БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
2009 г. - ”Европейска година на творчеството
и иновациите”
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Целта на Европейската година е да се популяризират
творчески и новаторски подходи в различни области
на човешката дейност, както и да се подобри
готовността на Европейския съюз да посрещне
бъдещите предизвикателства на глобализирания
свят.
Европейската комисия и подсилва значението на
творчеството и иновациите за личното, социалното и
икономическото развитие. Много институции на ЕС
участват в разпространението на добри практики,
насърчаването на образование и изследвания и
популяризирането на политически дебати и
развитие.
Европа се нуждае от задълбочаване на творческия и
на иновационния си капацитет поради социални, а
също и поради икономически причини, се казва в
обяснителния меморандум на Комисията от 28 март
2008 г. В рамките на Европейския съвет многократно
е изтъквано, че иновациите са от първостепенно
значение за способността на Европа ефикасно да
отговори на предизвикателствата и възможностите на
глобализацията. През декември 2006 г. например
Съветът отбеляза, че „Европа се нуждае от
стратегически подход, насочен към създаването на
благоприятна за иновации среда, в която познанието
се превръща в иновативни продукти и услуги“.
Съвременната икономика, при която ударението се
поставя на придаването на добавена стойност
посредством
по-пълноценно
използване
на
познанието и на бързото въвеждане на
нововъведенията, изисква разширяване на базата от
творчески умения на цялото население. Поконкретно, налице е необходимост от умения и
способности, които да позволят на населението да
вижда в промяната възможност и да бъде отворено
за нови идеи, които насърчават иновацията и
активното участие в едно многокултурно и основано
на познанието общество.

Целта за 2009 г. е да се популяризира способността
за творчество и иновации като основни умения за
всички . Тя е в съответствие със Съобщението на
Комисията „Широкообхватна иновационна стратегия
за ЕС“, в която се казва, че „без образованието като
ключова политика иновацията ще остане без опора.
Талантът и творчеството трябва да се насърчават от
ранна възраст5.“ В този смисъл, Програмата за
обучение през целия живот е важен инструмент в
подкрепа на тази инициатива. Други политики и
програми в сходни области като бизнеса,
информационното общество, изследователската
дейност, сближаването или развитието на селските
райони ще окажат където е уместно подкрепа при
осъществяването на тази Европейска година.
Световете на творчеството и иновацията - този на
изкуството от една страна, и този на технологиите и
бизнеса, от друга, често нямат здрави връзки
помежду си.
Част от съществения принос на Европейската година
ще бъде изграждането на мостове между тези два
свята, като с конкретни примери се покаже ползата от
неделимото разглеждане на понятията за творчество
и иновация в редица области, например в училищата,
университетите, частните и публичните организации.
Важен и често неизползван източник на иновации
може да се намери и извън пределите на дадена
организация. Потребителите могат не само да
осигурят благоприятна за иновации пазарна среда, но
и да разрешат непредвидени проблеми и да участват
в разработването на продукти и услуги.
Положителният ефект от участието на потребителите
обяснява защо производителите на нови технологии,
които работят в близост с потребителите, имат
високо равнище на успеваемост в новаторството.
Връзката между уменията и новаторството е
динамична: отношенията между хората, както и
техните умения и знания подпомагат насърчаването
на иновациите, които от своя страна допринасят за
промяна в търсенето на умения както в обществото,
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така и в средите на бизнеса. Иновационните процеси
стават все по-тясно свързани, мултидисциплинарни и
проблемно ориентирани и пораждат все по-голямо
търсене на основни умения, като това да се научиш
да учиш или способността да взаимодействаш
ефикасно с останалите. Оттук и важността от
разпознаване на уменията като „знания, умения и
отношения“.
Отношението към промяната може да бъде също
толкова важно, колкото и официалното образование.
Сред основните качества, върху които се гради
способността за творчество и за иновации, са
мотивираността и инициативността. Нарастващият
натиск за разработване на творчески, иновативни и
критични умения навежда на мисълта, че
традиционните подходи за обучение, основани на
пряко или на лекционно обучение, вече не са
адекватни. Те се заместват от модели, при които
вниманието е повече насочено към учащия, и които
са базирани на активното му участие в процесите на
осмисляне и тълкуване. Усвояването на знания се
извършва заедно с другите, като творчески се
променят социални практики и навици. Една
организационна култура, която подкрепя откритостта
и творчеството е жизненоважно предварително
условие за успешното обучение и новаторството.
Годината ще породи критична маса от действия,
насочени към развитието на свързани с творчеството
и иновациите умения.
Тя ще разчита и на постигнатите през Европейската
година на междукултурен диалог (2008 г.) резултати
за насърчаване на творчеството и иновативната
способност в една културно разнородна среда.
Очаква се годината да има толкова голямо
въздействие, колкото и подобните инициативи в
областта на образованието - Европейската година на
обучението през целия живот (1996 г.) и
Европейската година на образованието чрез спорт
(2004 г.).

