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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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Покана за участие в конкурс за подкрепа на мини-проекти за създаване на
вкусни образователни градинки в пет общински детски градини в
България
Краен срок: 20 октомври 2013 г.
За участие в конкурса са поканени всички общински детски градини от страната
(без София-град), които имат интерес към темата за екологичното образование на
децата.
Условия за участие са:
- Зелена площ от поне 50 кв.м. в двора на детската градина, която може да се
ползва за „вкусна био-градинка”;
- Налична активна родителска общност, която ще оказва съдействие при
създаване на градинката;
- Готовност и наличен капацитет на екипите на детските градини да работят по
иновативна технология за обучение чрез преживяване, да разработват ново
учебно съдържание и да участват в обмен на знания, опит и ресурси в рамките на
партньорска мрежа на ВКУСНИТЕ БИО-ГРАДИНКИ на национално ниво.
Източник: http://gradinka.zaedno.net/konkurs2013
ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАБОТНА ПРОГРАМА „КАПАЦИТЕТ“ НА
СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА
Краен срок: 3 декември 2013 г.,
Поканата е за представяне на предложения в рамките на Работна програма
„Капацитет“ на Седма рамкова програма на Европейската общност за научни
изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.).
Кандидатите се приканват да представят предложенията си във връзка с
поканата FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2.
Общият бюджет по поканата възлиза на 2 500 000 евро.
Източник:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_FP7;efp7_SESSION_ID=L
mtTS2xJLyHjbkq2K0DVlyhv6PwJpmtBjbfXdTPg6l9h42hTWbjh!1893387052?callIdentif
ier=FP7-INFRASTRUCTURES-2013-2&specificProgram=CAPACITIES#wlp_call_FP7
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Покана за предложения за дизайн, изпълнение, промоция и маркетинг на
достъпни туристически маршрути 102/G/ENT/PPA/13/511
Краен срок: 22 октомври 2013 г., 17.00 часа (брюкселско време)
Настоящата покана ще осигури съфинансиране за проекти, свързани с дизайн,
изпълнение, промоция и маркетинг на достъпни туристически маршрути, което
позволява на туристите със специални нужди за достъп да се насладят пълноценно
на вълнуващите и разнообразни преживявания и на равна основа с всички
туристи. В етапа на изпълнение специално внимание ще бъде поставено върху
обучението на персонала, получаване на адекватни умения и разпространение на
насоки / инструменти за осигуряване на сходно ниво на достъпност и качество.
Допустими страни: ЧЛЕНКИ НА ЕС
Максималният бюджет, предвиден за финансиране от ЕС, по настоящата покана:
950 000 евро
Ориентировъчен брой на проектите: до 8
Максимално финансиране от ЕС като процент от допустимите разходи: 75%
Максимално финансиране от ЕС на проект: 125 000 евро
Източник:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6889&lang=en&
title=Design%2C-Implementation%2C-Promotion-and-Marketing-of-AccessibleTourism-Itineraries--102%2FG%2FENT%2FPPA%2F13%2F511
Стаж на името на Robert Schuman в ЕП
Краен срок: 15 октомври 2013 г.
Стажът за висшисти е предназначен да способства стажантите да допълнят
познанията, които са придобили по време на обучението си и да се запознаят с
дейността на Европейския съюз и по-специално - на Европейския парламент.
Стажовте са за завършилите висше образование през последните пет месеца. Този
срок не може да бъде удължаван. Стажът ще се проведе в периода 01 март - 31
юли. Има два вида:
1. Robert Schuman стипендии, общ вариант
2. Robert Schuman стипендии, журналистическа насоченост.
Източник:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/007cecd1cc/Traineeships.html
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Грантове за европейски обмени на медийни практики
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Тези обмени се стремят на различни фактори в медиите да укрепят и разширят на
компетенциите по отношение на журналистическо обучение или медийно
съдържание с оглед включване на многообразието и недискриминацията в
ежедневната им практика.
Могат да кандидатстват журналисти и медийни работници, пребиваващи в някоя
от 28 страни от Европейския съюзл
Грант: предплатен билет и фиксирана, еднократна помощ от 500 евро за
покриване на разходите за издръжка по време на 5-дневния обмен
Източник:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Mediane/exchanges_en.asp
Награда на UNESCO/Хамдан за ефективни учители
Краен срок: 31 октомври 2013 г.
С наградата се отличават проекти, които имат изключителен принос, чрез техните
дейности, свързани с учители, за повишаване на качеството на преподаване и
учене.
Могат да кандидатстват организации, международни и национални
неправителствени организации (НПО), институции или местни, национални и
регионални общности, които работят за повишаване на производителността и
ефективността на учителите.
Награден фонд: 270 000 щ.д., които се разпределят по равно между трима
победители.
Източник: http://www.unesco.org/new/hamdan-prize
Национален конкурс „Доброволец на годината” 2013
Краен срок: 17 ноември 2013 г., 24.00 часа
