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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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Световна награда на децата
Краен срок: 1 октомври 2013 г.
Кое лице или организация смятате, че заслужава да бъде почетен/а с награда на
децата за изключителен принос към правата на детето?
Номинирайте своя кандидат!
Източник: http://worldschildrensprize.org/nominate#
Младежи от Европа могат да участват във видеоконкурс за мобилността в
ЕС
Краен срок: 8 август 2013 г.
В конкурса могат да се включат млади европейци, които са участвали в програма
за обучение, младежки или бизнес обмен, стаж в чужбина - във или извън Европа.
Видеата трябва да са с дължина между една и три минути и да са на английски
език или с английски субтитри.
Източник:
http://www.dnevnik.bg/evropa/konkursi/2013/06/04/2074279_evropeiski_mladeji_
mogat_da_uchastvat_vuv_videokonkurs/
Програма „Младежта в действие“: Поддейност 4.6 — Партньорства
Краен срок: 5 септември 2013 г.
Настоящата покана за представяне на предложения цели да подкрепи
партньорства с регионални или местни публични органи или други
заинтересовани страни, осъществяващи дейност в младежкия сектор на
европейско равнище с оглед разработване в дългосрочен план на проекти,
съчетаващи различни мерки от програмата „Младежта в действие“.
Предложенията трябва да бъдат подадени от:
— публичен орган на регионално или местно равнище,
— сдружение или мрежа от регионални и/или местни публични органи,
— европейска група за териториално сътрудничество,
— орган с нестопанска цел, осъществяващ дейност в сектора на младежта на
европейско равнище (ENGO) с членуващи организации в най-малко осем държави
по програмата „Младежта в действие“,
— фондация, действаща на европейско ниво, в областта на младежта,
— дружество/предприятие/орган със стопанска цел,
осъществяващо/осъществяващ дейност в сферата на корпоративната социална
отговорност в полза на младежта.
Следните дейности са допустими по настоящата покана:
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— транснационален младежки обмен,
— национални или транснационални младежки инициативи,
— Европейска доброволческа служба,
— обучение и работа в мрежа.
Сумата на безвъзмездните средства, отпуснати за всеки отделен проект, не може
да надхвърля 100 000 евро.
Финансова помощ от Агенцията се предоставя за не повече от 50 % от общата
стойност на допустимите разходи за проекта.
Източник:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:148:0004:0007:BG:PDF
В рамките на Програмата за учене през целия живот
EACEA/04/13:Изпълнение на европейските стратегически цели в областта
на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020) (сътрудничество със
заинтересовани страни, експерименти и иновации)
Краен срок: 16 септември 2013 г.
Част A — Подпомагане на национални дейности за изпълнение и повишаване на
осведомеността относно целите на европейското сътрудничество в областта на
образованието и обучението (ЕСЕТ 2020)
Част Б — Подпомагане на изпълнението на иновативни политически решения на
институционално равнище за ограничаване на броя на преждевременно
напускащите училище, в съответствие с целите, заложени в стратегиите Европа
2020 и ЕСЕТ 2020.
Източник:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:118:0027:0031:BG:PDF
Европейска зелена столица 2016
Краен срок: 17 октомври 2013 г.
За първи път европейски градове с повече от 100 000 жители могат да се
кандидатират за наградата. Преди това бяха допускани само градове с население
200 000 души или повече. Промяната означава, че наградата вече е достъпна за
над 400 града в цяла Европа.
Наградата има за цел:
- да отличи градовете, които уверено постигат високи екологични цели,
- да насърчи градовете да си поставят амбициозни цели за подобрение на
екологията и устойчивото развитие в бъдеще, и
- да вдъхнови други градове чрез нови идеи, добри практики и опит.
Източник: http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/210613-green_bg.htm
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Европейски инструмент за демокрация и права на човека (EIDHR): Подкрепа
за правата на човека и техните защитници, където те са най-застрашени
Краен срок: 1 август 2013 г.
Общата цел на настоящата покана за представяне на предложения е да се
подобри спазването на правата на човека и основните свободи в страните и
ситуации, в които те са най-изложени на риск, и когато защитниците на
