БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
”Европейски ден на езиците”
ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ
На 26 септември Европа отбелязва Европейския ден
на езиците. В началото честването е съвместна
инициатива на Европейската комисия и на Съвета на
Европа, а след 2001 г. - Европейската година на
езиците, 26 септември ежегодно се отбелязва като
ден на езиковото многообразие.

Благодарим на нашите приятели, които ни изпратиха
клиповете!
Линк към клиповете с поздравленията:
http://direct.europe.bg/index.php?id=24411&category=38
3&page=1

Идеята на Европейския ден на езиците е да се
привличе вниманието на обществото към значението
на изучаването на езици, към постигане на по-висока
степен на осъзнаване и оценяване значението на
всички езици и насърчаване на изучаването на езици
през целия живот.
Тази година Европейският информационен център
«Европа Директно» - София отбелязва 26 септември
като инициира кампания с видео обръщения по
случай Евопейския ден на езиците на различни
европейски езици, съвместно с други центрове от
мрежата Europe Direct от Европа.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

НОВИНИ
ПУБЛИКУВАН Е ПРОЕКТ НА НАСОКИ
ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА
„ПОДКРЕПА
ЗА
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА
ГРАДСКАТА СРЕДА”
Първата пленарна сесия на новия
Европейски парламент ще се проведе
от 14 до 16 юли в Страсбург. Тогава
евродепутатите ще изберат новия си
председател, който ще остане на този
пост най-рано до 2012 г.
На страницата на Управляващия орган на
Оперативна програма регионално развитие (ОПРР) е
публикуван проект на насоки за кандидатстване по
схема BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за
устойчиво развитие чрез подобряване на градската
среда”.
Това се прави, за да се постигне диалог,
сътрудничество и консултации с основния партньор
по Оперативна програма „Регионално развитие” 20072013 г., общините в Република България, и съгласно
Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на
ОПРР.
Потенциални кандидати по схемата са 86 общини в
обхвата на градските агломерационни ареали, които
нямат сключен договор за безвъзмездна финансова
помощ по схема BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа
за подобряване на градската среда”.
Заинтересованите лица могат да отправят своите
коментари по публикувания проект на Насоки за
кандидатстване в срок до 15 септември 2009 г. на
електронна поща: oprd@mrrb.government.bg
ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО
ПРОГРАМАТА
ЗА
ЕВРОПЕЙСКО
ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2007 –
2013”
Официалното откриване на Програмата за
европейско териториално сътрудничество „Гърция –
България 2007 – 2013” се състоя на конференция в
Солун на 04 септември 2009 г., се казва в съобщение
на сайта на Управляващия орган на Оперативна
програма „Регионално развитие”.
Общият бюджет по Програмата възлиза на 130 277
598 евро, като 110 735 958 евро (85%) ще се
финансират от Европейския фонд за регионално

развитие (ЕФРР), а 19 541 640 евро (15%) са
национално съфинансиране.
Териториалният обхват на Програмата включва
четири области от българска страна (Благоевград,
Смолян, Кърджали, Хасково) и седем области от
гръцка страна (Еврос, Кавала, Ксанти, Родопи,
Драма, Солун и Сяр).
Целта на Програмата е да се насърчи развитието на
българо-гръцкия трансграничен регион като се
осигури регионално сближаване и се повиши
конкурентоспособността. Стратегическите цели на
Програмата са засилване на привлекателността на
региона чрез повишаване на качеството на живот и
подобряване на структурите на достъпност,
увеличаване на конкурентоспособността чрез
насърчаване на предприемачество, създаване на
мрежа за сътрудничество и инвестиране в човешки
ресурси.
От 04 септември 2009 г. до 30 октомври 2009 г. ще
бъдат набирани проектни предложения по три
приоритени оси на Програмата: „Качество на живот”,
„Достъпност”, „Конкурентноспособност и човешки
ресурси”. Разполагаемата сума по поканата е 60 млн.
евро. Подадените проектни предложения трябва да
имат бюджет от 200 000 евро до 2 000 000 евро.
Програмата е направена така, че да бъде максимално
достъпна за широк спектър от организации, които се
намират в избираемата област по Програмата.
Предвидените дейности позволяват на всеки един
потенциален бенефициент да разработи проект,
който най-точно да отговаря на неговите нужди и
възможности. В тази връзка, бенефициенти могат да
бъдат всички обществени лица и организации
(министерства и съответните министерски структури,
регионални и местни власти), академични и
научноизследователски институти, местни здравни
центрове, държавни организации за култура,
еврорегиони и бизнес съюзи или организации.
Частните организации, които могат да бъдат
кандидати по Програмата, са организации с
нестопанска цел, учредени съгласно законодателство
на страната по учредяване, и следва да отговарят на
следните условия:
•
•