Фондация "АСТИКА" обявява конкурс "ДОБРОВОЛЕЦ НА ГОДИНАТА` 2013".
Номинациите ще бъдат подложени на гласуване от 21 ноември до 27 ноември
2013 г.
Носителят на приза "Доброволец на годината" и наградените по категории
доброволци ще бъдат оповестени на 5 декември 2013 г., на официална церемония
посветена на "Международния ден на доброволеца" .
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Конкурсът се реализира с подкрепата на Национална програма за младежта,
НЦЕМПИ и Община Бургас.
Източник:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5ENVBpOU5QRGRBdnJ1
VnY3aXc0ZXc6MQ
Европейски фонд за демокрация
Краен срок: текущ
Европейският фонд за демокрация приема предложения за проекти, допринасящи
за развитието на плуралистични, многопартийни системи и демократични
общества с фокус върху страните, влизащи в обхвата на политиката на ЕС за
съседство. Могат да кандидатстват неправителствени организации, движения,
както и физически лица, млади лидери и представители на независими медии.
Първите решения за финансиране ще бъдат взети в края на м. септември 2013 г.,
но Фондът ще приема предложения целогодишно.
Източник: http://democracyendowment.eu/
Покана "Подкрепа за информационни мерки в областта на ОСП"
Краен срок: 30 ноември 2013 г.
Дейностите следва да включват няколко комуникационни дейности или
инструмента, изброени по-долу (списъкът не е изчерпателен):
- изготвяне и разпространение на аудиовизуални и мултимедийни материали,
- производство и разпространение на печатни материали (публикации, плакати и
т.н.),
- създаване на интернет инструменти и инструменти на социална мрежа,
- медийни мероприятия,
- конференции, семинари и работни срещи,
- мероприятия от типа "ферма в града" и т.н., които спомагат за обясняване на
градското население на значимостта на селското стопанство,
- мероприятия от типа "отворени врати", които показват на гражданите ролята на
селското стопанство,
- стационарни или мобилни изложби или информационни бюра.
Източник:
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2013/09/13/2139825_poka
na_podkrepa_za_informacionni_merki_v_oblastta_na/
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Стаж по писмен превод в Европейския парламент
Краен срок: 15 ноември 2013г.
Европейският парламент предлага платени стажове по писмен превод за лица,
завършили университет, чиято цел е обогатяване на познанията, придобити по
време на обучението, и запознаване отблизо с дейността на Европейския съюз и в
частност с тази на Европейския парламент. Стажовете по писмен превод се
провеждат в Люксембург и тяхната продължителност е три месеца с начална дата
1 април 2014 година.
Източник:
http://ec.europa.eu/bulgaria/citizens/training_careers/traineeships/index_bg.htm
Стипендии на Германската служба за академичен обмен (ДААД) за
български студенти, докторанти и научни работници за 2014/2015 учебна
година
Краен срок: от 1 до 15 ноември 2013 г.
Германската служба за академичен обмен (DAAD), под ръководството на
посолството на Германия, съвместно с Международна фондация "Св. Св. Кирил и
Методи" отпуска стипендии за финансиране на обучението и изследователската
дейност на български студенти, докторанти и научни работници.
Документите за кандидатстване се подават в 3 комплекта (1 оригинал и 2 копия).
Източник: http://cmfnd.org/programms/bg/germany/Reglament1.htm
Социални предприемачи, кажете си думата!, Страсбург, 16 и 17 януари
2014 г.
Краен срок: не е посочен
Европейската комисия, в партньорство с Европейския икономически и социален
комитет и град Страсбург, ще проведе голямо интерактивно европейско събитие в
Страсбург на 16-ти и 17-ти януари 2014 г.
Темата на събитието e социалното предприемачество и социалната икономика.
Инициативата представлява платформа за обучение, която има за цел да
разпространява информация и знания относно извършено досега в тези области,
както и да вдъхновява европейските участници да предприемат по-нататъшни
инициативи и действия.
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Източник: http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-socialentrepreneurs/index_en.htm
Стажове за хора с увреждания в Европейския парламент
Краен срок: 15 октомври 2013 г.
Европейският парламент предлага платени стажове за хора с увреждания като
мярка за положително действие, насочена към улесняване на интеграцията на
работното място. Тези стажове са достъпни както за завършили университет или
приравнено учебно заведение, така и за хора, чиито квалификации са под
университетско равнище.
Продължителността на стажовете е пет месеца.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/novini/2143366_evropeiskiiat_parlament_predla
ga_plateni_stajove_za/
Конкурс за плакат на млад изследовател
Краен срок: 10 октомври 2013 г.
Представете вашето изследване под формата на плакат на 11-то издание на „ДНИ
НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ — Европейска седмица на регионите и градовете“.
Могат да се включат завършилите висше образование и начинаещи изследователи,
интересуващи се от европейската политика на сближаване.
Източник:
http://ec.europa.eu/regional_policy/newsroom/detail.cfm?id=576&LAN=BG
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ЕС ИСКА ДА СЛОЖИ КРАЙ НА ТАКСИТЕ ЗА РОУМИНГ