човешките права и гражданското общество са в рамките на строги ограничения и
са подложени на натиск.
Специфичната цел на настоящата покана е да подкрепя и защитата на правата на
човека и техните защитници чрез укрепване на капацитета им да си вършат
работата в краткосрочен и дългосрочен план, както и осигуряване на реална
подкрепа и средства за действие на местното гражданско общество в
насърчаването на правата на човека и основните свободи в някои от найтрудните, опасни, репресивни и непредвидими политически ситуации и / или
когато те са най-уязвими и застрашени.
ЛОТ 1: Национални действия
ЛОТ 2: Транснационални действия (регионални / глобални)
Източник:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSChck=1371477725758&do=publi.detPUB&searchtype=QS&o
rderby=ctr&orderbyad=Asc&nbPubliList=15&page=1&aoref=134288
EACEA/04/2013 Изпълнение на европейските стратегически цели в
образованието и обучението (ЕСЕТ 2020)
Краен срок: 16 септември 2013 г.
Настоящата покана за представяне на предложения се състои от две отделни
части:
- Част A - Подкрепа за изпълнението на национално равнище и повишаване на
осведомеността за целите на европейското сътрудничество в областта на
образованието и обучението (ЕСЕТ 2020).
- Част Б - Подкрепа за внедряване на иновативни политически решения на
институционално равнище за намаляване на преждевременното напускане на
училище, в съответствие с приоритетите, заложени в - Europe 2020 и ET 2020.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 4
милиона евро.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75%
от общите допустими разходи.
Максималната субсидия за проект е 120 000 евро за част А и 800 000 евро за част
Б.
Източник: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_ecet_2013_en.php
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Конкурс @Diversity European Idea
Краен срок: 19 август 2013 г.
Конкурсът търси 15 от най-оригиналните и иновативни идеи за културни проекти,
които ползват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за
финансиране, производство, предоставяне, разпространяване и извличане на
полза от културното съдържание.
Могат да кандидатстват граждани и организации от ЕС-27 + Хърватия.
Награда: 15 Победителите ще бъдат включени в обучение от избрани експерти
чрез коучинг сесии, семинар в Лондон и заключителен семинар в Брюксел, и
тяхната идея ще бъде представена пред заинтересовани от най-високо ниво.
Източник: https://www.at-diversity.eu/competition
Международна парламентарна стипендия (IPS)
Краен срок: 31 юли 2013 г.
Искате ли да участвате в германския парламент? Ако сте от Централна, Източна и
Югоизточна Европа, Франция, Израел или САЩ, можете да се включите в
програмата "Международната парламентарна стипендия" (IPS).
Deutsche Bundestag с Freien Universit?t Berlin, Humboldt-Universit?t zu Berlin и
Technischen Universit?t Berlin присъждат ежегодно около 120 стипендии за млади
специалисти от 28 страни. Програмата продължава всяка година от 1 март до 31
юли.
Програмата е под патронажа на председателя на Бундестага.
Целите са:
- Да се насърчат отношенията между Германия и страните-участнички;
- За укрепване на демократичните ценности и толерантност;
- Да се задълбочи разбирането на културното многообразие;
- Мирно съвместно съществуване в света.
Източник:
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips
/info/bulgarien.html
BG06 „Деца и младежи в риск"
Краен срок: 5 септември 2013 г.
Операторът на Програма BG06 „Деца и младежи в риск" по Финансовия
механизъм на ЕИП (2009-2014 г.) Министерството на образованието и науката
обяви началото на втория конкурс за набиране на проектни предложения.
В рамките на процедурата общините или сдружения от общини ще имат
възможност да подготвят и подадат проектните си предложения по компонент 2:
Грижа за деца в риск.
Минимална стойност на финансирането – 200 000 евро;
Максимална стойност на финансирането – 250 000 евро.
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Източник: http://www.eufunds.bg/bg/pubs/4613
Конкурс за награда на ЕС за здравна журналистика 2013
Краен срок: 30 септември 2013 г.
Във всяка държава — членка на Европейския съюз национално жури, съставено
от журналисти и специалисти в областта на общественото здраве и
председателствано от представител на Европейската комисия, ще избере един
национален финалист. След това жури на ЕС ще избере трима победители на
