМ): 15 нови заявления и
най-много 21 подновени заявления
за действие 1Б (СДПЕМ): 12 нови заявления

През лятото на 2010 г. за всяка от подбраните
кандидатури ще се изготвят рамкови споразумения за
партньорство с петгодишен срок. В рамките на тези
споразумения ежегодно ще се сключват специфични
споразумения за безвъзмездни средства, считано от
академичната 2011/2012 г., което ще включва, от
една страна, финансова помощ за консорциуми,
изпълняващи съвместните програми, а от друга
страна, индивидуални стипендии, чийто брой ще се
определя всяка година, за студенти, докторанти и
учени от европейски и трети държави.
A.5. Краен срок за кандидатстване
Крайният срок за кандидатстване за действие 1A,
магистърски курсове „Еразмус Мундус“ (МКЕМ), и за
действие 1Б, съвместни докторантури „Еразмус
Мундус“ (СДПЕМ), е 30 април 2010 г.
Понастоящем изпълнителната агенция въвежда
система за електронно подаване на заявления. За
настоящата покана кандидатите изпращат заявления,
като използват електронния формуляр, наличен от
месец февруари 2010 г. (примерен образец на
електронния формуляр ще бъде публикуван на
интернет страницата на Агенцията през декември
2009 г.).

Този формуляр (заедно с приложенията) се приема
за окончателно заявление.
В допълнение по пощата трябва да се изпрати
хартиено копие на заявлението, в срока за
кандидатстване, на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals EACEA/29/09 — Action 1
Att. Mr. Joachim Fronia
BOUR 02/29
Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Приемат се единствено заявления, подадени в
рамките на крайния срок, в съответствие с
изискванията, посочени върху съответния формуляр
за кандидатстване. Заявленията, подадени само по
факс или директно по електронна поща, няма да се
разглеждат.
За да се улесни определянето на експерти със
съответната
академична
и
изследователска
компетентност, кандидатите за действие 1A
(магистърски курсове „Еразмус Мундус“ — МКЕМ) и
действие 1Б (съвместни докторантури „Еразмус
Мундус“ — СДПЕМ) се приканват да представят
кратко описание на съвместната програма (не повече
от една страница, заедно със заглавието,
обхванатите сфери/области, основните партньори и
кратко обобщение на структурата на програмата и
основните характеристики), за предпочитане един
месец преди горепосочения краен срок (напр. до 31
март 2010 г.).
Образец на подобно обобщение и съответната
процедура за подаване може да се изтегли от
следния
адрес:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/high
er_education_institutions_en.php
Б. ДЕЙСТВИЕ 2 — ПАРТНЬОРСТВА „ЕРАЗМУС
МУНДУС“
Това действие цели да насърчава структурното
сътрудничество между висши училища от
Европейския съюз и трети държави посредством
поощряване на мобилността на всички нива на
обучение за студенти (по бакалавърска и магистърска
степен), докторанти, изследователи, академичен
състав и административен персонал (не всички
региони и партиди трябва да включват всички потоци
на мобилност).
Действие 2 — Партньорството „Еразмус Мундус“
(EMA2) се разделя по две направления:
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•

•

„Еразмус Мундус“ Действие 2 —
НАПРАВЛЕНИЕ 1 — Партньорства с
държави, обхванати от инструментите
ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП (бивш Прозорец за
външно сътрудничество)
„Еразмус Мундус“ Действие 2 —
НАПРАВЛЕНИЕ 2 — Партньорства с
държави и територии, обхванати от
Инструментите
за
индустриализирани
страни (ИИС)

Б.1. Допустими участници, държави и състав на
партньорството

•
•
•
•

Качество 50 %:
Състав на партньорството и механизми за
сътрудничество 15 %
Организиране
и
осъществяване
на
мобилността 20 %
Услуги и писледващи действия за
студентите/персонала 15 %

Б.4. Бюджет
Общата налична сума по настоящата покана е
приблизително 105,2 млн. EUR и има за цел
минимален поток на мобилност от 3 881 лица.

Условията, приложими за допустимите участници и за
състава на партньорствата, са посочени в
ръководството на програмата в раздел 6.1.2.a за
ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 1 и в раздел 6.2.2.a за ЕМД2
— НАПРАВЛЕНИЕ 2, както и в ръководствата за
покани за представяне на предложения EACEA/29/09
в раздел 5.3.1 за ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 1 и в
раздел 5.3.2 за ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 2.

Наличният бюджет по ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 1 е
97,7 млн. EUR и има за цел минимална мобилност на
3 716 лица.

Б.2. Допустими дейности

Крайният срок за кандидатстване за „Еразмус
Мундус“ Действие 2 — партньорства е 30 април 2010
г.