Нова стратегия за хармонизация на далекосъобщителния сектор, забрана на
таксите за роуминг, намаляване на формалностите за предприятията и нови
права за потребителите и доставчиците на услуги.

Въпреки
26
години
напредък
далекосъобщителният сектор в ЕС остава
разпокъсан и разделен на национални пазари.
В резултат от това европейските предприятия
изостават от конкурентите си в САЩ и Азия.
С пакета мерки „Свързан континент“ се цели
съживяване на сектора на телекомуникациите
в ЕС чрез премахване на таксите за роуминг и
опростяване на правилата, за да се насърчат инвестициите в нови
високоскоростни мрежи, да се засили растежът и да се създадат работни места.
Икономиката е все по-зависима от бързите интернет връзки и по изчисления
доизграждането на единния пазар на далекосъобщения ще доведе до създаване на
хиляди работни места и до увеличаване на БВП с 1 % годишно.
Край на таксите за роуминг
От юли 2014 г. вече няма да плащате допълнителна такса, когато ви се обаждат по
мобилния телефон, докато пътувате в друга страна от ЕС. Компаниите ще трябва
да предлагат тарифи, които важат в целия Съюз, или да ви позволяват да
използвате друг доставчик на роуминг, без да сменяте своята SIM карта.
Максималната цена за международни разговори ще бъде равна на цената на
междуградски разговор във вашата страна, а максималната цена на мобилните
разговори в ЕС ще бъде 0,19 евро на минута (плюс ДДС).
Комисията подкрепя също принципа за неутралност на мрежата English, според
който интернет трябва да бъде отворена система. Това означава например, че
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компаниите не могат да предлагат по-високоскоростен пренос на данни, ако това
ограничава достъпа на техните конкуренти.
Права на потребителите в Европа
Пълната хармонизация на правилата за защита на потребителите ще премахне
нуждата от адаптиране на услугите във всяка страна и ще осигури допълнителна
защита на потребителите.
Гражданите на ЕС ще имат също право на договори на „обикновен език“, право да
сменят доставчика или договора си и да анулират договор, ако не получават
обещаната скорост на интернет.
По-малко формалности, повече инвестиции
ЕС иска да улесни навлизането на нови пазари за телекомуникационните
компании. За тази цел лиценз, получен в една страна, ще бъде валиден в целия
ЕС, а предоставянето на честотен спектър за широколентов интернет в бъдеще ще
бъде стандартизирано, за да се опрости трансграничното инвестиционно
планиране.
За да се насърчат инвестициите в бърз оптичен интернет и за да се подобри
достъпа до Wi-Fi и 4G услуги, ще бъдат стабилизирани цените за наемане на
достъп до мрежите. Това би трябвало да засили конкуренцията в сектора.
Следващи стъпки
Предложенията трябва да бъдат одобрени от Европейския парламент и всички 28
страни от ЕС.
Свързана Европа