да нямат търговски или индустриален
характер или дейности;
да не разпределят печалба между
учредителите;
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•

да извършват дейност от поне една година
преди датата на стартиране на конкретната
покана за набиране на проектни
предложения;

Повече информация относно допустимостта на
партньорите можете да намерите в Наръчника за
кандидатстване.
Важен принцип на Програмата и основно изискване
за всички дейности е този на Водещия партньор, като
всички партньори по даден проект от българска и
гръцка страна следва да изберат един от партньорите
за водещ. Нов момент в Програмата за европейско
териториално сътрудничество “Гърция – България
2007-2013” в сравнение с Програмата за
трансгранично сътрудничество INTERREG IIІ А/Phare
(2000-2006) e правилото проектите задължително да
отговарят поне на два от следните четири критерия:
•
•
•
•

съвместно
разработване
с
гръцки
партньор/и;
съвместно изпълнение с гръцки партньор/и;
общ персонал с гръцки партньор/и;
съвместно финансиране с гръцки партньор/и

Общият брой на партньорите по един проект не
трябва да превишава 10 (десет).
Управляващият
орган
на
ИНТЕРРЕГ
към
Министерство на икономиката и финансите на Гърция
е определен за Управляващ орган на програмата.
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството е институцията, подпомагаща
дейноста на Управляващия орган от българска
страна.
КОНКУРС ЗА
ОМБУДСМАН

НОВ

ЕВРОПЕЙСКИ

В Официалния вестник на ЕС е
публикувана покана за подаване на
заявления с оглед назначаването на
Европейски омбудсман от Европейския
парламент.
Хага няма да се съобрази с искането на Европейската
Обявлението е публикувано на 10 септември 2009 г.
Мандатът на новия омбудсман съвпада с мандата на
парламента 2009 - 2014 г.
Заявленията трябва да се изпратят до председателя
на Европейския парламент не по-късно от 9 октомври
2009 г.

Кандидатите трябва да са подкрепени от най-малко
четиридесет членове на ЕП, които са граждани на
най-малко две държави-членки, и трябва да
представят всички необходими документи, доказващи
по безспорен начин, че отговарят на условията,
предвидени в правилата и общите условия за
изпълнението на функциите на омбудсмана, както и
тържествена декларация от всеки кандидат, че ако
бъде назначен, няма да упражнява никаква друга
платена или неплатена професионална дейност по
време на своя мандат.
Те трябва да са граждани на Съюза и се ползват с
пълни граждански и политически права, да
предоставят гаранции за независимост и отговарят на
условията за заемане на най-висша съдебна
длъжност в своята страна или притежават призната
компетентност и опит, за да изпълняват функциите на
омбудсман.
Припомняме ви, че в момента европейски омбудсман
е
Никифорос
Диамандурос.
Европейският
омбудсман извършва проверки по жалби, подадени
по повод лошо управление в институциите и органите
на Европейския съюз. Ако сте гражданин на държавачленка на Съюза или пребивавате в държава-членка,
може да подадете жалба до европейския омбудсман.
Фирми, асоциации или други организации с адрес на
регистрация в Съюза също могат да подадат жалба
до омбудсмана. Вижте повече за институцията на
уебсайта на омбудсмана ТУК.
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА
ИНИЦИАТИВАТА
ЕВРОПЕЙСКИ
ЕЗИКОВ ЗНАК
Центърът за развитие на човешките
ресурси обявява Покана за подаване на
предложения
по
инициативата
„Европейски
езиков
знак”.
Европейският езиков знак се присъжда
на иновативни проекти в сферата на
чуждоезиковото обучение.
Наградата е разпознаваем в общоевропейски
контекст знак за качество на прилаганата
методология за чуждоезиково обучение. Награждават
се инициативи за прилагане на нови форми, подходи,
творческо и рационално разработване на иновативни
практики, независимо от вида институция,
предоставяща езиково обучение. Инициативата е
насочена към всички аспекти на образованието и
обучението, без оглед на възрастта на обучаваните.
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Крайният срок за подаване на апликационни
формуляри е 9 Октомври 2009 г.
Европейският езиков знак е инициатива на
Европейския
съюз
за
популяризиране
на
чуждоезиковото обучение. Той е въведен от
Европейската
комисия,
Главна
дирекция
"Образование и култура", във връзка с публикуваната
през 1995 година Бяла книга "Живот и обучение: по
пътя към едно обучаващо се общество". Призивът на
Комисията е всеки гражданин на съюза да може да
общува най-малко на три езика.
В България инициативата "Европейски езиков знак"
се администрира от Център за развитие на човешките
ресурси.
В България "Европейският езиков знак" беше
присъден за пръв път през 2002 г.
Знакът се присъжда на успешни и ефективни
практики и проекти в областта на преподаването и
изучаването на чужди езици, независимо от вида на
обучаващата организация или възрастта на
обучаваните. Премират се инициативи за прилагане
на нови форми, подходи, творческото и рационалното
разработване на иновативните практики. Наградените
организации получават правото да използват логото
на "Европейския езиков знак" в своята
кореспонденция или при публикации и биват
включени в базата данни на Европейската комисия.
Право да участват в инициативата "Европейски
езиков знак" имат всички институции и организации частни и държавни, които извършват езиково
обучение и имат съдебна регистрация на територията
на България. Кандидатите трябва да мотивират
желанието си за участие, да обяснят и аргументират
как езиковият им проект изпълнява условията за
участие и да дадат кратко обяснение по критериите
за участие.
ПУБЛИКУВАНА
Е
ПОКАНА
ЗА
НАБИРАНЕ
НА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМАТА
ЗА
ТРАНСГРАНИЧНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И
МАКЕДОНИЯ
Стартира набирането на проектни предложения за
насърчаване на трансграничното сътрудничество
между България и Бивша югославска република
Македония с финансовата подкрепа на Програмата
за трансгранично сътрудничество между България и
Бившата
югославска
република
Македония,
съфинансирана
от
Инструмента
за

