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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете
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НОВО: BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността"
Краен срок: 7 януари 2013 г., 17.00 ч.
Процедурата е двукомпонентна:
Компонент І - Социални услуги в подкрепа на социалното
включване на лица, настанени в Домове за деца, лишени
от родителска грижа;
Компонент ІІ - Социални услуги за лица с физически
увреждания, психични разстройства и умствена
изостаналост, чакащи настаняване в специализирана
институция.
Основната цел на схемата е да гарантира правото на живот в общността на лица,
настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа и на пълнолетни лица с
физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост. За
постигане на целта се предвижда разкриване на нови форми на социални услуги в
общността и налагане на нов вид социална работа, включваща социална защита,
реална интеграция, рехабилитация, консултация, посредничество, обучение и
пълноценно включване в живота на общността на лицата.
Настоящата процедура се реализира в периода 2012- 2014 г.
Източник: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=5&status=1&id=627

НОВО: Видеоконкурс на Европейския икономически и социален комитет
„Предизвикателство 2013”
Краен срок: 20 януари 2013 г.
Европейският икономически и социален комитет Ви кани да
участва във Видеоконкурс „Предизвикателство 2013”. Този
конкурс насърчава видео творчеството и използването на
социалните мрежи от младите хора в 28 държави-членки в
Европа (включително Хърватия, които ще се присъединят
към ЕС през 2013 г.).
Видеото трябва да бъде с дължина между 30 секунди до 1
минута.
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За да участвате в конкурса, трябва да сте:
- Гражданин на Европейския съюз (от 27 държави-членки и Хърватия, която ще
се присъедини към ЕС през юли 2013 г.);
- На възраст 18-30 години;
- Екип любители отбор (например студенти).
Източник: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.video-challenge-2013
НОВО: Европейската младежка награда "Карл Велики"
Краен срок: 28 януари 2013 г.
Европейската младежка награда "Карл Велики" има за цел насърчаване на
развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в
проекти, свързани с европейската интеграция.
Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се
поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за
европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци,
живеещи съвместно като една общност.
Европейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда ежегодно, съвместно
от Европейския парламент и Фондацията за международната награда "Карл
Велики" в Аахен.
Източник: http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html
НОВО: Посланически фонд за опазване на културното наследство 2013 г.
Краен срок: 10 декември 2012 г.

Посланическият фонд за опазване на културното наследство е създаден от
правителството на САЩ през 2001 г., за да подпомага опазването на културното
наследство по целия свят. От 2001 г. насам Фондът е предоставил 194 380 долара
в подкрепа на български културни обекти.
Фондът оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:
- Културни обекти, включително /но не само/ исторически сгради и места,
религиозни обекти, паметници и археологически обекти.
- Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други
подобни институции, сред които археологически и етнографски предмети,
картини, скулптури, ръкописи, фотографски и филмови колекции, както и обща
музейна консервационна дейност.
- Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика,
ритуали, знания, езици, танц, драма и занаяти.
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Миналогодишните субсидии варираха от 15 000 до 194 000 долара, със средна
стойност 66 000 долара за проект.
Максимално времетраене на проекта: 24 месеца, разделено на два 12-месечни
бюджетни периода.
За субсидии могат да кандидатстват неправителствени организации, музеи,
Министерството на културата или сродни на тях институции.
Посолството приветства подялба на разходите, дарения по същество и други
форми на участие във финансирането на проектите.
Източник: http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/pr_11052012.html