Насоченото внимание към конкурентоспособността,
знанията и уменията в контекста на Лисабонската
стратегия, може да осигури среда за добри резултати
от Европейската година.
Действията в различни области, като бизнеса,
медиите, сближаването, развитието на селските
райони и изследователската дейност допринасят пряко или косвено, за насърчаване на творческата и
иновативната способност.
Беше проучен интересът на редица личности със
забележителни постижения по отношение на
творчеството и иновациите да поемат ролята на
Посланик на годината. Приеха 24 от тях, сред които
Еско Тапани Ахо — бивш финландски министърпредседател, виден бизнесмен и автор на доклада на
ЕС за иновациите; Проф. Бенгт-Оке Лундвал, водещ
европейски изследовател по въпросите на
иновациите; сър Кен Робинсън, водещ световен
авторитет по въпросите на творчеството и
образованието; Жан-Филип Куртоа, президент на
Майкрософт Интернешънъл; проф. Ерньо Рубик,
преподавател и създател на прочутия Рубик куб; и
Раду Михайлеану, френски филмов режисьор и
сценарист от румънски произход. Посланиците ще
оказват подкрепа на Европейската година в своите
страни и по света, както и ще участват при
възможност в по-значителните прояви.
Освен това в периода на Европейската година в
Брюксел ще бъдат организирани шест публични
обсъждания на ключови теми, свързани с
творчеството и иновациите, които да послужат като
платформа за размисъл и обмен на идеи в принос
към дискусията на политиката относно творчеството и
иновациите. Те ще засягат теми като културното
многообразие, публичния сектор, образованието,
обществото на знанието, устойчивото развитие, а
също и изкуствата и творческите индустрии
Уебсайт: http://www.create2009.europa.eu

НОВИНИ
EJC С КОНКУРС ЗА БЛОГЪРИ НА
ТЕМА ЕВРОВОТ’09
Европейският
журналистически
център EJC обявява конкурс за блогъри
от всички държави-членки на ЕС,
свързан с изборите за Европейски
парламент през 2009 г.

Целта на състезанието е блогърите да изразят
мнението си по теми, свързани с ЕС и европейските
избори.
Крайният срок за регистрация за участие в конкурса е
19 януари 2009 г.
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След това ще бъдат избрани трима блогъри от всяка
държава-член. Те ще отразяват, критикуват и
дискутират кампанията и кандидатите за европейски
депутати.
Между 25 и 27 януари 2009 г. блогърите ще пътуват
до Брюксел за началото на събитието. Там те ще
получат информация за европейската блогосфера,
ЕП, изборите и журналистическата перспектива върху
ЕС. Избраните блогъри ще трябва да публикуват
поне по една статия между 1 февруари и 9 юни 2009
г., като постингите трябва да са на английски език.
Петима редактори ще бъдат на разположение, за да
дават лингвистични консултации.
През юни 2009 г. участниците в конкурса ще получат
сертификати за журналистическа работа за
европейска онлайн-публикация, а най-добрите блогпостинги ще бъдат наградени с лаптоп или iPhone.
За повече информация посетете http://thinkaboutit.eu
или пишете на info@thinkaboutit.eu.
НОВИ
EPSO

