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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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Еразъм: Стипендии в областта на журналистиката за кандидати от цял
свят
Краен срок: 10 януари 2014 г.
Erasmus Mundus търси кандидати за Masters Scholarship по журналистика, медии
и глобализация. Целта на тази програма е да изследва практиката и изпълнението
на журналистиката и медиите в контекста на новата среда, причинени от
глобализацията, за модернизация, за комерсиализация и професионални развития
Източник: http://mundusjournalism.com/admissions
Конкурс за плакат на тема "Европейски избори 2014 г."
Краен срок: 13 януари 2014 г.
Конкурсът е организиран от Националното сдружение на българските Европейски
клубове – NABEC със съдействието на Информационното бюро на Европейския
парламент в София.
Предложенията за плакат трябва да включват информация за предстоящите
избори за европейски депутати и послание към европейските гласоподаватели.
Има изисквания и към файла, който трябва да позволява отпечатване на лист А2.
Авторите на материалите трябва да бъдат между 18 и 21 години. Допуска се
участие с повече от един материал.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2196605_produljava_konkursut_
za_plakat_na_tema_evropeiski/

Доверителен Фонд на ООН против насилието срещу жените - Покана за
предложения
Краен срок: 22 януари 2014 г.
Доверителният фонд на ООН е важен източник на подкрепа за жените,
обикновените хора и други организации на гражданското общество, з подкрепа на
иновациите, катализиращи промени и мобилизиране ключови участници и
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поддръжници - от Общността до национални и международни нива. Чрез
осигуряване на безвъзмездна помощ той допринася за повишаване на
осведомеността по проблема, застъпничество за развитие и прилагане на законите
и стандартите за човешки права, насърчава достъпа до услуги и развива
капацитета на подкрепените организации за непрекъснат напредък. Кандидатите
могат да бъдат правителства , НПО, както и от 2008 г. насам , националните
екипи на ООН, включващи различни участници: женски, мъжки, юношески и
младежки групи, местни общности, религиозни и традиционни лидери,
правозащитни организации и медии в действие.
Първата стъпка е подаване на концепция и резюме на бюджет.
Източник: http://www.unwomen.org/en/trust-funds/un-trust-fund-to-end-violenceagainst-women/application-guidelines
Проект "Красива България" 2014
Краен срок: 31 януари 2014 г.
Мерките, по които може да се кандидатства за бюджет 2014 на Проект „Красива
България”, са три:
- мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”,
Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране
обект по мерки М01 и М02 е 300 000 лв. с ДДС, а минималната – 10 000 лв. с ДДС.
Съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 50%, а финансирането от
Проект „Красива България” е най-много 100 000 лв. с ДДС;
- мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, Максималната обща
стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране обект по мерки М01
и М02 е 300 000 лв. с ДДС, а минималната – 10 000 лв. с ДДС. Съфинансиращата
вноска от кандидата е най-малко 50%, а финансирането от Проект „Красива
България” е най-много 100 000 лв. с ДДС.;
- мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.
Максималната обща стойност на бюджета за един кандидатстващ за финансиране
обект по мярка М02-01 е 300 000 лева с ДДС, а минималната – 10 000 лв. с ДДС.
Съфинансиращата вноска от кандидата е най-малко 20%, а финансирането от
Проект „Красива България” е най-много 160 000 лв. с ДДС.
Източник: http://www.beautifulbulgaria.com/bg/documents.html
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Конкурс “Развитие на лидерство в местната филантропия"
Краен срок: 31 януари 2014 г.
Фондация „Работилница за граждански инициативи“ обяви конкурс “Развитие на
лидерство в местната филантропия".
Конкурсът е по програма "Развитие на обществените фондации в България".
Цел на конкурса: Подкрепа за развитието на устойчиви механизми за набиране на
средства от местни дарители в подкрепа на гражданските организации.
Продължителност на проектите: до 1 календарна година.
Тип грант: насрещно финансиране в размер 1:1 на основата на план за развитие;
не е необходимо средствата да са набрани в момента на кандидатстване –
финансирането се отпуска на траншове по договорен проектен план; необходимо е
организацията да постигне планираната финансова цел до края на проекта.
Размер на гранта: от 5 000 до 10 000 лева за една календарна година.
Не повече от 50% от гранта може да се използва за административни разходи.