предприсъединителна помощ, се казва в съобщение
на сайта на Управляващия орган на Оперативна
програма „Регионално развитие”.
Предвиденият бюджет за настоящата Покана за
предложения от двете партниращи страни възлиза на
4 131 652 Евро.
Проектните предложения трябва да попадат в една от
двете приоритетни оси:
•
•

Икономическо развитие и социално
сближаване
Подобряване качеството на живот

Крайната цел на програмата е да повиши капацитета
на местните и регионални власти в разработването и
изпълнението на съвместни проекти в допустимия
граничен регион, който е определен от Програмата
както следва: за България (административно ниво
NUTS III) – области Благоевград и Кюстендил и за
Бившата
югославска
република
Македония
(административно ниво еквивалент на NUTS III) –
Североизточния,
Източния
и
Югоизточния
статистически регион.
Крайният срок за набиране на проектните
предложения е 16:00 часа местно време на 14
декември 2009 г. на адреса, посочен в Насоките за
кандидатстване за настоящата Покана за набиране
на проектни предложения.
С цел разяснение и подпомагане на потенциалните
бенефициенти
ще
бъдат
организирани
информационни кампании на българска и на сръбска
територия.
Конкретни дати и места за провеждане на
информационните кампании ще бъдат оповестени и
на Интернет страниците www.ipa-cbc-007.eu
,
www.mrrb.government.bg и www.mls.gov.mk
Контакти
за
допълнителна
информация:
Съвместен
технически
секретариат
(СТС)
Кюстендил:
+359
78
55
11
83
jtsipakyustendil@gmail.com
СОФИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ СТАВА
ЧАСТ
ОТ
МРЕЖАТА
ЗА
„ЕВРОПЕЙСКА
МАГИСТЪРСКА
СТЕПЕН ПО ПРЕВОД“
Европейската комисия публикува днес списък с
университетските програми, които са подбрани да
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бъдат част от мрежата за „Европейска магистърска
степен по превод“ (European Master's in Translation –
ЕМТ) след покана за заявяване на интерес през
месец март тази година. Сред тях е и Магистърската
програма „Превод” на СУ „Св. Климент Охридски” със
специалностите английска и френска филология.
Цели 93 програми по превод на ниво магистърска
степен от 24 държави-членки и три държави извън
ЕС, се отзоваха на поканата, като 34 измежду тях
бяха подбрани да станат членове на мрежата EMT за
начален период от четири години.
Друга покана ще бъде отправена през май 2010 г.
Мрежата ще спомогне за насърчаването на обмена
на най-добри практики между участващите в нея
университети, което ще доведе до подобряване на
нивото на преподаване и ще ускори създаването на
истински европейски пазар за компетентни
преводачи.
Предвижда се EMT да стане знак за качество за
обучението по превод, предлагано от заведенията за
висше образование.
Проектът ЕМТ беше стартиран през 2005 г. по
инициатива на Генерална дирекция „Писмени
преводи“ на Европейската комисия и бе разработен в
тясно сътрудничество с утвърдени специалисти по
превод от академичния свят. За да се насърчава
обменът на методи на преподаване и на опит, всички
отзовали се на поканата, независимо дали са били
избрани за участие или не, ще бъдат поканени на
първата среща на мрежата ЕМТ през декември 2009
г. в Брюксел. Тази проява ще бъде и срещата за
стартиране на мрежата.
СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА ЗА
МЛАДИ ЛИДЕРИ ОТ ЦЕНТРАЛНА
ЕВРОПА
Карл Фридрих Гьорделер Колегиум обявява десетото
поредно издание на Стипендиантската програма за
млади лидери от Централна Европа.
Разширяването на Европейския съюз през 2004 и
2007 г. постави големи предизвикателства пред
публичния сектор в новите и старите страни членки.
Те могат да бъдат успешно посрещнати с помощта на
компетентни и мотивирани ръководни кадри, които
имат уменията да работят в специализирани
трансгранични мрежи от партньори. Чрез
инициативата Карл Фридрих Гьорделер Колегиум,
фондацията Робърт Бош си поставя за цел и има