КОНКУРСИ

ОРГАНИЗИРА

В Официалния вестник на ЕС е
публикувана обява, с която се съобщава,
че Европейската служба за подбор на персонал
(EPSO) организира следните открити конкурси от
EPSO/AD/144/09 до EPSO/AD/146/09 за назначаване
на администратори от степен AD 5 за български,
кипърски, естонски, унгарски, латвийски, литовски,
малтийски, полски, румънски, словашки, словенски и
чешки граждани в областта на общественото
здравеопазване:
•
•
•

EPSO/AD/144/09 — Администратори в
сектора на общественото здравеопазване
EPSO/AD/145/09 — Администратори в
сектора на безопасността на храните:
политика и законодателство
EPSO/AD/146/09 — Администратори в
сектора на безопасността на храните: одит,
инспекция и оценка.

Обявленията за конкурс са публикувани само на
немски, английски и френски език в Официален
вестник C 9 A от 14 януари 2009 г.
Допълнителна информация е поместена на уебсайта
на EPSO
НА 16 ЯНУАРИ В СОФИЯ
ПРЕДСТАВЯТ ПРИОРИТЕТИТЕ

СЕ
НА

ЧЕШКОТО
ЕС

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

НА

Публично
представяне
на
приоритетите
на
Чешкото
председателство на ЕС, което започна
на 1 януари 2009 г., организират по
традиция съвместно Европейският
институт и екипът на министъра по
европейските
въпроси
Гергана
Грънчарова, както и информационния
офис Европа Директно София.
Събитието ще се състои на 16 януари 2009 г., петък,
от 11.00 часа в Зала "Средец" на столичния хотел
"Шератон".
Посланикът на Чешката република у нас Мартин
Клепетко ще представи лекция по темата за
приоритетите на Прага като ротационен председател
на ЕС. Поканени са изтъкнати наши и европейски
дипломати, парламентаристи от НС и ЕП,
журналисти, преподаватели и експерти. Предвидена
е дискусия. Модератор на събитието е директорът на
Европейския институт Юлиана Николова. Осигурен е
симултанен превод на български и английски език.
Сред темите, по които се очаква дискусията да бъде
най-разгорещена, са - Прага и газовата криза, Прага и
световната икономическа криза, ще се справи ли
Прага като ротационен председател предвид
разногласията между премиера Тополанек и
президента Клаус, чешкият евроскептицизъм.
Европейският
институт
като
водеща
неправителствена организация, работеща в сферата
на европейските политики, традиционно организира в
София представяния, следвани от дискусии, за
ротационните председателства на Европейския съюз.
Припомняме, че на 14 януари чешкият министър
председател Мирек Тополанек представи пред
депутатите от ЕП приоритетите в работната програма
на Чешкото председателство. Работната програма на
председателството е под надслов "Европа без
граници" и основните акценти в нея са икономиката и
борбата с кризата, енергийният сектор и борбата с
климатичните промени, както и външната политика на
ЕС.
ОТВОРЕНИ КОНКУРСИ НА EPSO ЗА
БЪЛГАРСКИ
И
РУМЪНСКИ
ГРАЖДАНИ
Официалния вестник на ЕС от 21 януари е
публикувано обявление за конкурси на общо
основание за български и румънски граждани.
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Конкурсите за набиране на администратори от степен
(AD 5) с българско и румънско гражданство са:
•
•
•
•
•

EPSO/AD/147/09 — Европейска публична
администрация. Като одобрени ще бъдат 55
български граждани и 118 румънски.
EPSO/AD/148/09 — Право. Позициите са
разпределени съответно 41 за български
граждани и 86 за румънски.
EPSO/AD/149/09 — Икономика. Тук
позициите са 19 за българи и 37 за румънци.
EPSO/AD/150/09 — Микроикономика/Бизнес
администрация. За български граждани
местата са 23, а за румънски 50.
EPSO/AD/151/09 — Одит. За български
граждани 29 и за румънски 56.

