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БРОЙ 1ви
Новини
ЕВРОПА В ДЛАНТА ТИ: НОВО МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ „CITIZENS’
APP“
Ново мобилно приложение, разработено от Европейския парламент, което помага на гражданите да разберат
какво е направил, какво прави и какво ще направи ЕС, е
вече достъпно.
С поглед към предстоящите европейски избори приложението „Citizens’ App“ дава възможност на всички, навсякъде да проверят постиженията на ЕС, текущата работа и
бъдещите цели, както и обяснява какво прави Европейският парламент. Приложението може да намира различни интересни инициативи по тематика и местоположение и предоставя актуална информация как се развиват. То може
да се използва като търсачка, за споделяне и може да се
персонализира.
Може да се свали от App Store и Google Play.
Приложението „Citizens’ App“ помага да:
• разбереш какво Европейският съюз е направил, какво прави и какво планира да направи за
гражданите си;
• намериш информация за събития;
• откриеш места и национални инициативи по 20 различни теми/въпроса;
• получиш достъп до мултимедийно съдържание : видеа, подкастове и слайдшоу;
• търсиш и филтрираш списъци, да виждаш резултатите от търсенето на карта.
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Като го персонализираш с твоите интереси, то ти позволява да:
• добавяш интересни събития в личен календар;
• запазваш инициативи;
• оценяваш инициативи с инструмента за обратна връзка;
• получаваш известия за въпросите, които те вълнуват;
• споделяш инициативи в социалните медии или чрез имейл или СМС;
• получаваш достъп до личните си данни и да решиш какво да правиш с профила си;
• поддържаш едни и същи настройки за профила си във всички устройства.
Приложението позволя лесен достъп до данни от страницата „Какво прави Европа за мен“, разработена да показва влиянието на ЕС върху живота на гражданите и регионите..

КАК ДА СЕ ПОДГОТВИТЕ ЗА БРЕКСИТ МИТНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК
ЗА ПРЕДПРИЯТИЯТА
При липса на споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен
период до края на 2020 г. (с възможност
за удължаване, предвидена в споразумението за оттегляне), считано от 30 март
2019 г. Обединеното кралство ще бъде
третирано за митнически цели като държава извън ЕС.
За предприятията в ЕС е наложително
да започнат да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство, ако все още
не са го направили.
БРЕКСИТ ЩЕ ЗАСЕГНЕ ВАШЕТО ДРУЖЕСТВО, АКО...

… то продава стоки или доставя услуги на Обединеното кралство, или
… то купува стоки или получава услуги от Обединеното кралство, или
… то придвижва стоки през територията на Обединеното кралство.
КАКВО ОЗНАЧАВА ТОВА?
Ако няма преходен период (предвиден в споразумението за оттегляне) или окончателно споразумение, считано от 30 март 2019 г. търговските отношения с Обединеното кралство ще се ръководят от
общите правила на СТО, без прилагане на преференции.
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По-конкретно това означава, че:
• Ще се прилагат митнически формалности, ще трябва да се подават декларации, а митническите
органи могат да изискат обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.
• По отношение на стоките, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, ще се прилагат мита без преференции.
• По отношение на някои стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, може да се прилагат
също така забрани или ограничения, което означава, че е възможно да се изискват лицензи за внос
или износ.
• Лицензите за внос и износ, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС27).
• Разрешенията за митнически опростявания или режими, като например митническо складиране,
издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
• Разрешенията за одобрен икономически оператор (ОИО), издадени от Обединеното кралство,
вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
• Държавите членки ще начисляват ДДС при вноса на стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство. Износът за Обединеното кралство ще бъде освободен от ДДС.
• Ще се променят правилата за деклариране и плащане на ДДС (за доставките на услуги като електронните услуги) и за презграничните възстановявания на ДДС.
• За движения на стоки към Обединеното кралство ще се изисква декларация за износ. За движението на акцизни стоки към Обединеното кралство може да се изисква и електронен административен
документ (е-АД).
• Движенията на акцизни стоки от Обединеното кралство към ЕС (ЕС-27) ще трябва да бъдат освободени от митнически формалности, преди да може да започне движението в рамките на системата
за движението и контрола на акцизните стокиSearch for available translations of the preceding link•••
(EMCS).
КАКВО ДА НАПРАВИТЕ?