НОВО: Проектиране на глобално споразумение за борба с изменението на
климата 2015
Краен срок: 22 декември 2012 г.
Европейската комисия (ЕК) отправи покана за представяне на предложения за
"Проектиране на глобално споразумение за борба с изменението на климата 2015 "
в рамките на тематичната програма за околна среда и устойчиво управление на
природните ресурси, включително на енергията (ENRTP). Програмата помага на
развиващите се държави и партньорски организации в преодоляване на
проблемите, свързани с управлението на ресурсите на околната среда и
природата.
Общата цел на настоящата покана за представяне на предложения е да подкрепи
преговорите в рамките на ADP (Платформа Дърбан за засилено действие). Това ще
включва организиране на диалог, изследвания и задълбочен анализ. В допълнение,
въз основа на тази работа и напредък в преговорите, програмата ще разработи
проект за ново международно споразумение, с обяснителен меморандум и
придружаващи документи на нейните ключови елементи. Тази задача трябва да
се извърши от организации, като например неправителствени организации, тинктанкове или центрове за високи академични постижения от широка и
представителна гама от страни, включително и големите нововъзникващи
икономики, най-слабо развитите страни и малките островни развиващи се
държави. Резултатите на настоящата покана за представяне на предложения ще
бъдат използвани в рамките на международен форум за преговори.
Конкретната цел е разработването на варианти за това как новото споразумение
да обхване всички елементи в Споразумението от 2015, включително облекчаване,
адаптация, финанси, развитие на технологиите и трансфер, прозрачност на
действията и поддръжка и изграждане на капацитет.
Общата индикативна сума по настоящата покана за представяне на предложения,
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е в размер на 1 500 000 евро.
Исканата безвъзмездна помощ по настоящата покана за представяне на
предложения трябва да попада между следните минимални и максимални суми:
- Минимален размер: 500 000 евро
- Максимална сума: 1 500 000 евро
Комисията ще финансира до 100% от общите допустими разходи за дейността.
Източник: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1352391652669&do=publi.detPUB&searchtype=AS&a
oet=36538&ccnt=7573876&debpub=05%2F11%2F2012&orderby=upd&orderbyad=Des
c&nbPubliList=15&page=1&aoref=133686
НОВО: “It’s about ability!” Младежки видео конкурс на УНИЦЕФ
Краен срок: 15 декември 2012 г.
Всяка година УНИЦЕФ публикува доклад, наречен
„Състоянието на децата по света”. Следващата година,
темата ще бъде относно децата с увреждания. УНИЦЕФ
кани млади хора от целия свят, до 25 годишна възраст,
да се присъединят към младежкия видео конкурс на
УНИЦЕФ - „It’s About Ability”.
Чрез видео филм участниците трябва да отразят темата
за децата с увреждания, независимо дали от личен опит или според случващото се
в световен мащаб. Филмите трябва да са до 1 минута и могат да бъдат всякакъв
жанр - от драма до комедия, фантастика, документален филм, анимация или
игрален филм.
Жури от професионалисти и младежи от цял свят ще подбере печелившото видео,
което ще бъде включено в кампанията „Състояние на децата по света”.
Източник: http://www.unicef.org/videoaudio/video_videocontest.html

НОВО: Европейската награда за иновации в публичната администрация
Краен срок: 15 февруари 2013 г., 17.00 ч. (брюкселско време)
Европейската награда за иновации в публичната администрация ще отличи
деветте най-иновативни инициативи, провеждани от публичните власти от цяла
Европа, които водят до подобряване на живота на гражданите, помагайки на
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фирмите и стимулирайки научните изследвания и образованието.
Конкурсът е отворен за публичните администрации. Те могат да бъдат всяка
държава, регионален или местен орган, създаден по силата на националното
законодателство, като публичен орган и изпълнение на политиката на
правителството, например: министерства, регионални правителства, общини, и
т.н.
Ще бъдат връчени наградите:
- 3x100 000 евро за инициативи за гражданите
- 3x100 000 евро за инициативи за фирмите
- 3x100 000 евро за инициативи за научни изследвания и образование
Източник: http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=admin-innovators