Източник: www.ec.europa.eu
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МЕСЕЦ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

В основата на концепцията за единния пазар стоят премахването на
препятствията и опростяването на правилата. Целта е да се позволи на
гражданите на ЕС – физически лица, потребители и предприятия – да се
възползват в най-голяма степен от възможността за пряк достъп до 28 държави
и 506 милиона души. Благодарение на единния пазар гражданите на ЕС се
възползват от по-ниски цени, по-голям избор на продукти и услуги, по-широко
присъствие на световната сцена и повече възможности за бизнес.

Месецът на единния пазар ще протече
онлайн и ще бъде организиран на 24 езика,
като всяка седмица ще се разглежда
различна област от политиката:


Заетост (23-25 септември): как да
намерите работа, да започнете собствен бизнес или да получите признание
на вашите квалификации в Европа
 Социални права (30 септември - 2 октомври): права на социално
подпомагане на единния пазар на ЕС, пенсии, здравеопазване, публични
услуги
 Банки (7-9 октомври): Гарантиране на депозити, предотвратяване на нова
финансова криза, гарантиране на инвестиции в реалната икономика от
страна на банките за стимулиране на растежа
 Електронна търговия (14-16 октомври): Продажба на продукти по интернет,
купуване на продукти, които трябва да бъдат доставени в друга страна,
защита на личните данни в социалните мрежи.
Участвайки в онлайн дебата, гражданите ще могат да общуват с политиците по
няколко начина:




като предлагат идеи за политики за подобряване на единния пазар;
като коментират и гласуват за идеите за политики, предложени от други
участници;
като задават въпроси на експерти на ЕС, на евродепутати и на други
личности в Брюксел чрез директни видеоразговори.

Месецът на единния пазар, инициатива на Европейския парламент, Европейската
комисия и други европейски институции, ще се проведе от 23 септември до 23
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октомври 2013г. Събитието ще събере онлайн гражданите и лицата, които
отговарят за създаването на политиката на ЕС, за да обсъдят постигнатия до
момента напредък, оставащите предизвикателства и идеите за бъдещето.
По-конкретно, гражданите на ЕС са поканени да:
публикуват идеи на този уебсайт, които след това могат да бъдат споделяни,
коментирани и гласувани,

участват в тематични онлайн чатове със създатели на политики и експерти.