европейско равнище сред 28-те финалисти.28-те финалисти ще бъдат поканени в
Брюксел в началото на 2014 г. за връчване на наградите.
Всеки участник може да представи най-много 2 статии, като е възможно и
колективно участие, при условие че журналистическият екип не надхвърля 5
души.
Всички статии трябва да са на един от официалните езици на ЕС и да са били
първоначално публикувани в печатно или електронно издание между 1 август
2012 г. и 30 септември 2013 г. Статията не трябва да надвишава 20 000 печатни
знака (в това число интервалите).
Източник: http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/140613-health_bg.htm
Европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите (COST)
Краен срок: 27 септември 2013 г.
Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите обединява
изследователи и експерти от различни страни, които работят по определени теми.
По линия на Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите
НЕ се финансират самите научни изследвания, а провеждането на срещи,
конференции, краткосрочен научен обмен и информационни прояви, които
допринасят за работата в мрежа.
Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите е
организирано в девет широки изследователски области (Биомедицина и
молекулярни бионауки; Химия и молекулярни науки и технологии; Науки за
Земята и управление на околната среда; Храни и земеделие; Гори, продукти и
услуги, свързани с тях; Хора, общество, култура и здраве; Информационни и
комуникационни технологии; Материали, физика и нанонауки; Транспорт и
градско развитие).
Авторите на предложения се приканват да посочат към коя изследователска
област спада тяхната тема. Интердисциплинарните предложения, които не се
вписват в една-единствена изследователска област, следва да се подават като
мултидисциплинарни предложения и ще бъдат оценявани отделно.
Предложенията следва да включват изследователи от поне пет държави,
участващи в Европейското сътрудничество в областта на науката и технологиите.
Източник: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:165:0011:0012:BG:PDF
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НОВО НАМАЛЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА РОУМИНГ В ЕС ВЛИЗА В СИЛА ОТ 1 ЮЛИ
От 1 юли влизат в сила новите по-ниски пределни цени за мобилен роуминг в
Европейския съюз. Преносът на данни поевтинява с 36%, съобщиха от
пресслубата на Европейската комисия. Роумингът в Хърватия става 15 пъти поевтин
Роумингът на данни през 2013 г. ще бъде с до 91% по-евтин, отколкото през 2007
г. За този период обемът на пазара на роуминг на данни нарасна с 630%,
обясняват от Еврокомисията. Тези две тенденции означават, че пред
потребителите и мобилните оператори се разкриват значителни нови възможности
благодарение на усилията на ЕС.
ЕС постигна намаляване на цените на дребно на обажданията, кратките текстови
съобщения (SMS) и данните с над 80% от 2007 г. досега.
Новите пределни цени, които влизат в сила от 1 юли 2013 г., са:
- изтегляне на данни или сърфиране в интернет – 45 цента/мегабайт (MB)
(заплаща се на използван килобайт) + ДДС (намаление с 36% спрямо 2012 г.)
- изходящи обаждания - 24 цента/минута + ДДС (намаление със 17% спрямо 2012
г.)
- входящи обаждания - 7 цента/минута + ДДС (намаление с 12.5% спрямо 2012 г.)
- изпращане на текстови съобщения - 8 цента/минута + ДДС (намаление с 11%
спрямо 2012 г.).
Операторите могат да предлагат по-ниски цени, като някои от тях вече започнаха
да премахват таксите за роуминг за гласови услуги и SMS или да предлагат
райони без роуминг в някои части на Европа, допълват от Брюксел.
Всяка година няколко милиона европейци посещават Хърватия, която се
присъединява към ЕС на 1 юли. Гражданите на ЕС, които посещават Хърватия,
тази година ще реализират значителни икономии, съобщават още от
Еврокомисията. Причината е, че страната става част от ЕС на 1 юли, като
разходите за пренос на данни ще спаднат почти 15 пъти, а изпращането на SMS-и
или разговорите с други страни от ЕС ще бъдат 10 пъти по-евтини.
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ДОБРЕ ДОШЛА, ХЪРВАТИЯ!
В полунощ Хърватия ще се превърне
в
28-та
страна-членка
на
Европейския съюз. В столицата
Загреб ще се проведе официална
церемония, но в същото време не са
предвидени мащабни празненства,
съобщава Евронюз.
Присъединяването към ЕС
се приема положително в
но в същото време има
относно икономическото
на Евросъюза.