Допустимите дейности са посочени в „Ръководство за
програма „Еразмус Мундус“ 2009—2013 г.“ в раздел
6.1.2.б за ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 1 и в раздел
6.2.2.б за ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 2 и в „Насоки
относно Поканата за представяне на предложения
EACEA/29/09“ в раздел 5.3.1 за ЕМД2 —
НАПРАВЛЕНИЕ 1 и в раздел 5.3.2 за ЕМД2 —
НАПРАВЛЕНИЕ 2.
Б.3. Критерии за отпускане
Заявленията по ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 1 ще се
оценяват по следните критерии за отпускане:
Критерии
•
•
•
•
•
•

Адекватност 25 %
Качество 65 %:
Състав на партньорството и механизми за
сътрудничество 20 %
Организиране
и
осъществяване
на
мобилността 25 %
Услуги и последващи действия за
студентите/персонала 20 %
Устойчивост 10 %

Заявленията по ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 2 ще се
оценяват по следните критерии за отпускане:
Критерии
•
•

Адекватност 25 %
Принос за високите постижения 25 %

Наличният бюджет по ЕМД2 — НАПРАВЛЕНИЕ 2 е
7,5 млн. EUR и има за цел минимална мобилност на
165 лица.
Б.5. Краен срок за кандидатстване

Заявлението за безвъзмездни средства трябва се
изпрати с препоръчана поща на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals EACEA/29/09 — Action 2
Att. Mr. Joachim Fronia
BOUR 02/29
Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Приемат се единствено заявления, подадени в
рамките на крайния срок, в съответствие с
изискванията, посочени върху съответния формуляр
за кандидатстване. Заявленията, подадени само по
факс или директно по електронна поща, няма да се
приемат.
В случай че кандидатът подава няколко различни
заявления, всяко едно от тях трябва да се изпрати в
отделен плик.
В. ДЕЙСТВИЕ 3 — ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
ЕВРОПЕЙСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

НА

Това действие цели да насърчава европейското
висше образование чрез мерки за повишаване на
привлекателността, имиджа, престижа, видимостта и
достъпността на европейското висше образование в
света и предоставя подкрепа за транснационални
инициативи, проучвания, проекти, прояви и други
действия, свързани с международното изменение на
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Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
задължително официалните становища на ЕК.

5

висшето образование във всички негови аспекти,
напр. популяризиране, достъпност, осигуряване на
качеството, признаване на кредити, признаване на
европейски квалификации в чужбина и взаимно
признаване на квалификации с трети държави,
разработване на учебни програми, мобилност,
качество на услугите и др.
Дейностите по действие 3 могат да имат различни
форми (конференции, семинари, работни срещи,
проучвания, анализи, пилотни проекти, награди,
международни мрежи, изготвяне на материали за
публикация, разработване на информационни,
комуникационни и технологични инструменти) и могат
да се реализират навсякъде по света.
В.1. Допустими
консорциума

кандидати

и

състав

В.2. Допустими дейности
Допустимите дейности са посочени в раздел 7.2.2 от
ръководството на програмата.
За целите на настоящата покана проектите трябва да
разглеждат един от следните приоритети:

•
•
•
•

проекти за популяризиране на европейското
висше
образование
в
определени
географски райони (ще се даде приоритет
на райони, които са били по малко
представени в проекти по „Еразмус Мундус“:
напр. Африка и индустриализираните
страни)
проекти за подобряване на услугите за
международни студенти и кандидат
докторанти
проекти с международно измерение на
осигуряване на качеството
проекти за засилване на връзките между
европейското висше образование и
научноизследователски дейности
на
проекти
за
популяризиране
възможностите за европейско обучение за
кандидат докторанти

Няма да се финансират проекти, които предвиждат
следните дейности:
•

Заявленията по действие 3 ще се оценяват по
следните критерии за отпускане:
Критерии
•
•

•

на

Условията, приложими за допустимите партньори и за
състава на консорциума, са посочени в в раздел 7.2.1
от ръководството на програмата.

•

В.3. Критерии за отпускане

дейности, изпълнявани във връзка с
интернационализацията на тематичните
мрежи „ЕРАЗМУС“;

•
•

Адекватност на проекта спрямо програма
„Еразмус Мундус“ 20 %
Потенциалното и очакваното въздействие
на проекта, за да се подпомогне
повишаването на привлекателността на
европейското висше образования в света 20
%
Предвидени действия за разпространение
на резултатите и натрупания опит по
проекта, както и планове за устойчивост и
дългосрочно използване на резултатите 20
%
Състав на партньорството и механизми за
сътрудничество 20 %
Работен план и бюджет 20 %