Месецът на единния пазар е разделен на четири тематични седмици (работни
места, социални права, банки и електронна търговия) и ще бъде закрит с дебат в
Европейския парламент в Страсбург на 23 октомври, излъчен по телевизия
„Euronews“.
Защо трябва да участвам и как става това?
Това е новаторски и рядък шанс да бъде чут Вашият глас и да помогнете при
създаването на политиката на ЕС. Лидерите на ЕС, лицата, които създават
политиката, както и други експерти искат да получат Вашите предложения за
това как да се подобри единният пазар и са готови да участват в онлайн диалог с
Вас. Месецът на единния пазар е приобщаващо европейско събитие, в което сте
поканени да участвате на някой от 24-те официални езика на ЕС.
Какво е „идея“ и как мога да изпратя идея?
Идеите са Вашите предложения как да бъде подобрен единният пазар в четири
ключови области, които засягат Вашето ежедневие. Всяка идея трябва да показва
някаква амбиция и иновация и, доколкото е възможно, да е реалистична и
осъществима и да е свързана с една от четирите теми: работни места, социални
права, банки, електронна търговия. Вижте също и вече публикуваните идеи, за да
се уверите, че Вашата идея не е била публикувана.
Защо трябва да изпратя идея и какво ще се случи с нея?
Изпратените до този уебсайт идеи могат да се използват при създаването на
бъдещата политика на ЕС в областта на единния пазар, който оказва въздействие
върху Вашия живот всеки ден. Обещаващите идеи ще послужат за основата на
доклад, който ще бъде публикуван след Месеца на единния пазар.
Освен това пет от най-обещаващите идеи, родени в резултат на процеса, ще бъдат
избрани от експертно жури. Петимата, изпратили тези идеи, ще бъдат поканени
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да участват в дебата по телевизия „Euronews“ на 23 октомври в Европейския
парламент в Страсбург, с който ще бъде закрит Месецът на единния пазар.
Кога мога да гласувам?
Можете да гласувате за идеи по различните теми, както следва:
Работни места: 2 септември –25 септември
Социални права: 2 септември – 2 октомври
Банки: 2 септември – 9 октомври
Електронна търговия: 2 септември – 16 октомври
Какво представлява чатът и как мога да участвам?
Чатовете са Вашият шанс да осъществите пряк контакт онлайн с лица, които
отговарят за създаването на политиката/експерти/лидери на ЕС. Всеки чат е
посветен на една от четирите теми и в него ще се включи основен участник в
създаването на политиката/експерт/лидер на ЕС. Имате възможност да изпратите
Вашите въпроси предварително. Всеки чат ще се проведе на един от 24-те
официални езика на ЕС.
Вижте кои експерти, представители на гражданското общество и лидери на ЕС ще
участват в чатовете.
Как да разбера кога ще се проведе следващият чат?
Разгледайте четирите теми – работни места, социални права, банки, електронна
търговия – и ще намерите важна информация за предстоящите чатове.
Какво става, ако пропусна чат, който ме интересува?
Всички чатове ще се съхраняват в раздела „Мултимедия“.
Какво представлява заключителният дебат по „Euronews“?
Пет от най-обещаващите идеи, дадени по време на дебатите от Месеца на единния
пазар, ще бъдат избрани от експертно жури. Петимата, изпратили тези идеи, ще
бъдат поканени да участват в дебата по телевизия „Euronews“ на 23 октомври в
Европейския парламент в Страсбург, с който се планира да бъде закрит Месецът
на единния пазар.
За повече информация: http://www.yourideasforeurope.eu/bg
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26 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

От 2001 г. насам 26 септември е посветен на
честването на европейските езици. С цел да
насочат вниманието към огромното езиково
богатство, Европейският съюз и Съветът на
Европа поставиха начало през 2001 г. на
инициативата Европейска година на езиците.
Целта на Европейския ден на езиците е да
отпразнува езиковото разнообразие на Европа и
да подкрепи владеенето на повече чужди езици.
Навсякъде в Европа се организират мероприятия, които имат за цел да мотивират
хората да учат нов език или да достигнат до по-добро ниво на вече познат език.
Европейски информационен център отбеляза 26 септември съвместно с ученици
от СОУ „Емилиян Станев“. Петокласниците представиха кратка информация с
интересни факти за страните-членки на Европейския съюз и бяха научили по
една фраза на съответния език. Кръстословица на английски език и интерактивни
игри бяха друга част от заниманията им по повод Деня на езиците. Целта на
срещата бе да провокира интереса на учениците за обогатяване на познанията им
относно други държави и култури като ги насърчи да изучават чужди езици.
Класът получи грамота за активното отбелязване на събитието както и тематични
информационни материали от безплатните публикации на Европейския съюз.
Плакатите, които учениците изработиха ще бъдат изложени в сградата не
Европейски център.

Снимка: Европейски информационен център „Европа Директно – Велико Търново“

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. ОКТОМВРИ 2013

4 – 8 ОКТОМВРИ 2013 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ –
МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ

18 ОКТОМВРИ 2013 – 15:00 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА СТУДЕНТСКИ
КЛУБ „ЕВРОПА“

20 – 22 ОКТОМВРИ – СОФИЯ – ХОТЕЛ „КЕМПИНСКИ ЗОГРАФСКИ“ –
ГОДИШНА СРЕЩА НА МРЕЖАТА „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“

30 ОКТОМВРИ – 11 НОЕМВРИ 2013 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – РНБ „П.Р.
СЛАВЕЙКОВ“ – ИЗЛОЖБА „КАМБАНИТЕ НА ЕВРОПА“
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