CARS 2020 – ЗА СИЛНА, КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА И УСТОЙЧИВА
ЕВРОПЕЙСКА АВТОМОБИЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Автомобилната промишленост е жизненоважна за създаването на работни
места в Европа и за нейното благоденствие с оглед на 12-те милиона работни
места, свързани с отрасъла.ЕС трябва да запази световното ниво на своята
автомобилна промишленост, като произвежда най-качествените в световен
мащаб енергийноефективни и безопасни превозни средства и осигурява
висококвалифицирани работни места за милиони хора.За да може това да се
случи, Европейската комисия предложи днес CARS 2020 ― план за действие,
насочен към укрепване на конкурентоспособността и устойчивостта на тази
промишленост във времето до 2020 г.
Предложението на Комисията дава силен импулс на иновациите чрез
рационализиране на научните изследвания и иновациите в рамките на
европейската инициатива за „зелени“ превозни средства.Ще бъде засилено
сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка с цел финансиране на
мерките за стимулиране на иновациите и по-лесния достъп на МСП до
кредити.Създаването на стандарт на ЕС за интерфейс за зареждането ще осигури
регулаторната сигурност, която е необходима предпоставка за разгръщането на
широкомащабно производство на електрически автомобили.
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Иновациите в автомобилната промишленост ще бъдат насърчавани също чрез
всеобхватен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и
шум, за повишаване на безопасността по пътищата и за създаване на
усъвършенствани интелигентни транспортни системи (ИТС).
Успоредно с това Комисията предлага също така да се действа по
непосредствените проблеми в автомобилния отрасъл.В отговор на спада на
търсенето на европейските автомобилни пазари и обявеното затваряне на заводи,
през ноември Комисията ще събере министрите на промишлеността,
автомобилните производители и представителите на профсъюзите преди
следващия Съвет по конкурентоспособността, за да бъдат разгледани мерки за
координирано преодоляване на настоящата криза. Автомобилната промишленост
е от значение в цяла Европа и следователно е нужен европейски отговор, който да
се съсредоточи върху свръхкапацитета, социалните и технологичните инвестиции,
както и държавните помощи и мерките във връзка с търсенето и да
бъде последван от обсъждане на най-високо политическо равнище.
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по въпросите на
промишлеността и предприемачеството Антонио Таяни заяви: „Европа
произвежда най-добрите коли в света. Комисията желае да види това челно място
запазено, като дори се напредне още повече по отношение на безопасността и на
екологичните показатели. Поради това днес Комисията представя стратегия за
автомобилната промишленост на ЕС и ще предприеме също спешни действия за
координирано преодоляване на настоящите трудности и преструктуриране на
отрасъла. Този план за автомобилната промишленост е първият плод на
стратегията на Комисията за нова индустриална революция, представена на 10
октомври. Автомобилната промишленост разполага с всичко необходимо, за да
преодолее настоящите проблеми, да запази своята конкурентоспособност, да стане
по-устойчива и да съхрани своята производствена база в Европа. Нещо повече,
поради функцията си на мултиплициращ фактор в икономиката, автомобилната
промишленост следва да допринесе много за запазването на силната
производствена база на Европа. С днешния план за действие на автомобилната
промишленост се дава цялата възможна политическа подкрепа“.
Глобализацията и новите технологии предлагат възможности в условията
на все по-голяма конкуренция в отрасъла
През следващото десетилетие вероятно ще станем свидетели на голямо увеличение
в броя на леките автомобили, продавани в страните с бързо развиваща се
икономика, което предлага нови възможности за европейската автомобилна
промишленост. Това е свързано обаче със силен натиск за повишаване на
устойчивостта и справяне с нарасналата световна конкуренция.
Планът за действие съдържа конкретни предложения за политически инициативи
с цел:


Насърчаване на инвестициите в модерни технологии
незамърсяващи превозни средства, например чрез:

и

иновации
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цялостен пакет от мерки за намаляване на емисиите на CO2, замърсители и
шум;



прилагане на мерки за пътна безопасност, включително на интелигентни
транспортни системи;



изграждане на инфраструктура за алтернативни горива (електроенергия,
водород и природен газ);



стандарт на ЕС за интерфейса за зареждане на електрически превозни
средства;



европейска инициатива за „зелени“ превозни средства в рамките на
програмата „Хоризонт 2020“ за стимулиране на инвестициите в научни
изследвания и иновации.



Подобрени пазарни условия, например чрез:



укрепване на единния пазар за превозни средства посредством подобрена
система за одобрение на типа, включително надзор на пазара, за да се
избегне нелоялната конкуренция;



рационализиране на финансовите стимули за незамърсяващи превозни
средства;



последователно прилагане на принципите на интелигентното регулиране,
включително преглед на въздействието, което основни политически
инициативи ще окажат върху конкурентоспособността на автомобилната
промишленост.



Подкрепа на промишлеността за достъп до световните пазари чрез:



сключване на балансирани търговски споразумения, внимателна оценка на
тяхното кумулативно въздействие, както и насърчаване и продължаване на
двустранните диалози с трети държави партньорки; и



засилване на работата по международната хармонизация на нормативната
уредба за превозните средства с крайната цел да се работи за постигане на
международно одобрение на тип автомобил и глобални изисквания за
безопасност по отношение на електрическите превозни средства и техните
батерии.



Насърчаване на инвестициите в умения и обучение, които да съпътстват
структурните промени и да изпреварват потребностите от работни места и
умения, например чрез насърчаване на използването на Европейския
социален фонд (ЕСФ) за тази цел.