В.4. Бюджет
Настоящата покана за представяне на предложения
има за цел да избрере около 5 проекта: общият
бюджет, определен за съфинансиране на проекти по
настоящата покана, е 1 млн. EUR. Сумата на
субсидиите ще варира значително в зависимост от
размера на избраните проекти (обикновено между
100 000 EUR и 350 000 EUR). Финансовият принос от
Агенцията не може да превишава 75 % от сумата на
общите допустими разходи.
В.5. Краен срок за кандидатстване
Крайният срок за кандидатстване по „Еразмус
Мундус“ Действие 3 — проекти за повишаване на
привлекателността
на
европейското
висше
образование е 30 април 2010 г.
Заявлението за безвъзмездни средства трябва да се
изпрати с препоръчана поща на следния адрес:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Call for proposals EACEA/29/09 — Action 3
Att. Mr. Joachim Fronia
BOUR 02/29
Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE
Приемат се единствено заявления, подадени в
рамките на крайния срок в съответствие с
изискванията, посочени върху съответния формуляр
за кандидатстване. Заявленията, подадени само по
факс или директно по електронна поща, няма да се
приемат.
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13 ДЕКЕМВРИ - КРАЕН СРОК НА
ФОТОКОНКУРСА "СНИМКА ПРЕЗ
СТЕНАТА"
Фотоконкурсът "Снимка през стената"
на Информационния център "Европа
Директно" - София приключва на 13
декември.
До този момент над 50 са любителите и
професионалистите, които участват за голямата
награда на конкурса - цветен фото-принтер.
С най-новата си инициатива екипът на
Информационния център „Европа Директно-София"
отбелязва 20-а годишнина от падането на
Берлинската стена. Съорганизатори на фотоконкурса
са
Европейският
институт,
Центърът
за
модернизиране на политики и Портал ЕВРОПА.
Целта на фотоконкурса е да покаже в снимки
българският преход - началото, историята,
последствията,
неслучилото
се,
емоцията,
надеждата, разочарованието... Къде бяхме преди 20
години, къде сме днес, какво ни чака утре?
„Снимка през Стената" връща спомените и
вдъхновява за фотографии, свързани с Берлинската
стена - болезнен физически образ на „Желязната
завеса", която разделяше Европа и символично, и
идеологически, и политически от края на Втората
световна война до края на Студената война.
Желаещите да участват в конкурса - любители и
професионалисти - могат да изпращат снимките си
както по електронен път чрез специално
разработения сайт http://photo.europe.bg, така и на
хартиен носител в пратка на адрес:
Европейски информационен център „Европа
Директно”,
ул. „Раковски” 101, мецанин
София 1000.
Голямата награда в конкурса е цветен фото-принтер.
Наградният фонд включва и два революционни микро
говорители XM-I X-Mini II: малката аудио-колона с
големия звук... или както казват производителите "Sound Beyond Size".
За допълнителна информация:
е-mail: photo@europe.bg и тел. (02) 471 98 18
НАБИРАТ
СЕ
ЕВРОПЕЙСКАТА
ЛЕКАРСТВАТА

СЛУЖИТЕЛИ
АГЕНЦИЯ

ЗА
ПО

На 9 декември 2009 г. в Официалния вестник на ЕС е
публикувано обявление за набиране на служители за
европейската агенция по лекарствата Лондон.
•

•
•
•
•

Европейската агенция по лекарствата
организира процедура за подбор с оглед
съставяне на списък с подходящи кандидати
за:
Администратор (научен), управление на
данни за продуктите;
Администратор, уебредактор, комуникации,
служба на изпълнителния директор;
Администратор
(научен),
ръководител
регистри, управление на данни за
продуктите;
Ръководител секция за строителни услуги,
инфраструктурни услуги.

Одобрените кандидати ще бъдат включени в списък с
резерви и 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
Европейските общности.
Мястото на заетост е Лондон.
Заявленията трябва да бъдат подадени електронно,
като се използва формулярът, наличен на уебсайта
на Европейската агенция по лекарствата.
Заявленията трябва да се изпратят не по-късно от
полунощ на 20 януари 2010 г.
Моля, обърнете внимание: 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.
Пълните условия и длъжностните характеристики
могат да се изтеглят от уебсайта на Европейската
агенция по лекарствата:
http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/rec
ruitnew.htm
СТИПЕНДИИ
ЗА
МАГИСТЪРСКА
СТЕПЕН
НА
УЧИЛИЩЕТО
ЗА
ПОЛИТИКА
„КЕНЕДИ”
В
ХАРВАРДСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ
Програма „Kokkalis” на училището за политика
„Кенеди” в Харвард предоставя възможност за
стипендии в следните магистърски програми:
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•
•
•

Модерно управление;
Публична администрация;
Публична
администрация/Международно
развитие.