За да избегнат нарушаване на своята дейност, всички засегнати предприятия трябва да се подготвят, да вземат всички необходими решения и да извършат всички необходими административни действия преди 30 март 2019 г.
Следвайте контролния списък по-долу и научете кои практически стъпки трябва да предприемете
възможно най-скоро, за да бъдете подготвени.
КОНТРОЛЕН СПИСЪК ЗА ТЪРГОВЦИ ВЪВ ВРЪЗКА С БРЕКСИТ

Проверете дали Вашето предприятие има търговски отношения с Обединеното кралство и дали придвижва стоки през територията на Обединеното кралство.
Ако това е така:
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Регистрирайте предприятието си пред националния митнически орган, ако все още не сте го направили, за да може то да осъществява търговия с държави извън ЕС. Данните за контакт с националните
митнически органи са в този списък.
Проверете дали Вашето предприятие е готово да продължи да търгува със или през Обединеното
кралство, т.е. дали разполага с необходимите:
• човешки ресурси (персонал, обучен по митническите въпроси);
• технически капацитет (ИТ системи и други); и
• митнически разрешения, например за специални режими (складиране, усъвършенстване или за
стоки, обект на употреба за специфични цели).
Попитайте своя национален митнически орган кои съществуващи митническиопростявания и улеснения може да ползва Вашето предприятие, като например:
• опростявания за поставяне на стоки под митнически режим;
• общи обезпечения с намалени размери или освобождаване от обезпечение;
• опростявания за режим транзит.
Обмислете дали да не подадете заявление за статус на одобрен икономически оператор (ОИО) пред
Вашия национален митнически орган.
Ако сте регистрирани за ползване на режима за съкратено обслужване на едно гише за целите на
ДДС в Обединеното кралство, регистрирайте се в една от държавите — членки на ЕС-27.
Ако сте платили ДДС в Обединеното кралство през 2018 г., подайте исканията си за възстановяване
на ДДС доста преди 29 март 2019 г., за да може те да бъдат обработени преди тази дата.
Разговаряйте с Вашите бизнес партньори (доставчици, посредници, превозвачи,…), тъй като Брексит
може да засегне и веригата Ви на доставки.
Разгледайте страницата ни с модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното
облагане, за да прецените дали служителите Ви се нуждаят от допълнително обучение.
За по-подробна техническа информация може да разгледате уебстраницата на Европейската комисия, която съдържа „известия за подготвеност“ по широк кръг от теми, включително митници и данъчно
облагане. За да получите допълнителна информация или помощ, свържете се със своите национални
органи, местна търговско-промишлена палата или отраслово сдружение.
ЗА КОНТАКТ
https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ: НОВ УЕБСАЙТ ОБЯСНЯВА КАК СЕ
ГЛАСУВА ВЪВ ВСИЧКИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ
Четири месеца преди европейските избори, Европейският парламент откри нов уебсайт, който подробно обяснява как се гласува във всички държави членки или от чужбина
Уебсайтът е направен така, че да помага на хората да намират цялата релевантна информация на
едно място. За пръв път Европейският парламент предлага такъв инструмент, който позволява гласът на
всеки да бъде чут на Европейските избори.
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Как може да гласувате, стъпка по стъпка

Националните правила за гласуване са обяснени във формат „въпроси и отговори“, които включват
информация за деня на провеждането на изборите, избирателната възраст, крайния срок за регистрация, необходимите документи за регистрация, както и минималния праг за избиране на политическите
партии, общия брой евродепутати, които ще бъдат избрани във всяка държава членка, и връзки към
уебсайтовете на националните избирателни органи.