желанието да допринесе за успешното посрещане на
тези нови предизвикателства.
Всяка година стипендиантската програма предоставя
подкрепа за 25 млади лидери, работещи
в
структурите
на
публичната
администрация,
държавни/публични предприятия и организации в
обществена полза от България, Полша, Румъния,
Словакия, Унгария и Чехия. Програмата е отворена
за кандидати, които имат желанието да усвоят
професионален опит за начина на функциониране на
публичния сектор в Германия и се стремят към
заемането на водещи позиции в собствената си
страна.
Участниците в Колегиума се запознават интензивно с
управленския процес в Германия и с европейските
регулации чрез осъществяването на работни
посещения (стажове) в германски или европейски
институции, както и в бизнес организации. Стажовете
се организират и са съобразени преди всичко с
представите и очакванията на самите колегианти.
Престоят е съпътстван и допълван от семинарни
занятия и квалификационни фази. Програмата се
отличава с висока степен на практическа насоченост.
В рамките на програмната година (в периода от
месец септември до месец май) участниците в
Колегиума се срещат редовно както помежду си, така
и с участници в други стипендиантски програми на
фондацията Робърт Бош по повод на организираните
семинарни и квалификационни занятия. Тази връзка с
други международни програми за насърчаване на
млади лидери предоставя възможност за
създаването на една широка мрежа от контакти.
Освен това участниците в Колегиума се превръщат и
в своеобразни “посланици” на своите държави, тъй
като по време на престоя си имат възможност да
предоставят информация на своите германски
партньори за начина на работа и възможностите за
сътрудничество с публичните институции и
организации в родната си страна. След завръщането
си у дома, колегиантите се възползват от
натрупаните в Германия опит и контакти и ги прилагат
в работата си, като по този начин разширяват кръга
на бенефициентите от работния си престой. Те също
така се превръщат в своеобразни посредници на
съвременния имидж на Германия в собствените си
страни.
Тема на десетото издание на програмата 2010/2011
г.: “Да почувстваме Европа – да изградим
добросъседство”
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През 2010/2011 г. Колегиумът насърчава и свързва
млади хора с лидерски качества, които работят по
темата
трансгранично
сътрудничество
и
международни отношения. Тясното сътрудничество
между страните членки на ЕС с държавите в
съседство е основна предпоставка за създаването на
една Европа за всички нас. Така Карл Фридрих
Гьорделер Колегиум дава повод за среща и обмен
между млади лидери от различни държави, които
работят в един и същи сектор. Тази мрежа е една
важна частица от мозайката на бъдещето. Тя служи
за премахване на предразсъдъците и за изграждане
на доверие и подкрепя европейската идея за мирното
съвместно съществуване между народите.
По време на програмната година участниците
получават месечна стипендия в размер на 1 380 евро,
както и добавки за членове на семейството (брачен
партньор, деца). Поемат се пътните разходи и
разходите за пътувания и посещения на езикови
курсове, свързани с участието в програмата. По
време на престоя си в Германия колегиантите могат
да разчитат на една добре осигурена работна среда.
Условия за участие:
•
•
•
•

•
•
•
•

българско, полско, румънско, словашко,
унгарско или чешко гражданство
отлична диплома за висеше образование
първоначален професионален опит в
публичния сектор
първоначален опит в областта на
трансграничното
или
международното
сътрудничество, съответно идея за проект
или изпълнявани задачи в тази сфера
обществена ангажираност и чувство за
отговорност
наличие на мотивация и конкретни цели,
свързани с престоя в Германия
лидерски качества
много добри познания по немски език

Документите за кандидатстване за програмния
период 2010/2011 г. се подават по интернет чрез
онлайн регистрация
до 31 октомври 2009 г.
Запитванията
относно
процедурата
за
кандидатстване се обработват изцяло от звеното за
контакт в Центъра за Централна и Източна Европа на
фондация Робърт Бош към Германското дружество за
външна политика. След предварителна оценка, за
участие в интервю ще бъдат поканени общо до
шейсет кандидата. Интервютата ще се състоят в
средата на месец март 2010 г. в Берлин.