Кандидати по програма „Kokkalis” 2010 г. мога да
бъдат граждани от следните държави: Албания,
Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция,
Унгария, Косово, Бивша Югославска република
Македония, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия,
Словения и Турция.
Също така следва те да са получили академична или
професионална квалификация в една от следните
области:
•
•
•
•
•

обществени политики и администрация,
нестопанския сектор,
право,
икономика,
социални науки и др.

Кандидатите трябва да попълнят две апликационни
форми:
•
•

онлайн HKS форма
апликационната форма за стипендия по
Програмата „Kokkalis”.

Крайният срок за подаване на апликационната форма
за Програма „Kokkalis” е 8 януари 2010 г. , а този за
HKS формата,зависи от специалността, за която се
кандидатства. За повече подробности относно
сроковете, моля посетете сайта:
КОНКУРС
ПО
СТАЖАНТСКАТА
ПРОГРАМА ЗА МЛАДИ РОМИ КЪМ
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Програма "Рома" към Институт "Отворено общество"
– София, Националният Демократически Институт –
САЩ и Клубът на завършилите стажантската
програма за млади роми към НС, с подкрепата на
българския Парламент, обявяват конкурс за стажанти
по Четвъртата Стажантска програма за млади роми
към Народното събрание на Република България.
Програмата има за цел да разшири познанията на
млади хора от ромски произход за законотворческия
процес и процеса на вземане на решения и да
допринесе за промяната на обществените нагласи по
отношение на ромското политическо участие. Чрез
нея се създава реална възможност за младите роми,
имащи интереси в сферата на политиката и

публичната администрация, да се запознаят с начина,
по който функционира българският Парламент.
Кандидатите за стажанти трябва да представят
формуляр за кандидатстване, доказващ опит и
познания, необходими за включването им в
програмата.
Крайният срок за кандидатстване е 15 януари 2010
година.
ПРОМЕНЕНИ
СА
НАСОКИТЕ
ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО
СХЕМА
„ПОДКРЕПА ЗА ИНТЕГРИРАНО И
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ
ЧРЕЗ
ПОДОБРЯВАНЕ
НА
ГРАДСКАТА
СРЕДА”
Управляващият
орган
на
ОПРР
уведомява всички кандидати по Схема
за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и
устойчиво развитие чрез подобряване на градската
среда”, че съгласно чл. 13, ал. 4 на ПМС
№121/31.05.2007 г., на основание Заповед № РД-0214-2159/08.12.2009 г. и Заповед № РД-02-142202/16.12.2009 г. на Ръководителя на Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007-2013 г. са нанесени корекции в Насоките за
кандидатстване и Приложение Б1. Бюджет на проекта
по Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ BG161PO001/1.4-05/2009
„Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез
подобряване на градската среда”, както следва:
1.

Финансовият ресурс по схемата е увеличен
на 110 195 719,72 лева, съответно по
Компонент 1 - 42 105 263,16 лева и по
Компонент 2 - 68 090 456,56 лева.

2.

Във връзка с поправка на явна фактическа
грешка в Приложение Б1. Бюджет на
проекта, Таблица 1. Общи допустими
разходи, са отразени корекции, съгласно
Заповед
№
РД-02-142202/16.12.2009/16.12.2009
г.
на
Ръководителя на Управляващия орган на
Оперативна
програма
„Регионално
развитие” 2007-2013 г.

Крайният срок за получаване на проектните
предложения е 08 февруари 2010 г. в 16.00 ч. местно
време.
Коригираният комплект документи за кандидатстване
по процедурата е публикуван на интернет-страницата
на Оперативната програма http://www.bgregio.eu/ в
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секция Отворени търгове, на интернет-страницата на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството: http://www.mrrb.government.bg и на
Единния
информационен
портал
http://www.eufunds.bg.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
РАБОТНА
ПРОГРАМА „ХОРА“ НА СЕДМАТА
РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕО ЗА
НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ
И
ДЕМОНСТРАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ЗА
2010 Г.
С настоящото се известява за отправянето на покана
за представяне на предложения по работна програма
„Хора“ на Седмата рамкова програма на
Европейската общност за научни изследвания,
технологично развитие и демонстрационни дейности
(2007—2013 г.) за 2010г.
Кандидатите се приканват да представят
предложенията си за следната покана. Срокът на
поканата и бюджетът са дадени в съответния текст на
поканата на интернет страницата на CORDIS.

отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от
проритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни
водоеми, преработка и маркетинг на продукти от
риболов и аквакултура”.
15 работни дни след обявяване на заповедта за
отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”
стартира приема на проекти.
По мярката ще се подпомагат проекти, насочени към
изграждане,
разширяване,
оборудване
и
модернизация на предприятия в сектор „Рибарство”.
Преработвателните и търговските предприятия могат
да се възползват от съфинансиране за някои от
следните сектори:
•

•

Обособена програма „Хора“:
•

Референция на поканата: FP7-PEOPLE2010-COFUND

Настоящата покана за представяне на предложения
е свързана с работната програма за 2010г., приета с
Решение C(2009) 5892 на Комисията от 29 юли
2009г.
Информация за условията на поканата, работната
програмa и указанията за кандидатите относно
начина на представяне на
предложенията са
достъпни на интернет страницата на CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО
РИБАРСТВО
И
АКВАКУЛТУРИ
ОТВОРИ МЯРКА 2.6. „ИНВЕСТИЦИИ
В ПРЕРАБОТКА И МАРКЕТИНГ НА
ПРОДУКТИ
ОТ
РИБОЛОВ
И
АКВАКУЛТУРА”
Помощта по мярката приоритетно ще
се предоставя на микро-, малки и
сердни предприятия.

•
•

Сектор 01 – Увеличаване преработвателния
капацитет чрез изграждане на нови
преработвателни
единици
и/
или
разширение на съществуващи;
Сектор 02 – Изграждане, разширение,
оборудване
и
модернизация
на
преработвателни
единици
с
цел
подобряване хигиената и условията на труд,
опазване на околната среда и внедряване
на производствени системи за контрол на
качеството и технологични иновации;
Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни
структури;
Сектор
04
–
Модернизация
на
съществуващи пазарни структури.

Помощта по тази мярка приоритетно ще се
предоставя на микро-, малки и сердни
предприятия.
За мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг
на продукти от риболов и аквакултура”, финансовото
подпомагане ще бъде 60 % от размера на одобрените
и реално извършени инвестиционни разходи.
От тях 75 % ще бъдат осигурени от Европейския
фонд по рибарство и 25 % – национално
съфинансиране.
Максималният размер на безвъзмездната финансова
помощ за един проект не трябва да надвишава
левовата равностойност на:
•
•
•

1 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
3 000 000 евро по сектор 03 и
300 000 евро по сектор 04.

Управляващият орган на Оперативна програма за
развитие на сектор „Рибарство” издаде Заповед за

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК
Информацията и мненията, публикувани в този бюлетин, не отразяват
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Минималната финансова помощ по проект не трябва
да бъде по-малка от левовата равностойност на 10
000 евро.
Максималният размер на безвъзмездната финансова
помощ за целия програмен период на Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство” за един
кандидат не може да превишава левовата
равностойност на:
•
•
•

2 000 000 евро по сектор 01 и сектор 02;
6 000 000 евро по сектор 03 и
600 000 евро по сектор 04.

За безвъзмездна финансова помощ могат да
кандидатстват юридически лица или еднолични
търговци, регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите. За подпомагане по сектор 04
се допускат само юридически лица, регистрирани
съгласно чл. 14 от Закона за стоковите борси и
тържищата. За съществуващи обекти по сектори 01,
02 и 04 кандидатите за подпомагане трябва да са
регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните
(ЗХ) или чл. 229, чл. 262 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
Подробности и информация по отношение условията
и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”
могат да бъдат намерени в Наредба №8 от 30 март
2009 г.
ПУБЛИКУВАНА Е ИНДИКАТИВНАТА
ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА
2010 Г. НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Индикативната
годишна
работна
програма за предстоящите през 2010 г.
процедури
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ, беше
приета
на
петото
одобрена
и
заседание на Комитета за наблюдение
на ОП "Регионално развитие" 2007-2013
г., който се проведе на 3 и 4 декември
2009 г.
Индикативната годишна работна програма за 2010 г.
предвижда обявяването на 13 /тринадесет/
процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ, насочени към:
•

Внедряване на
ефективност;

мерки

за

енергийна

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Внедряване на инсталации/съоръжения
основани на използването на алтернативни
възобновяеми енергийни източници;
Извършване на одити за енергопотребление
в
общинската
образователна
инфраструктура;
Организиране на иновативни културни
събития;
Подкрепа за деинституционализация на
социални институции за деца;
Реконструкция/обновяване/оборудване на
лечебни и здравни заведения;
Изработване на интегрирани планове за
градско развитие;
Осъществяване на дребномащабни мерки
за предотвратяване на наводнения;
Изграждане на широколентови връзки към
градските
периферии
и
по-слабо
урбанизираните територии и селски райони;
Възстановяване, обновяване на природни,
културни и исторически атракции;
Организиране на събития с регионален и
национален обхват и въздействие.