Цялата тази информация е специфична за всяка държава. Уебсайтът предоставя отговори за всички
държави на официалния им език и на английски.
Гласуване от чужбина

Уебсайтът предоставя информация относно гласуването от чужбина (от други страни на ЕС или от трета държава) или чрез пълномощник. Това, може да бъде от особено значение за трите милиона жители
на ЕС пребиваващи в Обединеното кралство.
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Уебсайтът също съдържа:
• секция с „въпроси и отговори“ за Европейския парламент, водещите кандидати и какво се случва
след изборите,
• възможност за самите граждани да се включат в повишаването на осведомеността за изборите,
• секция с новини свързани с изборите от централната страница на Парламента,
• връзка към страница с резултати от изборите,
• връзки към политическите групи в Европейския парламент и към европейските политически партии.

СОФИЯ И ОЩЕ 5 ГРАДА ВЛИЗАТ В НОВ ЕКОПРОЕКТ ЗА
16.7 МЛН. ЕВРО
София, заедно със Стара Загора, Русе,
Бургас, Велико Търново и Монтана влиза
в проекта LIFE IP CLEAN AIR, който обединява шест големи общини, като изгражда капацитет за изпълнение на програми
за качество на въздуха, както се изисква
от Директивата относно качеството на
атмосферния въздух и националното законодателство. Например, проектът ще
пилотира подмяната на замърсяващи
системи за отопление на домакинствата
и ще изготви национални препоръки за
преминаване към алтернативни форми
на отопление.
LIFE IP CLEAN AIR ще бъде катализатор за мобилизиране на структурно финансиране от ЕС и национални фондове на стойност около 1,4
млрд. евро общо. Очаква се проекта да допринесе за качество на въздуха, което отговаря на законовите изисквания в общините, в които живее една трета от населението на България.
Замърсяването на въздуха от отопление и транспорт представлява значителен проблем в България.
Близо 90% от градското население е изложено на прекомерни нива на фини прахови частици (ФПЧ10)
през 2016 г., което е значително над средното за Европейския съюз. Нивата на фини частици и бензоапирен също значително надвишават целевите стойности в много градове.
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ЗИМНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА – 2019 Г.: УМЕРЕН РАСТЕЖ НА ФОНА НА ГЛОБАЛНА НЕСИГУРНОСТ

През 2019 г. се очаква европейската икономика да нарасне за седма поредна година, като е налице
прогноза за растеж за всички държави членки. Като цяло се очаква темпото на растеж да бъде умерено в сравнение с високите нива през последните години, а перспективите се характеризират с висока
степен на несигурност.
Икономически растеж

През втората половина на миналата година икономическата активност намаля, тъй като растежът на
световната търговия се забави, несигурността засегна доверието, а резултатите в някои държави членки бяха засегнати неблагоприятно от временни вътрешни фактори, като смущения в производството на
автомобили, социално напрежение и несигурност, свързана с фискалната политика. В резултат на това
растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) както в еврозоната, така и в ЕС, намаля на 1,9 % през
2018 г. спрямо 2,4 % през 2017 г. (есенната прогноза — 2,1 % за ЕС-28 и еврозоната).
Икономическата динамика от началото на тази година бе ниска, но основните фактори останаха
стабилни. Икономическият растеж ще продължи, макар и по-умерено. Европейската икономика ще продължи да се възползва от подобрени условия на пазара на труда, благоприятни условия за финансиране
и леко експанзионистична фискална позиция. Понастоящем БВП на еврозоната се очаква да нарасне с
1,3 % през 2019 г. и с 1,6 % през 2020 г. (есенната прогноза — 1,9 % през 2019 г.; 1,7 % през 2020 г.).
Проектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
Европейския съюз и фондация „Европейски институт“

7

01/2019
Прогнозата за растежа на БВП на ЕС също бе занижена на 1,5 % през 2019 г. и на 1,7 % през 2020 г.
(есенната прогноза — 1,9 % през 2019 г.; 1,8 % през 2020 г.).
Сред големите държави членки корекциите за намаляване на растежа през 2019 г. бяха осезаеми в
Германия, Италия и Нидерландия. В много държави членки продължава е налице благоприятно стабилно
вътрешно търсене, подпомагано също така и от фондовете на ЕС.
Инфлация