Следващи стъпки
Сега Комисията и държавите членки трябва да започнат осъществяването на
обявените политики. Задачата на автомобилната промишленост ще бъде
постигането на определените нови амбициозни цели. С оглед проследяване на
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процеса и продължаване на диалога със заинтересованите страни ще бъде
създадена специална процедура — „CARS 2020“.
Данни за автомобилната промишленост в Европа
Автомобилната промишленост в своята цялост (автомобилни производители,
вериги за доставки и следпродажбени услуги, в т.ч. и хиляди МСП) е от
стратегическо значение за европейската икономика и осигурява 12 млн. преки и
косвени работни места, 4% от БВП и положително търговско салдо в размер на 90
млрд. евро (през 2011 г.). Тази промишленост е най-големият частен инвеститор в
областта на научните изследвания и иновациите, като изразходва за тази цел
около 30 млрд. евро годишно.
Контекст
Планът за действие е първият конкретен принос към новите политически
приоритети, предложени в неотдавнашното съобщение за индустриалната
политика. Той се основава на резултатите от работата на групата на високо
равнище CARS21, в която бяха представени седем членове на Комисията, както и
държавите членки и ключовите заинтересовани страни (включително
представители на промишлеността и НПО). Стартирана отново през 2010 г.,
групата CARS 21 прие окончателния си доклад през юни 2012 г.
MEMO/12/845 (повече информация относно виждането за
промишленост през 2020 г. и действията, обявени от Комисията)

автомобилната

За повече информация на уебсайта на CARS 21
За контакти:
Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)
Sara Tironi (+32 2 299 04 03)
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ПОРТАЛЪТ eTWINNING
Какво е eTwinning?
eTwinning е общност на училищата в Европа.
Тя предлага платформа за педагози (учители, главни
учители, библиотекари и др.) , които работят в училище в
една от европейските страни и са се включили, за да
общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти, и,
накратко, да се чувстват и да бъдат част от найвълнуващата учеща общност в Европа.
Програмата eTwinning представя сътрудничеството на европейски училища чрез
използване на Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) като
осигурява подкрепа, инструменти и услуги за улеснение на училищата при
установяването на кратки или дългосрочни партньорства по всякакви учебни
предмети.
Порталът eTwinning (www.etwinning.net) е основната точка на срещи и работа по
програмата. Достъпен на 25 езика, днес Порталът eTwinning има регистрирани
над 170 000 индивидуални членове и над 5324 проекта* между две или повече
училища от Европа. Порталът осигурява онлайн инструменти за учителите, които
им помагат да си намерят партньори, да стартират проект, да споделят идеи, да
обменят добри практики и да започнат да съвместна работа веднага, ползвайки
разнообразните специализирани инструменти, достъпни на платформата.
Стартирана през 2005 година като основна дейност на Програмата на
Европейската комисия еLearning, eTwinning окончателно беше интегрирана към
Програмата за учене през целия живот от 2007 година. Нейното Централно звено
за координация се ръководи от Европейската Училищна Мрежа, международно
звено за сътрудничество на 33 европейски Министерства на образованието, което
развива обучение за училища, учители и ученици по цяла Европа. eTwinning се
подкрепя на национално ниво от 35 Национални звена за координация.
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Как да започнете?

Стъпка 1: Вижте какво вече е направено
Разходете се из Портала, за да научите за другите проекти и дейности eTwinning.
Почерпете вдъхновение и пресъздайте своите идеи.


Разгледайте някои проекти eTwinning и профилите на други колеги от



eTwinning на картата eTwinning.
регистрирано!
Ако
искате
да
стартирате



разделите Комплекти и Модули, където ще намерите идеи и ръководства.
Научете повече за възможностите за професионално развитие.




Вашето

училище

проект

по

може

eTwinning,

вече

да

е

проверете

Открийте Групите eTwinning, към коите можете да се присъедините.
Свържете се с вашето Национално звено за координация (НЗК) за
повече информация.

Стъпка 2: Регистрация
Дайте подробности за себе си и своето училище и си създайте свой собствен
eTwinning профил. Убедете се, че сте попълнили формуляра коректно, за да сте
сигурни, че ще ви открият подходящи партньори. Веднъж регистрирани, вие
получавате свое собствено потребителско име и парола, които ви осигуряват
достъп до eTwinning Desktop.
Още за регистрацията
Стъпка 3: Създайте нови контакти с други училища в Европа
Веднъж регистрирани, вие можете да влизате в контакт от вашия Desktop с други
eTwinner-и, да обменяте идеи и да планирате бъдещи общи дейности. Десктоп е
вашият личен прозорец в платформата, затова - уверете се, че той е винаги
актуален, така, че да можете да споделяте вашите дейности с останалите еТуинъри.
Ако желаете да стартирате проект, започнити търсенето на потенциален партньор
със следните критерии:



да споделяте общи цели и да сте съгласни за темата на вашия общ
проект;
да контактувате редовно и открито;
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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да имате сравнително близки по възраст, брой и езиково ниво ученици
да имате достъп до ИКТ инструменти в училище, които да позволяват
ефективна комуникация.