Одобрените кандидати ще бъдат информирани през
април 2010 г.
СПЕЦИАЛНА
ПОКАНА
ЗА
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ИНДИВИДУАЛНА УЧЕНИЧЕСКА
МОБИЛНОСТ
В
РАМКИТЕ
НА
ПРОГРАМА „КОМЕНИУС“
В Официалния вестник на ЕС от 19
септември е публикувана специална
покана за представяне на предложения
за индивидуална ученическа мобилност
в рамките на програма „Комениус“.
Инициативата
за
индивидуална
ученическа
мобилност в рамките на програма „Комениус“ дава
възможност на учениците от средните класове да
прекарат от 3 до 10 месеца в приемно училище и в
приемно семейство в чужбина. Ученическата
мобилност се организира на разменни начала от
училища, участващи в междуучилищно партньорство
в рамките на програмата „Комениус“.
Инициативата
за
индивидуална
ученическа
мобилност има за свое правно основание Решението
относно Програмата за обучение през целия живот,
която обхваща периода 2007—2013 г. Конкретните
цели на Програмата за обучение през целия живот са
изброени в член 1, параграф 3 от решението
(Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за
създаване на Програма за действие за обучение през
целия
живот:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:16:0
3:32006D1720:BG:PDF и Решение № 1357/2008/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. за изменение на Решение №
1720/2006/ЕО:
http://eurex.europa.eu/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:350:0056:0057:BG:PDF .
Крайният срок за подаване на заявления за участие в
инициативата
за
индивидуална
ученическа
мобилност в рамките на програма „Комениус“ е 1
декември 2009 г.
Информация за инициативата за индивидуална
ученическа мобилност в рамките на програма
„Комениус“ се съдържа в Ръководството по
Програмата за обучение през целия живот за 2010 г.,
което можете да намерите на следния интернет
адрес: http://ec.europa.eu/llp
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Заявленията трябва да се подават, като се използват
формулярите, предоставени от националната
агенция в страната, където е установен кандидатът.
Списъкът с националните агенции се намира на
следния
интернет
адрес:
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/nation
al_en.html
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ АКАДЕМИЧНА
2009–2010
ГОДИНА
ЛЕТЕН
СЕМЕСТЪР
Публикувана е първата покана за
участие академична 2009–2010 година
летен семестър на Фонд за отпускане
на стипендии по Програмата на
Финансовия
механизъм
на
Европейското
икономическо
пространство.
Дирекция „Европейска интеграция и международно
сътрудничество”
на
Министерството
на
образованието, младежта и науката е Междинно
звено по проекта BG0057 “Развитие на устойчиви
схеми на мобилност чрез стипендии на Финансовия
механизъм на ЕИП”. Основната цел на проекта е да
подпомага образованието и изследванията и да
допринася за развитието на човешките ресурси в
България.
В рамките на проекта е създаден Фонд за отпускане
на стипендии. Неговата цел е да засили
сътрудничеството между България и страните от ЕИП
ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта
на висшето образование и изследванията като
предоставя стипендии за студенти, преподаватели и
административни служители в български висши
училища, и изследователи от български научни
организации, с цел обучение, изнасяне на лекции,
обмяна на опит, провеждане на изследвания в
страните от ЕИП ЕАСТ.
Дейностите в рамките на Фонда за отпускане на
стипендии са отворени за всички академични
области.
МЕРКИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ В РАМКИТЕ НА ФОНДА
Мярка а): Студентска мобилност, насочена към
обучение в образователно-квалификационни степени
„бакалавър” и „магистър”, и образователна и научна
степен „доктор”. В рамките на тази мярка студентите
могат да проведат период на обучение във висше
училище/изследователска институция в една от
страните от ЕИП ЕАСТ.

Мярка б): Мобилност на преподаватели и
административни служители от висшите училища, и
на изследователи от научни организации, с цел:
изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на
изследвания, участие в конференции и семинари в
една от страните на ЕИП ЕАСТ.
СТИПЕНДИИ СЕ ОТПУСКАТ НА:
По Мярка а): Студенти, които се обучават в
акредитирани държавни и частни висши училища в
България, както и в научни организации в България,
получили програмна акредитация за образователна и
научна степен „доктор”. Приемащите институции в
страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално
признати/акредитирани.
По Мярка б): Преподаватели, административни
служители и изследователи от акредитирани
държавни и частни висши училища и научни
организации в България. Приемащите институции в
страните от ЕИП ЕАСТ трябва да бъдат официално
признати/акредитирани.
РАЗМЕР НА СТИПЕНДИИТЕ
Мярка а): Стипендията се състои от обща сума от
1400 евро за първия месец на обучение в чужбина и
по 800 евро за всеки следващ месец.
Мярка б): Стипендията се състои от обща сума от
1700 евро за първата седмица и по 400 евро за всяка
следваща седмица. При необходимост такса за
участие до 600 евро може да бъде прибавена към
размера на стипендията, на основата на реални
разходи.
Разходите за транспорт, престой и застраховка се
покриват от общите суми по посочените мерки.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НА
ПРИЕМАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ

ПРЕСТОЯ

В

Мярка а): Минималната продължителност на престоя
е 3 месеца (правило за семестриален престой), а
максималната продължителност е 12 месеца (една
академична година).
Мярка б): Минималната продължителност на престоя
е 1 седмица; максималната продължителност е 4
седмици.
НАМИРАНЕ НА ПРИЕМАЩА ИНСТИТУЦИЯ
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Съответните институции и организации в страните от
ЕИП ЕАСТ с удоволствие биха оказали помощ в
осъществяването на дейностите, изпълнявани в
рамките на Фонда за отпускане на стипендии.
Исландия: Офисът за международно образование е
определен за контактна точка, която да сътрудничи,
информира
и
ръководи
заинтересованите
институции, които търсят
потенциалното
сътрудничество
и
други
възможности
за
обучение/изследвания в Исландия. За допълнителна
информация, моля посетете:
Офис
за
международно
образование:
http://www.ask.hi.is/page/forsidaenglish

За допълнителна информация, моля посетете:
Норвежки център за сътрудничество във висшето
образование:http://siu.no/en
Изследователски
съвет
http://www.rcn.no/english
helpdesk@eracareers.no

на

Норвегия:
или

За по-обща информация за намирането на партньори
в Норвегия, моля посетете:
http://odin.dep.no/europaportalen/english/eea/comp/
bn.html
ОПИСАНИЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА

Лихтенщайн:
Основни институции за образование и научни
изследвания в Лихтенщайн са:
Hochschule Liechtenstein (Liechtenstein University of
Applied Sciences), http://www.hochschule.li/English
Internationale Akademie für Philosophie (International
Academy of Philosophy): http://www.iap.li/
Liechtenstein
Institut:
http://www.liechtensteininstitut.li/
Universität
für
Humanwissenschaften:
http://www.unilie.li/

В рамките на Фонда за отпускане на стипендии ще се
публикува по една Покана за участие за всяка
академична година. Сумата, която е предвидена за
стипендиите по настоящата Покана, е в размер на
287 400 евро, с индикативно разпределение по мерки
както следва: мярка а) 224 400 евро; мярка b) 63 000
евро.

Норвегия:

Дейностите в рамките на тази Покана ще започнат
през летния семестър на академичната 2009/2010 г.
Тъй като срокът за записване в повечето висши
училища в Норвегия за този семестър е 15 октомври,
студентите, които желаят да кандидатстват за
обучение в бакалавърска или магистърска програма в
Норвегия могат също така да кандидатстват за
академичната 2010/2011 г. в рамките на втората
Покана за участие, която ще бъде публикувана на
01.02.2010 г.

За сътрудничество с норвежки институции и
организации, основната контактна точка в областите
на образованието и обучението е Норвежкият център
за сътрудничество във висшето образование (SIU).
SIU е националната агенция за Програмата за учене
през целия живот (LLP), Програмата Еразмус Мундус,
Програмата e-learning.

Въпреки че мобилността по Фонда за отпускане на
стипендии ще бъде организирана чрез договори, ще
има известна гъвкавост по отношение на сроковете. В
този смисъл е добре студентите и българските
институции да се свържат с избраните от тях
институции в страна от ЕИП ЕАСТ възможно найбързо.

В
областта
на
научните
изследвания,
Изследователският съвет на Норвегия е главната
контактна точка. Заинтересованите страни могат да
се обърнат към тези две институции за ръководство и
подкрепа при започването и/или провеждането на
дейности в рамките на Фонда за отпускане на
стипендии, включително намирането на подходящи
партньори за сътрудничество и домакинство на
конференции и семинари.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

За по-общ преглед на образованието, моля посетете:
http://www.liechtenstein.li/en/eliechtenstein_main_sit
es/portal_fuerstentum_liechtenstein/fl-buwbildung_wissenschaft/fl-buw-ueberblick.htm