Крайният срок за онлайн регистрация на страницата
на EPSO е 24 февруари 2009 г.

Проектите на национално равнище трябва да
отговарят на националните приоритети, установени в
тесен диалог между делегациите на Европейската
комисия и съответните органи в страните партньорки.
Проектите, в които участват няколко страни, трябва
да са съобразени с регионалните приоритети,
определени в контекста на програмата на ЕС за
модернизация в сферата на висшето образование,
както и с приоритетите, установени в стратегическите
документи на Комисията относно съседните страни,
страните от Централна Азия и страните в процес на
предприсъединяване към ЕС.
Двата основни инструмента за сътрудничество
посредством настоящата покана за представяне на
предложения в рамките на програма Темпус са:
•

Обявленията за конкурсите са публикувани само на
английски, немски и френски език в Официален
вестник C 14 A от 21 януари 2009 г.
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ — ТЕМПУС IV —
РЕФОРМА
ВЪВ
ВИСШЕТО
ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСРЕДСТВОМ
МЕЖДУНАРОДНО УНИВЕРСИТЕТСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО

•

В Официалния вестник на ЕС от 24 януари е
публикувана Покана за представяне на предложения
— DG EAC/01/09 — Темпус IV — Реформа във
висшето образование посредством международно
университетско сътрудничество.
Действието на програма Темпус се продължава с
четвърта фаза, обхващаща периода 2007-2013 г.
Общата цел на програмата ще бъде да допринесе за
улесняване на сътрудничеството в областта на
висшето образование сред държавите-членки на
Европейския съюз (ЕС) и съседските страни
партньорки.
По-специално програмата ще спомогне за
насърчаване на доброволното сближаване с
произтичащите от Лисабонската стратегия и
Болонския процес достижения на ЕС в областта на
висшето образование. Програмата Темпус насърчава
многостранното сътрудничество сред висши
образователни институции, органи и организации в
държавите-членки на ЕС и в страните партньорки,
като набляга на потребността от реформа и
модернизация на висшето образование.

Съвместни проекти: проекти, основани на
възходящ
подход,
които
целят
модернизиране
и
реформиране
на
институционално (университетско) равнище.
Съвместните проекти имат за цел
модернизирането на университетските
програми и университетското управление
чрез обмен на знания между университети,
организации и институции от ЕС и от
страните партньорки, а така също и между
структури в страните партньорки, когато е
необходимо.
Структурни мерки: проекти, целящи да се
допринесе за развитието и реформирането
на системите за висше образование в
страните
партньорки,
както
и
за
подобряването на качеството и значението
им и за по-голямо сближаване с
достиженията на ЕС. Структурните мерки
засягат посреднически дейности в подкрепа
на структурните реформи в системите за
висше образование, както и разработването
на стратегическа рамка на национално
равнище.

Институциите и организациите, които могат да
участват в програма Темпус, са както висши
образователни институции и организации, така и
неакадемични институции и организации, като
например неправителствени организации, дружества,
предприятия и държавни органи.
Тези институции и организации трябва да имат
седалище в някоя от следните групи допустими
страни:
•
•

27-те държави-членки на Европейския съюз;
6-те страни от региона на Западните
Балкани: Албания, Босна и Херцеговина,
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•

•
•

Хърватия, Бивша югославска република
Македония, Черна гора и Сърбия, както и
Косово съгласно Резолюция 1244/99 на
Съвета за сигурност на ООН;
15-те южни и източни страни, съседни на
Европейския съюз: Алжир, Египет, Израел,
Йордания, Ливан, Мароко, окупираната
палестинска територия, Сирия, Тунис,
Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия,
Молдова и Украйна;
Руската федерация;
5-те централни азиатски републики:
Казахстан,
Киргизстан,
Таджикистан,
Туркменистан и Узбекистан.