Стъпка 4: Започнете работа с партньорите си
Когато намерите партньор и решите върху какъв проект ще работите заедно,
можете да се регистрирате на Портала. Тогава ще имате достъп до
комуникативните инструменти в TwinSpace, както и до eTwinning Label, който
можете да принтирате и да популяризирате в училище. За да информирате света
за напредъка на своя проект, можете да публикувате материали във вашия
TwinBlog

За контакт:
БЪЛГАРИЯ
Център за развитие на човешките ресурси
(Human Resource Development Centre)
Контакти: Yassen Spassov
Национален eTwinning уеб сайт: etwinning.hrdc.bg
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ОСМА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ КЛУБОВЕ
Европейски информационен център –
Велико Търново е водеща организация и
домакин на Осмата годишна среща на
европейските ученически клубове през
2013 година. Годишните срещи на
ученическите европейски клубове се
провеждат всяка година, като на тях се
представят национални и регионални
инициативи, свързани с работата на
учители
и
ученици
по
европейска
тематика.
През 2013 година, която е обявена за Европейска година на гражданите,
срещата на ученици и учители ще се проведе във Варшава, в навечерието на 9
май и ще завърши с шествие в Парада на Шуман, който е най-значимото
европейско събитие за честване на Деня на Европа. В Парада на Шуман, проведен
за първи път през 1990г., участват десетки хиляди граждани на европейски
страни като чрез серия от конференции, кръгли маси, изложби, концерти,
пленери, фестивали празнуват заедно. В срещата във Велико Търново участваха
учители и ръководители на ученически европейски клубове от 11 страни - Полша,
Холандия, Швеция, Франция, Испания, Португалия, Италия, Чехия, Латвия,
Румъния и България. В четири работни дни бяха обсъдени проектната идея,
параметрите и най-добрите практики на работа на ученически клубове,
представена бе проекто - програмата за Шуман Парад 2013.
Всеки ученически клуб необходимо ще организира серия от дейности с млади
хора, резултатите от които ще представи във Варшава. Пет великотърновски
средношколци и учител ще участват в проекта и ще се включат в тържествата в
Полша. Проектът се финансира от Европейската комисия – програма „Европа за
гражданите”, като е на обща стойност 77 670 евро, като Комисията финансира
70% от стойността, а 30% са принос на партньорите.
За подробна информация за всички реализирани през месеца събития,
посетете официалната страница
на Европейски информационен център „Европа Директно”, Велико Търново

www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР
ЗА М. ДЕКЕМВРИ 2012

3 – 5 ДЕКЕМВРИ 2012 – ГР. СОФИЯ –
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПОВОД
2012 – ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА АКТИВНИЯ
ЖИВОТ
НА
ВЪЗРАСТНИТЕ
ХОРА
И
СОЛИДАРНОСТТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА

6 ДЕКЕМВРИ 2012 – С. ОВЧА МОГИЛА – КРЪЖОК „МЛАД КУЛИНАР“,
„МАКРАМЕ“ И „ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА“

6 – 9 ДЕКЕМВРИ 2012 – ТУРЦИЯ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО
МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРОЕКТ „КОРЕНИ И КРИЛЕ“, ОП „МЛАДЕЖТА В
ДЕЙСТВИЕ“

ДЕКЕМВРИ – ОБУЧЕНИЕ НА КЛУБОВЕТЕ „ЕВРОПА“,
ЕВРОПЕЕЦ“ И „ЕВРОБОЛЯРЧЕ“ НА ТЕМА „ЕТИКЕТ“

„МЛАД

13 ДЕКЕМВРИ 2012 – ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ ОТ ДЕТСКО И
ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

14 ДЕКЕМВРИ 2012 – КОЛЕДНО ТЪРЖЕСТВО НА КЛУБОВЕТЕ
„ЕВРОПА“, „МЛАД ЕВРОПЕЕЦ“ И „ЕВРОБОЛЯРЧЕ“
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