ФОТОИЗЛОЖБА
ОТ
КОНКУРСА
СТЕНАТАЮ"

С НАЙ-ДОБРОТО
"СНИМКА
ПРЕЗ

Снимката „Мелница „Република" на
Стефан Папукчиев от гр. Казанлък
спечели
първата
награда
на
фотоконкурса "Снимка през Стената".
Той спечели цветен фото-принтер, която ще
пристигне при него чрез съгражданина му Бедрос
Азинян, също участник в конкурса.
Второто място е за Радостина Станкова и „Стената",
а трето за Георги Величков от София със снимката
„14 януари 2009 - 2". Те спечелиха микро говорители
XM-I X-Mini II.
Фотоконкурсът и изложбата "Снимка през Стената" се
организира от Информационния център "Европа
Директно" - София, Европейския интитут, Център за
модернизиране на политики, Портал ЕВРОПА и НЧ
„Славянска беседа" по повод 20-а годишнина от
падането на Берлинската стена, чествано във всички
държави-членки на ЕС с разнообразни прояви.
Целта на инициативата бе да се съберат и покажат в
снимки емблематични образи от българския преход началото, историята, последствията, неслучилото се,
емоцията, надеждата, разочарованието; къде бяхме
преди 20 години, къде сме днес, какво ни чака утре.
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Журито на конкурса избра 10-те най-добри снимки,
изпратени за участие в конкурса от над 150,
изпратени
от
фотографи-любители
и
професионалисти от цяла България. Финалната
селекция фотографии са показани от днес в
Читалище "Славянска беседа" в София - ул. "Г. С.
Раковски" 127.
На откриването на изложбата присъстваха част от
победителите и участниците в конкурса. Те разказаха
историята зад снимката и споделиха какво е преходът
за тях в образи и преживявания , своя опит зад
обектива.
По-късно сбирката от фотографии ще бъде изложена
в офиса на "Европа Директно" - София: ул. "Г. С.
Раковски" 101. Заповядайте да разгледате
фотоизложбата и виртуално - чрез посещение на
секцията "Галерия" на сайта на конкурса.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОГРАМА
„МЛАДЕЖТА
ДЕЙСТВИЕ” (2007 – 2013)

НА
ПО
В

На 23 декември 2009 г. в Официалния
вестник на ЕС е обявена покана за
представяне на проектни предложения
по Програма „Младежта в действие”
(2007 – 2013).
Цели и приоритети:
•

•

•
•

•

да насърчава активното гражданско
поведение на младите хора като цяло, и поспециално тяхното европейско гражданско
поведение;
да развива солидарност и насърчава
толерантност между младите хора, поспециално с цел засилване на социалното
сближаване в Европейския съюз;
да насърчава взаимното разбирателство
между младите хора в различните страни;
да допринася за развитие на качеството на
системите за подпомагане на дейностите на
младите хора и на възможностите на
организациите на гражданското общество в
сферата на младежта;
да насърчава европейското сътрудничество
по въпросите на младежта.

Постоянните приоритети на програмата са:

•

приобщаване
на
млади
неравностойно положение.

Освен горепосочените постоянни
годишните приоритети за 2010 г. са:
•

•

•

хора

в

приоритети,

Европейска година на борбата срещу
бедността и социалното изключване
(насърчават се проекти, с които се цели да
се повиши осведомеността на младите хора
за отговорността на всеки един човек за
справяне с бедността и маргинализацията,
както и да се спомогне за приобщаването на
групите в неравностойно положение);
Младежка безработица и насърчаване на
активното участие в обществото на млади
безработни хора (насочен е към
насърчаване на проекти, в които се цели да
бъде стимулирано активното участие в
обществото на млади безработни хора);
Повишаване
на
осведомеността
и
мобилизиране на младите хора за
посрещане
на
световните
предизвикателства като миграционните
потоци, целите на хилядолетието за
развитие и др. (насърчаване на проекти, с
които се цели по-ясно осъзнаване от страна
на младите хора на тяхната роля като
активни граждани в условията на
глобализиран свят, както и засилване на
чувството им за солидарност в световен
план и на съпричастността им към
актуалните въпроси).

Структура на програмата „Младежта в действие“
Действие 1 — Младежта за Европа:
Поддействие
1.1
—
(продължителност до 15 м.);

Младежки

обмен

Поддействие 1.2 — Младежки инициативи (с
продължителност от 3 до 18 месеца);
Поддействие 1.3 — Младежки проекти за демокрация
(с продължителност от 3 до 18 месеца).
Действие 2 — Европейска доброволческа служба
Действие 3 — Младежта по света
Поддействие 3.1 — Сътрудничество с държави,
съседни на Европейския съюз (с продължителност до
15 месеца).
Действие 4 — Системи за подкрепа на младежта

•
•
•

европейско гражданско поведение;
участие на младите хора;
културно многообразие;
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Поддействие 4.3 — Обучение и работа в мрежа на
ангажираните в работата с младежи и младежки
организации (с продължителност от 3 до 18 месеца).
Действие 5 — Подкрепа за
сътрудничество в сферата на младежта

европейско

Поддействие 5.1 — Срещи между млади хора и
отговарящите за политиката за младежта (с
продължителност от 3 до 9 месеца).