Общият бюджет, предназначен за съфинансирането
на проекти, е в размер на 53 милиона EUR.
Финансовото участие от страна на Комисията не
може да надхвърля 90 % от общата сума на
допустимите преки разходи.
Минималният размер на безвъзмездните средства,
както за съвместните проекти, така и за структурните
мерки, възлиза на 500 000 EUR. Максималният
размер на безвъзмездните средства възлиза на 1 500
000 EUR. За Косово, Черна гора и петте страни от
Централна
Азия
минималният
размер
на
безвъзмездните средства и за двата вида
национални проекти е фиксиран на 300 000 EUR.
Максималната продължителност на проектите е 36
месеца.
Заявленията за съвместни проекти и за структурни
мерки трябва да бъдат изпратени не по-късно от 28
април
2009
г.,
до
16,00
ч.
лятно
централноевропейско време.
Пълният текст на поканата за представяне на
предложения и формулярите за кандидатстване са
достъпни
на
следния
уебсайт:
http://ec.europa.eu/tempus
Заявленията за кандидатстване трябва да отговарят
на условията, изложени в пълния текст, и да бъдат
подадени чрез предоставените за целта формуляри
на уебсайта.
НОВА РУБРИКА - "ЮНИ 2009"
Информационният център Европа Директно – София
започва да публикува специално разработени
тематични разяснителни публикации за Европейския
парламент и предстоящите общоевропейски избори
през юни тази година.
Новата рубрика се казва „Юни 2009” . В нея ще
намерите интересни данни и фактиза същността и

функциите на Европейския
евродепутатите
защитават
европейските граждани.

парламент,
интересите

как
на

Първата публикация е посветена на същността на
Европейския парламент.
ОПАК:
59
ПРЕДВИДЕНИ
ПРЕЗ 2009 г.

МЛН.
ЛВ.
СА
ЗА
ДОГОВАРЯНЕ

Общо 59 000 000 лв. се предвижда да
бъдат договорени по Оперативната
програма
"Административен
капацитет" през 2009 г., съобщиха от
управляващия орган.
За да гарантира максимално висока степен на
усвояване на средствата от Структурните фондове,
Управляващият орган на ОПАК планира бюджета
така, че през тази година да бъдат договорени всички
средства от 2010 г. и дори част от средствата за 2011
г.
На днешното, четвърто по ред заседание на
Комитета за наблюдение на ОПАК беше одобрена
Индикативната годишна работна програма за 2009 г.
Нейната цел е бенефициентите да имат
предварителна информация за процедурите, които
предстои да бъдат отворени през годината, за
сроковете и предвидените средства за финансиране
на проекти и съответно максимално добре да
планират участието си по програмата.
През 2009 г. ще бъдат отворени общо 4 процедури
през февруари, през септември, през октомври и през
декември. И по трите процедури срокът за
изпълнение ще е 18 месеца, минималният размер на
проектите е 250 000 лв., а максимален праг – няма.
Както и досега, максималният процент на
съфинансиране, осигурен от УО на ОПАК, е 100%.
През февруари ще бъде отворена една процедура за
5 млн. лв. по приоритет I. “Добро управление”,
подприоритет 1.5 “Прозрачна и ефективна съдебна
система”. Тя ще е насочена към конкретните
бенефициенти от съдебната система.
По приоритет II. “Управление на човешките ресурси”,
подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна
държавна администрация”, е предвидена една
процедура за 30 млн. лв. По нея през септември ще
могат да кандидатстват централната, областните и
общинските администрации.
За октомври е предвидена една процедура за 20 млн.
лв. по приоритет III. “Качествено административно
обслужване и развитие на електронното управление”,
подприоритет 3.1 “Подобряване на обслужването на