Инфлацията на потребителските цени в еврозоната намаля към края на 2018 г. поради резкия спад
в цените на енергията и по-ниската инфлация на цените на храните. Същинската инфлация, която изключва цените на енергията и на непреработените храни, бе слаба през годината въпреки по-бързия
растеж на заплатите. Общата инфлация (ХИПЦ) достигна средно 1,7 % през 2018 г., което е повече от
1,5 % през 2017 г. Поради това, че понастоящем допусканията за цените на петрола за тази и следващата година са по-ниски от тези през есента, инфлацията в еврозоната се очаква да остане умерена
на равнище от 1,4 % през 2019 г., преди да се увеличи слабо до 1,5 % през 2020 г. За ЕС прогнозата за
инфлацията е средно 1,6 % за тази година, след което се увеличава на 1,8 % през 2020 г.
Несигурност

Налице е висока степен на несигурност, свързана с икономическите перспективи, поради което са
налице рискове по отношение на прогнозите. Напрежението в областта на търговията, което от известно време насам влияеше отрицателно на нагласите, намаля донякъде, но все още предизвиква загриженост. Китайската икономика може да се забави по-рязко от очакваното, а световните финансови
пазари и много от бързо развиващите пазари са податливи на резки промени в глобалното усещане за
риск и очакванията за растежа. За ЕС процесът „Брекзит“ продължава да бъде източник на несигурност.
За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане за 2019 г.

В светлината на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС прогнозите за 2019 г. и за
2020 г. се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в моделите на търговията между ЕС27 и Обединеното кралство ще се запази. Това се прави само за целите на прогнозирането и не оказва
влияние върху протичащия в момента процес в рамките на процедурата по член 50.

КОМИСИЯТА ОПРОСТЯВА СИГУРНИЯ ТРАНСГРАНИЧЕН ДОСТЪП
НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ЗДРАВНИ ДАННИ
Докладът Здравето накратко: Европа (2018) на Европейската комисия и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) показва, че стабилното досега увеличаване на продължителността на живота е забавило темпа си и че продължават да се наблюдават големи различия както в
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самите държави, така и между тях, като изоставането е особено ясно изразено при хората с по-ниско
образование.
Този доклад се основава на сравнителни анализи на здравословното състояние на гражданите на ЕС
и ефективността на здравните системи на 28-те държави — членки на ЕС, пет държави кандидатки и три
държави от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ).
„Макар средната продължителност на живота в ЕС да е сред най-големите в света ние не бива да
почиваме на лаврите си. Животът на много хора може да бъде спасен чрез активизиране на усилията ни
за насърчаване на здравословен начин на живот и справяне с рискови фактори като тютюнопушенето
или липсата на физическа активност“, каза Витянис Андрюкайтис, еврокомисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните.
„Неприемливо е всяка година в ЕС над 1.2 милиона хора да губят преждевременно живота си. Това
може да бъде избегнато чрез подобряване на профилактиката на заболяванията и чрез по-ефективни
здравни грижи“, допълни той.
В доклада се призовава за подобряване на психичното здраве и за превенцията на психични заболявания, които имат не само социално отражение, но според извършените за тях оценки възлизат на
над 4% от БВП в ЕС. В него също така се призовава за справяне с рискови фактори като тютюнопушене,
консумация на алкохол и затлъстяване, намаляване на случаите на преждевременна смъртност, осигуряване на универсален достъп до здравно обслужване и укрепване на устойчивостта на здравните
системи.
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ИЗВОДИТЕ