Мярка а)
Студентът трябва да бъде български гражданин или
гражданин на държава членка на ЕС, или на ЕИП
ЕАСТ
Студентът трябва да е записан в редовна форма на
обучение в акредитирано българско висше училище
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(за обучаващите се в образователна и научна степен
„доктор” - акредитирано българско висше училище
или научна организация, получила програмна
акредитация за образователна и научна степен
„доктор”)
Студентът не трябва да има невзети изпити в
изпращащото висше училище към момента на
подаването на документите
Към момента на подаване на документите студентът
да не е в първи (за образователно-квалификационна
степен „бакалавър”) или последен семестър
Да има подписано двустранно споразумение за
обучение между изпращащата институция на
студента и приемащата институция в страната от
ЕИП ЕАСТ. За обучаващите се в образователноквалификационна степен „бакалавър” и „магистър”
споразумението трябва да гарантира прехвърлянето
и признаването на образователните кредити.
Институции с действащи двустранни споразумения по
програмата Учене през целия живот: Висше
образование (Еразъм) могат да организират
мобилността си по Фонда за отпускане на стипендии
в рамките на тези споразумения.
Мярка б)
Кандидатът трябва да бъде български гражданин или
гражданин на държава членка на ЕС, или на ЕИП
ЕАСТ
Кандидатът
трябва
да
е
преподавател,
административен служител от акредитирано висше
училище или изследовател от научна организация в
България
Кандидатът трябва да е получил официална покана
от приемащата институция в Норвегия, Исландия или
Лихтенщайн.
Преди участието в конкурса всички кандидати
задължително трябва да се запознаят с документите
и указанията за участие в дейностите на Финансовия
механизъм
на
ЕИП,
публикувани
на
www.eeagrants.org .
ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ
ПРЕДСТАВЕНИ НА ИЗПРАЩАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ
Мярка a)

Заявление за участие в конкурса за отпускане на
стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП (по
образец) (натисни ТУК)
Професионална автобиография (CV)
Копие от документ за самоличност
Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)
Академична справка за предходната академична
година (за обучаващите се в образователна и научна
степен „доктор”- копие от заповедта за зачисляване в
докторантура)
Копие от документ за владеене на чужд език
(английски за Исландия и Норвегия и немски за
Лихтенщайн)
Препоръка от изпращащата институция на студента
Потвърждение на английски език от приемащата
институция за включването на студента в програмата
за обучение. (Потвърждението трябва да съдържа
имената на студента, името на висшето училище и
факултета, програмата, по която ще се обучава, както
и периода на обучение). В случай, че потвърждението
не е било получено в срока за подаване на
документите в изпращащата институция, то може да
бъде представено допълнително в Междинното
звено, но не по-късно от 30.11.2009 г. В този случай
студентът трябва да подаде декларация, че е
кандидатствал за обучение във висше училище в
страна от ЕИП ЕАСТ и да приложи документация в
подкрепа на това.
Декларация от кандидата, че за целите на
настоящата мобилност няма да бъдат използвани
средства по Програмата за учене през целия
живот/Еразъм
1 снимка (формат 3/4 см.)
Мярка б)
Заявление за участие в конкурс за отпускане на
стипендия по Финансовия механизъм на ЕИП (по
образец
Професионална автобиография (CV)
Копие от документ за самоличност
Мотивационно писмо (макс. 1 стр.)
Копие от трудов договор
Препоръка от изпращащата институция на кандидата
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Списък на научните трудове и публикации (ако има
такива)

младежта и науката, който одобрява кандидатите и
техните стипендии.

Покана на английски език от организатора на
мобилността или приемащата институция в една от
страните от ЕИП ЕАСТ (Поканата трябва да съдържа
имената на участника, името на приемащата
институция и периода на престой)

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Декларация от кандидата, че за целите на
настоящата мобилност няма да бъдат използвани
средства по Програмата за учене през целия
живот/Еразъм или друга програма на ЕС
Копие от документ за владеене на чужд език
(английски за Исландия и Норвегия и немски за
Лихтенщайн)
Актуална снимка (формат 3/4 см.)
ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА КАНДИДАТИТЕ
Процедурата по подбор на кандидатите се
организира от Междинното звено в сътрудничество с
висшите училища/научните организации в България.
Тя се провежда на два етапа.
Първият етап се изпълнява от българските висши
училища/научни
организации
(изпращаща
институция). Кандидатите подават документите си в
институциите, в които учат или работят и които ще
организират оценяване, включващо оценяване за
административно съответствие, за избираемост и за
качество. Изпращащата институция прави подбор на
своите
студенти/докторанти/преподаватели/административн
и служители/изследователи, прилагайки критериите
за
подбор,
дадени
по-долу.
Висшето
училище/научната организация организира и обмена
на своите студенти и/или докторанти. За тази цел
изпращащата институция на кандидата подписва
договор с приемащата институция в една от страните
от ЕИП ЕАСТ.
Вторият етап се изпълнява от Междинното звено.
Изпращащата институция изпраща одобрените на
първия етап кандидатури на Междинното звено в
посочения по-долу срок. Междинното звено
организира по-нататъшното оценяване (по документи
и чрез интервю) от Комисията по подбора, което
включва
оценяване
за
административно
съответствие, за избираемост и за качество,
прилагайки критериите дадени по-долу. Комисията по
подбора прави предложение за класираните
кандидати пред министъра на образованието,

Мярка а)
1.
2.
3.
4.