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

5

гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на
електронното управление”.
За декември е заложена една процедура по
приоритет I. “Добро управление”, подприоритет 1.3
“Ефективна координация и партньорство при
разработване и провеждане на политики”. По нея за 4
млн. лв. ще се състезават социално-икономическите
партньори.
По ОПАК за 2009 г. са предвидени 30 млн. лв. за
централната, областните и общински администрации,
25 млн. лв. – за конкретни бенефициенти по
програмата (от които 5 млн. лв. за съдебната
система), и 4 млн. лв. са предназначени за социалноикономическите партньори.
На днешното заседание на Комитета за наблюдение
беше обсъден и напредъкът по изпълнението на
програмата за 2008 г.
ГОДИШЕН
ДОКЛАД
ЗА
УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ФОНДОВЕ
Представяме
ви
предварителния
текст
на
Годишния
доклад
за
състоянието и степента на усвояване
на европейските фондове в Република
България, изготвен от Подкомисията
по усвояване на средствата от ЕС към
Комисията по европейските въпроси.
От 1 декември започва приемът за 2009 г. на
заявления за подпомагане по Националната
програма по пчеларство, съобщиха от ДФ
"Земеделие" . Кандидатстването ще се проведе на
два етапа - от 1 декември 2008 г. до 31 януари 2009 г.
и от 1 март 2009 г. до 15 април 2009 г. Документи ще
се приемат във всички областни разплащателни
агенции по постоянно местожителство на
физическите лица и по адрес на седалище на
юридическите лица.
Ще се приемат заявления по три от мерките по
програмата
Докладът бе представен на 24 януари 2009 г. в
Благоевград. Там се състоя заседание на Комисията
по европейски въпроси. Припомняме ви, че на 26
януари 2009 г. председателят на парламентарната
Комисия по
европейските въпроси Младен
Червеняков заяви след съвместно заседание с
представители на министерства, агенции и
ведомства, отговорни за усвояването на европейски

средства, че освен спрените средства по програма
ФАР, могат да бъдат замразени 115 млн. лв. по ИСПА
и 155 млн. лв. по САПАРД. Според него, трябва да се
активизира дейността на Изпълнителната агенция по
одит на европейските средства, да се изгради нова
информационна система за прозрачност и откритост
при използването на парите от ЕС, да се подобри
координацията и комуникацията с общността и да
има по-ефикасен контрол върху дейността по
оперативните програми.
Настоящият документ не е окончателен - в четвъртък
/29 януари 2009 г./ Комисията по европейски въпроси
се очаква да гласува доклада с поправките,
предложени в събота.
В края на доклада са описани "Общи слабости,
констатирани при проведените изслушвания по
Оперативните програми". В документа са
формулирани следните седем слабости:
1.

Забавяне при подготовката и приемането на
съпътстващите всяка оперативна програма
наредби,
указания,
насоки
за
бенефициентите
и
формуляри
за
кандидатстване;

2.

Липса на достатъчно административен
капацитет, както на централно ниво, така и
в по-значителна степен на местно ниво;

3.

Текучество на квалифицираните кадри;

4.

Проблеми при въвеждането и използването
на
Информационните
системи
за
управление и наблюдение на оперативните
програми;

5.

Комуникационните
стратегии
на
оперативните програми не изпълняват
достатъчно ефективно своята функция.
Следва да се обърне повече внимание на
начините за по-добро информиране на
обществото като цяло и конкретно на
потенциалните бенефициенти по всяка
оперативна програма;

6.

Като част от Комуникационната стратегия,
следва да се обърне и повече внимание на
обучението на управляващите органи, на
централно и местно ниво

7.

Закъснение при въвеждането на адекватни
контролни процедури за изпълнението на
програмните приоритети по оперативните
програми.
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За контакти:
София
ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 470 98 18
Факс: +359 2 470 98 18
Е-поща:direct@europe.bg
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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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