- До неотдавна продължителността на живота в държавите от ЕС се увеличаваше бързо и с постоянен
темп. От 2011 г. насам обаче този темп отбелязва осезаемо забавяне. Освен това продължават да се
отчитат големи различия в очакваната продължителност на живота не само по пол, но и по социално-икономическо положение. Например като цяло в ЕС 30-годишните мъже с по-ниско образование се очаква
да живеят около 8 години по-малко отколкото мъжете с висше образование.
- По данни от различни държави до 20% от разходите за здравеопазване биха могли да се пренасочат и да бъдат оползотворени по-добре. С помощта на прийоми от различни политики би могло да се
оптимизират разходите, като се осигури добро съотношение между качеството и цената, например при
подбора и покритието или обществените поръчки и ценообразуването за фармацевтични продукти чрез
оценката на здравните технологии.
- През 2015 г. над 84 хил. души в Европа са починали поради проблеми с психичното здраве. Общо
разходите, свързани с проблеми с психичното здраве, се очаква да възлязат на над 600 млрд. евро
годишно.
- Почти 40% от юношите посочват, че през изминалия месец са имали поне едно т. нар. запойно
пиене. Макар че политиката за контрол на алкохола е довела до понижаване на общото потребление на
алкохол в няколко държави в ЕС, прекомерната употреба на алкохол сред подрастващите и възрастните
остава съществен проблем за общественото здраве.
- Пет пъти по-вероятно е домакинствата с ниски доходи да посочат, че са налице неудовлетворени
потребности от здравно обслужване отколкото домакинствата с високи доходи.
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Покани
ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ: КОНКУРС ЗА ОНЛАЙН ДОБРОВОЛЦИ

Включете се в конкурса за онлайн доброволци в кампанията „Този път ще гласувам“ и спечелете
среща в Брюксел с хората зад нея. Станете част от онлайн екипа, кажете във видео защо ще гласувате
на предстоящите европейски избори с #ТозиПътЩеГласувам и привлечете възможно най-много хора да
се регистрират. След това просто споделете видеото тук.
Правила за участие:
1. Конкурсът за видео на онлайн доброволци в кампанията „Този път ще гласувам“ се провежда от 8
февруари до 12 ч. на 11 март 2019 г. и се организира от Бюрото на Европейски парламент в България.
В него имат право да вземат участие хора, които са се регистрирали на платформата „Този път ще гласувам“ (ttimv.eu/BG) и са отбелязали, че искат да помогнат на онлайн екипа: https://www.thistimeimvoting.
bg/join_the_team
2. Темата на видеото е „Защо ще гласувам“. Няма ограничение за вида на използваната техника,
жанровете и изразните средства.
3. За участие в конкурса няма да се приемат видеа, които съдържат партийни послания.
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4. Участниците в конкурса трябва да са на възраст между 18 и 30 години, да са граждани на България или друга членка на ЕС и да живеят в България.
5. Участниците трябва да разполагат с всички права върху видеата, с които ще се включат в конкурса.
6. Участието става чрез публикуване на видео послание в профилите на участника във Facebook,
Twitter, Instagram и/или YouTube, като в поста (или за Instagram – в профила на участника) трябва да
присъства уникалният линк, който участникът е получил при регистрацията си на „Този път ще гласувам“,
и хаштаг #TозиПътЩеГласувам. За да заяви участие, участникът трябва да сподели линк към видеото си
тук – специално създаденото за целта Facebook събитие. Достатъчно е споделянето на пост от една от
социалните мрежи. Всеки участник може да създаде неограничен брой видеа, за да убеди повече хора
да гласуват на изборите и да се включат в „Този път ще гласувам“.
7. Участниците трябва да имат възможност да пътуват до Брюксел между 8 и 10 април 2019 г.
8. С публикуването на видео всеки участник се съгласява с настоящите правила и предоставя на
Бюрото на Европейския парламент правата за ползване на видеото с разрешение да го оразмерява,
да добавя надписи, да го публикува на интернет страницата си и в профилите си във Facebook, Twitter и
Instagram за срок от 2 години. Бюрото на Европейския парламент си запазва правото да поиска доказателство за права върху видеото и да дисквалифицира участници, които не отговарят на правилата. Целта
на кампанията „Този път ще гласувам“ е да провокира гражданско участие на изборите и не е партийно
обвързана.
Резултати:

9. За победители в конкурса ще бъдат обявени тримата участници, които са успели да убедят наймного хора да се запишат в кампанията „Този път ще гласувам“. За да бъдат отчетени записалите се, те
трябва да са се регистрирали на платформата „Този път ще гласувам“ чрез уникалния линк на участника.
10. Резултатите ще бъдат обявени най-късно на 13 март.
11. Печелившите ще имат възможност да се запознаят с членове на екипа, който стои зад кампанията „Този път ще гласувам“, и с работата на Европейския парламент в Брюксел. Бюрото на Европейски
парламент в България ще поеме разходите на победителите за транспорт и хотел в Брюксел.

ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА АДМИНИСТРАТОРИ В ОБЛАСТТА НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
В Официалния вестник на ЕС от 21 февруари е публикувано обявление, че Европейската служба
за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и
тестове за администратори в областта на научните изследвания. Целта е да бъде съставен списък за бъдещи назначения, от който европейските институции, и най-вече Съвместният изследователски център
(JRC) на Европейската комисия, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като
„администратори“ (функционална група AD).
Повечето работни места ще бъдат в различните обекти на JRC (Севиля, (Испания), Петен (НидерланПроектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
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дия), Испра (Италия), Геел (Белгия) и Карлсруе (Германия).
Персоналът на Съвместния изследователски център има за задача да оказва научно и техническо
подпомагане за планирането, изготвянето, изпълнението и проследяването на политиките на Европейския съюз. Като служба на Европейската комисия Съвместният изследователски център е център за
научни и технически постижения на Съюза. Близо до процеса на изготвяне на политики, той служи на
общия интерес на държавите членки, като същевременно е независим от конкретни частни или национални интереси.
Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на
всички общи условия:
• да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
• да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
• да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да
създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.
Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 26 март 2019 г. в 12:00 ч. на обяд,
централноевропейско време.
Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧРЕЗ EIBURS В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ЗНАНИЯ
В Официалния вестник на ЕС от 13 февруари е публикувано обявление, че Институтът на Европейската инвестиционна банка предлага нова стипендия по линия на EIBURS към Програмата за знания.
Програмата за знания на Института на Европейската инвестиционна банка предоставя безвъзмездна помощ чрез различни схеми. EIBURS е инициативата на ЕИБ за подкрепа на университетски изследвания.
EIBURS осигурява безвъзмездна помощ за университетски катедри или изследователски центрове,
свързани с университети от ЕС, страни кандидатки или потенциални страни кандидатки, които провеждат
изследвания от особен интерес за банката. Финансовата помощ по EIBURS, достигаща до 100 000 евро
годишно за период от три години, се присъжда на конкурсно начало на заинтересовани университетски
катедри или изследователски центрове, които имат признат опит в избраната област.
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За академичната 2019/2020 година, EIBURS очаква предложения по нова научна тема: „Включване на екологични, социални и управленски (ЕСУ) критерии в кредитния анализ и рейтинг“.
Целта на изследването е да се разработи методология със солидна научна обосновка за включване
на екологични, социални и управленски (ЕСУ) критерии в кредитния анализ и рейтинг.
Крайният срок за представяне на предложения на английски език е 15 април 2019 г. 24:00
ч.(Централноевропейско време). Изпратените след тази дата предложения няма да бъдат разглеждани.
Предложенията да се изпращат по електронна поща на адрес: Events.EIBInstitute@eib.org

„АЗ СЪМ ЕВРОПА“: ФОТОКОНКУРС НА ЕП
Участвайте в конкурса в Инстаграм, посветен на лицата на Европа, и спечелете пътуване до Европейския парламент в Брюксел на
Деня на отворените врати.
Европейските избори през
май ще определят бъдещето на
Европа. Но и днес, и утре, Европа ‒ това сме всички ние. Затова
Ви каним да споделите с нас как
изглежда Европа чрез лицата на
хората около Вас. Победителите в
това състезание ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент в Брюксел на 4 май.
Правилата