като цяло
страната,
опасения
състояние

„Смятам, че ще има ползи от
присъединяването, само ако ЕС не
продължи да следва своята налудничава икономическа политика, която се
диктува от Германия и МВФ, която води до образуването на силно ядро и много
слаба периферия в Европа”, коментира д-р Пол Стъбс от Института по икономика
в Загреб.
На фона на петата поредна година на рецесия и рекордната безработица в
страната от 21%, не много хървати са в настроение за празненства, коментира
телевизията.
По време на срещата в петък европейските лидери приветстваха влизането на
Хърватия в ЕС. Същевременно Европейския съюз официално отвори вратата пред
Сърбия. Двете събития бяха определени като исторически момент, 20 години след
конфликтите в бивша Югославия.
Хърватия се надява да се присъедини към еврозоната възможно най-скоро. Това
заяви президентът на Хърватската централна банка Борис Вучич в интервю за
германския „Франкфуртер алгемайне цайтунг”.
„Искаме да влезем в еврозоната колкото може по-бързо, въпреки че все още е
твърде рано да кажем кога ще стане това. Засега не покриваме някои от
критериите – инфлацията и бюджетният ни дефицит са твърде високи. Трябва да
сме сигурни, че изпълняваме условията, особено това нивото на дълга да не
надхвърля 60% от БВП”, каза Вучич.
снимка: Online EU Exams and EPSO-style preparation tests,
https://www.facebook.com/eutraining?fref=ts
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ВТОРА СРЕЩА ОТ ПРОЕКТА „КОРЕНИ И КРИЛЕ” II СЕ ПРОВЕДЕ В КОНЯ,
ТУРЦИЯ

Младежи от клуб „Европа” и „Клуб
млад
европеец”
участваха
във
втората част от проекта „Корен и
криле” II, която се състоя в град
Коня, Турция в периода 15 – 19 юни.
Проектът е част от програмата
„Младежта в действие” като освен
България в него страни-партньори са
Туция и Хърватия. Пет-дневният
тренинг се проведе от момичеталидери от сдружението „ГЛОУ”, които акцентираха върху интерактивните методи
на обучение. Основните теми, които бяха засегнати са: участие в изграждането на
по-добро общество, писане и изпълнение на проект и др. Една от задачите, с
които младежите трябваше да се справят бе изготвяне на кратък видеоклип
относно младежките политики във всяка една от трите държави.
Заключителната част на проекта ще се проведе през октомври 2013 в град Задар,
Хърватия. Участниците ще обобщят резултатите от дейностите през годината, ще
се споделят добри практики и ще се обсъдят препоръки за подобряване на
работата и разпространението на резултатите.

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. ЮЛИ 2013
2 ЮЛИ - ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – ИЗБОРИ ЗА НОВ
ОМБУДСМАН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

3-5 ЮЛИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – СЕМИНАР ЗА УЧИТЕЛИ ОТ
ОБЛАСТИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, МОНТАНА,
ВИДИН, ВРАЦА, ГАБРОВО, РУСЕ

11 ЮЛИ – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО – ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА
НАСЕЛЕНИЕТО

16 ЮЛИ – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО – 13:00 – ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА КЛУБ „ЕВРОПА”
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