Мотивация (мотивационно писмо, интервю)
Успех от следването (среден успех не понисък от мн. добър (4.50); награди)
Значимост на дисертационния труд и
постигнати до момента резултати при
разработването му (за докторанти)
Ниво на владеене на чуждия език
(документ, интервю)

Мярка б)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мотивация (мотивационно писмо, интервю)
Квалификации
Професионален опит
Преподавателски опит (препоръки, награди)
(ако има такива)
Научна дейност и получени резултати
(списък на научни трудове и публикации,
препоръки) (ако има такива)
Значимост на проблематиката и научен
принос към Европейското изследователско
пространство
Ниво на владеене на чуждия език (документ,
интервю)

СРОКОВЕ
01.11.2009 г. Подаване
изпращащата институция

на

документите

в

20.11.2009 г. Подаване на документите на избраните
от изпращащата институция кандидати в Междинното
звено
01.02.2010 Втора Покана за участие за академичната
2010/2011 г.
ОБЯВЯВА
СЕ
ПРОЦЕДУРА
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПРР
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
обявява
процедура
за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Регионално развитие” 20072013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, операция 1.4. „ Подобряване на
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физическата среда и превенция на риска”, по Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.4-05/2009 „Подкрепа за интегрирано и
устойчиво развитие чрез подобряване на градската
среда”, съобщават от Управляващия орган на
Оперативната програма.
Схемата за предоставяне
финансова помощ цели:
•
•

•

на

безвъзмездна

Да се подобри физическия аспект на
градската среда в агломерационните ареали
Да се създадат условия за интегриране на
групите в неравностойно положение чрез
подобряване на физическата и жизнената
среда, включително и чрез подобряване на
достъпа до административни и социални
услуги
Да се повиши безопасността и сигурността
на градската среда.

Схемата за безвъзмездна финансова помощ се
реализира с финансовата подкрепа на Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Проектите ще се изпълняват на територията на
Република България в рамките на 86 общини от
агломерационните ареали.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
•

•

•
•

Изграждане и възстановяване на зони за
обществен отдих, като паркове, зелени
площи, детски площадки и др., включително
поставяне
на
пейки,
беседки,
възстановяване на чешми, фонтани, статуи,
паметници и други елементи от градското
обзавеждане.
Изграждане, реконструкция, рехабилитация
на пешеходни алеи и тротоари, изграждане
на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни
зони,
подлези
за
пешеходци
и
велосипедисти, включително свързани
дейности, като поставяне на указателни
знаци и др.
Рехабилитация и реконструкция на улични
мрежи, изграждане на обществени паркинги
встрани от главни улици.
Въвеждане на енергоспестяващо улично
осветление и осъществяване на мерки за
повишаване
на
сигурността
и
предотвратяване на престъпността, като

•

поставяне на осветление на паркови площи,
охранителни системи за наблюдение на
обществени места и др.
Създаване на достъпна архитектурна среда,
включително подобряване на достъпа за
хора с увреждания до административни
общински сгради.

Проектните предложения се подават на адрес:
гр. София, п. к. 1202, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” №
17-19,
Министерство на
благоустройството,

регионалното

развитие

и

Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие”,
Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 08
януари 2010 година.
ЕП
ТЪРСИ
ВРЪСТНИЦИТЕ
ДЕМОКРАТИЧНИ
ПРОМЕНИ
БЪЛГАРИЯ

НА
В

Информационното
бюро
на
Европейския
парламент
търси
връстници
на
демократичните
промени, за да ги изпрати на големите
общоевропейски тържества, които ще
се
проведат
по
случай
20-ата
годишнина от падането на Желязната
завеса.
За целта бихме искали да се свържем с момичета и
момчета, за предпочитане родени на 9 или 10
ноември 1989 г. или през ноември 1989 г., се казва в
официалното съобщение на Информационното бюро
на ЕП в България.
„Нямаме изисквания към тяхното образование или
професия. Младежите с интересни житейски истории,
подбрани от нас, ще бъдат поканени и заедно с техни
връстници от останалите държави-членки на ЕС ще
бъдат участници в тържествата в Брюксел на 11-и
ноември 2009 г.", завършва комюникето.
За информация за инициативата се обръщайте към гжа Мила Коралова от Информационно бюро на ЕП в
България на
тел. 02/985 35 45 или 0878 85 35 48 или електронна
поща: epsofia@europarl.europa.eu .
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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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