поддействие 1.3:
•
•
•
•

относимост към целите и приоритетите на
програмата (30 %);
качество на тематичния замисъл (20 %);
качество на предложения проект и
предложените методи (30 %);
профил и брой на участниците и
организаторите (20 %).

Кандидати, които имат право на участие:
поддействие 5.1:
•
•
•
•
•
•
•

организации
с
идеална
цел
или
неправителствени организации;
местни, регионални публични органи;
неформални групи от млади хора;
органи, действащи на европейско равнище в
сферата на младежта;
международни организации с идеална цел;
организации
със
стопанска
цел,
организиращи прояви в сферата на
младежта, културата или спорта;
кандидатите трябва да бъдат законно
установили се в една от страните по
програмата или да бъдат от съседните
партньорски страни в Западните Балкани.

В програмата могат да участват следните страни:
•
•

•

•

държавите-членки на ЕС;
държавите от ЕАСТ, които са страна по
споразумението за ЕИП, в съответствие с
разпоредбите на посоченото споразумение
(Исландия, Лихтенщайн и Норвегия);
страните
кандидатки,
които
имат
предприсъединителна
стратегия
в
съответствие с общите принципи и общите
условия и договорености, установени в
рамковите споразумения, сключени с тези
страни за тяхното участие в програмите на
Общността (Турция);
трети страни, които са подписали
споразумения с Общността в сферата на
младежта.

Критерии за предоставяне на подкрепа:
поддействия 1.1, 1.2, 3.1, 4.3 и действие 2:
•
•
•

относимост към целите и приоритетите на
програмата (30 %);
качество на предложения проект и
предложените методи (50 %);
профил на участниците и организаторите
(20 %).

•
•
•
•

относимост към целите и приоритетите на
програмата (20 %);
относимост към целите на политиката на ЕС
за младежта (20 %);
качество на предложения проект и
предложените методи (40 %);
профил и брой на участниците и
организаторите (20 %).

Програмата разполага с общ бюджет от 885 милиона
EUR за периода 2007—2013 г.
Заявленията трябва да бъдат подадени в срока,
съответстващ на началната дата на проекта.
Пълната информация, относно сроковете за
кандидатстване може да намерите в ръководството
за Програмата „Младежта в действие” (2007 – 2013)
на следните интернет страници:
http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.php
ПОСЛАНИК ХОРХЕ ФУEНТЕС: ЗА
ФЕЪРПЛЕЯ И "ЗВЕЗДНАТА РОЛЯ",
ПО
ПОВОД
НАЧАЛОТО
НА
ИСПАНСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
НА ЕС
Испания ще помогне на България да
влезе в Еврозоната и Шенген до 2013
година, заяви в интервю за PRO.BG
испанският посланик Хорхе Фуентес.
Поводът за интервюто на репортера
Апостол Николов е фактът, че на 1
януари 2010 г. Мадрид ще поеме
ротационното председателство на
Европейския съюз за следващите шест
месеца.
Представяме ви текста на интервюто:
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От 1 януари ще имаме европейския президент
Херман
Ван
Ромпуй
и
Испанското
председателство на ЕС. Как ще се подели
европейската власт между тях?
"Разделянето ще стане дружески и ще се основава на
два принципа: първият е да няма дублиране на
задачите, да не се случи така, че Испанското
председателство и президентът да вършат едно и
също. Затова ще държим постоянна връзка. Вторият
принцип ще е феърплеят или чистата игра. Под чиста
игра имам предвид, че Испанското председателство
не иска на всяка цена да играе звездна роля. Ние не
се опитваме да блеснем, а да накараме новата
система да заработи, и ако трябва да отстъпим на
заден план в полза на новите институции, ще го
сторим със сигурност.
Не се ли опасявате, че заради административните
реформи Испанското председателство няма да
изпълни политическите си цели?
Имаме опита на страна-председател от 2002 година,
когато беше въвеждането на еврото. Това беше една
много сложна операция, но Испания я изпълни
безупречно. Благодарение на това сега еврото
функционира
прекрасно.
Сега
заемаме
председателското място във времето на Лисабонския
договор. Ще видите, че прилагането му ще отнеме
месеци. Дори до края на испанското председателство
този процес може да не завърши. Това не означава,
че паралелно няма да изпълняваме целия
политически механизъм, който сме подготвили. Двете
неща ще вървят паралелно. От една страна ще върви
прилагането на Договора, а от друга - срещите на
върха и симпозиумите. Имайте предвид, че за
времето на нашето председателство, ще ръководим
най-малко 3 500 различни събития!
Смятате ли, че със срещи и събрания може да се
пребори икономическата криза, която е основен
приоритет на председателството?
Целта е всяко подобно събитие да бъде практично и
реалистично, не само да си даваме вид, че се
събираме и нещо правим. Ако не намерим практични
решения на въпросите, значи тези срещи и
събирания не струват нищо.
А каква е конкретната цел на Испания за
намаляване на безработицата в Евросъюза - това
е друг основен приоритет на председателството?
На първо място искаме чисто и просто безработицата
да спре да нараства. Ако говорим за цяла Европа,
където има общо 50 милиона безработни, и дума не
може да става за успех, ако не се намери работа за
поне 10 милиона души. Това са около 20% от общия
брой безработни. Тази цифра звучи напълно разумно.
Това е целта, към която Испания иска да насочи