Споделете в Инстраграм Ваша
снимка, снимка на важен за Вас
човек или на няколко души и ни
разкажете историята зад тази
снимка
Когато публикувате снимката,
включете нашия профил в Инстаграм @europeanparliament и използвайте хаштага #iameurope
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Включете се в нашата инициатива за изборите „Този път ще гласувам“
Крайният срок за изпращане на снимки е 1 април, 13 часа българско време.
Кой може да участва

За да се включите в конкурса, трябва да живеете в страна от ЕС, да бъдете на възраст над 18 години,
да притежавате пълните права над Вашите снимки, да имате публичен профил в Инстаграм и да можете
да пътувате до Брюксел на 4 май.
Наградата

В конкурса ще бъдат определени шестима победители - петима ще бъдат подбрани от нас, а един
- от потребителите в Инстаграм. По време на конкурса ние ще публикуваме на нашия профил някои
от най-хубавите снимки и тази, която получи най-много харесвания, ще бъде обявена за победител на
публиката.
Снимките победителки ще бъдат изложени заедно с по-голяма подборка в Европейския парламент в
Брюксел на 4 май. Шестимата победители в конкурса ще бъдат поканени да присъстват на изложбата.
Имате нужда от вдъхновение?

Вижте няколко впечатляващи портрета! Снимката по-горе е на румънската фотографка Михаела Норок (@the.atlas.of.beauty).

НОВА ПЛАТФОРМА „ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ПО ЗАЯВКА“ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ 20 МИЛИОНА ЕВРО
ЕК финансира сътрудничеството между европейските изследователи и промишлеността в областта
на изкуствения интелект с 20 милиона евро за създаване на нова платформа „Изкуствен интелект по
заявка“ в рамките на проекта на Европейския съюз
#AI4EU /Artificial Intelligence/, който стартира на 1 януари.
Проектът обединява 79 водещи научноизследователски институти, малки и средни предприятия и големи компании от 21 държави, за да се изгради единен
достъп до ресурсите на изкуствения интелект. Тази
отворена и съвместна платформа ще даде на заинтересованите страни достъп до експертиза, алгоритми и
инструменти, които да ги подкрепят за разработване и
внедряване на иновации, основани на изкуствен интелект. Ще се организират курсове за повишаване на
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квалификацията и за преквалификация, за които екипът на проекта ще работи в тясно сътрудничество с
центровете за цифрови иновации за роботиката.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ
В Официалния вестник на ЕС от 8 януари е публикувана покана за представяне на предложения и
свързани с това дейности по Работната програма за
2019-2020 г. в рамките на Програмата за научни изследвания и обучения на Европейската общност
за атомна енергия (2019-2020 г.), допълваща Рамковата програма за научни изследвания и иновации
„Хоризонт 2020“.
Споменатата Работна програма бе приета от Комисията с Решение C(2018) 8412 от 14 декември
2018 г.
Поканата и Работната програма зависят от наличността на бюджетните кредити, предвидени в проектобюджета за съответните години от бюджетния орган, или – ако бюджетът за определена година не
е приет – на бюджетните кредити, предвидени по системата на временните суми от една дванадесета.
Тази Работна програма, заедно със сроковете и бюджетите за дейностите, може да бъде открита
чрез портала „Финансиране и търгове“.
Чрез този портал може да се намерят и сведения за реда и условията по поканата и свързаните с
това дейности. Там ще откриете и указания за кандидатите във връзка с подаването на предложения.
Всички тези сведения при необходимост ще бъдат обновявани на същия портал.

Проектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
Европейския съюз и фондация „Европейски институт“
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация „Европейски институт“

ЗА КОНТАКТИ:
София, ул. „Г. С. Раковски” 101
Тел.: +359 2 471 9818
Ел. поща: direct@europe.bg
Уеб: direct.europe.bg
fb: www.facebook.com/EuropeDirect.Sofia/

Мненията, изразени в настоящия бюлетин, са авторски и не отразяват
задължително официалните становища на европейските институции.
Бюлетинът се разпространява безплатно.
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