Европейския съюз. Ако това се случи за шест месеца,
ще е страхотно. Ако не, тези усилия ще бъдат
продължени от председателствата на Белгия и
Унгария в рамките на нашето трио, траещо година и
половина, което е една амбициозна програма.
Борбата с имиграцията част от решаването на
проблема с безработицата ли е?
Не. Както съм го казвал и друг път, имигрантите
оказват изключително благотворно влияние върху
Испания. Страната ни е осмата икономическа сила на
планетата с БВП, по-висок от този на Русия
например, която има почти 200 милиона жители, а
ние - 45 милиона. И това не е случайно, а е резултат
на много усилия и е постигнато с помощта на добре
свършената работа на много имигранти.
А какво ще кажете за българските имигранти постоянно чуваме за български организирани
престъпни групи в Испания?
Българите са най-добрите, един от най-добрите
сектори на работна сила в Испания. И не го казвам,
просто за да ви се харесам - нашите експерти са ми
го казвали много пъти. У нас идва много добра
работна ръка от България. Иначе във всяка група
хора, каквато и да била тя, няма начин да няма 1-2%
такива, които са нежелани. Реално тези 1-2 процента
са си стотици лица, които се занимават с престъпна
дейност. Но те са просто едно изключение, защото
мнозинството от българите или другите имигранти не
идват у нас, за да извършват престъпления.
Какво ще се промени за българите по време на
Испанското председателство - защото тук не сме
свикнали с мисълта, че онова, което се случва в
Брюксел, се отразява на живота ни...?
Това е типично не само за България, която е и
отскоро в ЕС, а и за повечето останали държави.
Хората не могат да разберат, че 80% от решенията,
които са важни за техния живот, не се взимат в
магазина на ъгъла, нито в кметството на някое село,
нито дори в София, а се вземат в Брюксел... Покрай
тези 300 или 400 000 българи в Испания сме се
запознали добре и знаем от какво имате нужда: това
е влизане в еврозоната, в Шенгенското пространство
и - разбира се - постигане на вашите цели в сферата
на енергетиката. ПО време на нашето
председателство ще направим всичко възможно това
да се случи колкото може по-бързо. Смятам, че е
напълно разумно да говорим за влизане на България
в еврозоната и Шенген през 2013 година.
А защо именно 2013 г.?
Вашите собствени управляващи си дават ясна
сметка, че това е един много разумен срок. На вас не
ви е изгодно това да се случи прекалено рано. Трябва
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да имаме предвид, че ако влизането в еврозоната не
се подготви добре, ефектите могат да бъдат вредни.
Цените ще се вдигнат много и бързо.
БЪЛГАРИЯ ВЛИЗА В ЧЕТВЪРТАТА
СИ ГОДИНА КАТО ЧЛЕН НА ЕС
В полунощ на 31 декември 2009 г.
изтичат първите три години от
присъединяването на България към
Европейския съюз, а заедно с тях - и
възможността на страната ни да
бъдат налагани предпазни клаузи.
В присъединителния договор на България беше
предвидено през първите три години от членството, с
цел запазване на интересите на Европейския съюз,
да могат да се активират предпазни клаузи в три
отделни области: обща - за икономиката, за

вътрешния пазар, и върху правосъдието и
вътрешните работи, където действа и специален
мониторингов механизъм. Той остава в сила за
неопределено време, но вече няма да може да
активира предпазна клауза.
Това предаде кореспондент на БНР в Брюксел.
Санкциите, които ще могат да бъдат налагани на
България занапред, ще са същите като за останалите
страни-членки - наказателни процедури и евентуално
дело в Европейския съд при неспазване на
Общностното законодателство, и замразяване и
отнемане на средства при
неправомерно
изразходване на парите от еврофондовете.
От 1 януари 2010 г. България наистина е вече със
статута като всички останали страни в Европейския
съюз.
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За контакти:
София
ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 471 98 18
Факс: +359 2 471 98 18
Е-поща:direct@europe.bg

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Столична Община
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