Източник: http://www.wcifbg.org/news.php?page=news&&id=2496&menu_show_num=2&cur_menu_id=9&v=6

Европейски център за съвременни езици: Стажове
Краен срок: 28 февруари 2014 г.
Основната роля на Европейския център за съвременни езици (ECML), орган на
Съвета на Европа, е да служи като на прилагането на езиковите политики и
насърчаване на иновативните подходи към изучаването и преподаването на
съвременните езици.
ECML предлага стажове с продължителност 6 месеца. Крайният срок за
кандидатстване е 28 февруари за стажа, който започва през юли.
Стажантите получават от около 720 евро на месец.
Източник: http://traineeship.ecml.at/intro/tabid/1823/language/enGB/Default.aspx
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VI Международна научна конференция „Е-управление“, 2-4 юни 2014,
Созопол, България
Краен срок: 10 март 2014 г.
Целта на конференцията е да се проучат предизвикателствата на процеса на Едемократизация и изследваните промени в административно-управленските
процеси в резултат на прилагането на най-новите Е-технологии. Фокусът на VI
МНК "E-управление" е насочен върху въздействието на Е-управлението в
съвременното общество, както теоретични аспекти и практически решения,
спомагащи за обучението по "Е-управление".
Пленарните доклади могат да бъдат представени в следните тематични области,
без да са ограничени:
- Е-демократизация и управленски процеси;
- Състояние и тенденции на Е-управлението;
- Обучение по Е-управление;
- Е-управление в публичната и бизнес администрация.
Източник: http://www.logincee.org/libraryitem/29778
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 Г.), Подпрограма „Култура“ - Покана за
представяне на предложения
Краен срок: всяка сряда на м. март на 2014г. – различна за различните
приоритети
Подпрограма „Култура“ ще предоставя подкрепа по-специално за:
а) EAC/S16/2013 - Проекти за европейско сътрудничество; предвиден бюджет –
38 млн. евро;
б) EAC/S18/2013 - Европейски мрежи; предвиден бюджет – 3,4 млн. евро;
в) EAC/S17/2013 - Европейски платформи; предвиден бюджет – 3,4 млн. евро;
г) EAC/S19/2013 - Проекти за превод на литературни произведения.; предвиден
бюджет – 3,545 млн. евро.
В схемите могат да участват оператори в сферата на културата и творчеството,
които осъществяват дейност в секторите на културата и творчеството, определени
в член 2 от Регламента, и са законно установени в някоя от държавите, участващи
в подпрограма „Култура“.
В схемите могат да участват оператори в сферата на културата, които са правни
субекти поне от 2 години към датата на крайния срок за подаване на заявления и
които са в състояние да докажат своето съществуване като юридически лица.
Физическите лица не могат да кандидатстват за безвъзмездни средства.
Подпрограмата „Култура“ по програма „Творческа Европа“ разполага с общ
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бюджет от 454,8 млн. евро за периода 2014—2020 г. Общият размер на
бюджетните кредити за 2014 г. по настоящата покана ще бъде около 48 375 537
евро.
Източник: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/call-eac-s16-2013cooperation_en.htm
Покана: Програма „Еразъм+“
Краен срок: Различен за всяко ключово действие
Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия
от програмата „Еразъм+“:
- Ключово действие 1 (КД 1) — Мобилност с учебна цел на физически лица
- Ключово действие 2 (КД 2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри
практики
- Ключово действие 3 (КД 3) — Подкрепа за реформиране на политиката
- Действия „Жан Моне“
- Спорт
Всички публични или частни органи, които развиват дейност в областта на
образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за
финансиране по програмата „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които
осъществяват работа с младежта, но не непременно в контекста на младежка
организация, могат да кандидатстват за финансиране за мобилност с учебна цел
за млади хора и за лица, работещи с младежи, както и за стратегически
партньорства в областта на младежта.
Източник: http://new.eur-lex.europa.eu/legalcontent/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2013_362_R_NS0004&from=EN
Първи покани по Horizon 2020: е-Здраве
Краен срок: 15 април 2014 г. или 21 април 2015 г.
Horizon 2020 има за цел да помогне за укрепване на основаната на знанието
икономика на Европа. Това включва 12 области, които ще бъдат на фокус за
действие в 2014/2015, включително теми като персонализирано здравеопазване,
цифрова сигурност и интелигентни градове.
Източник: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/first-horizon-2020-callsehealth-projects-launched
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ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРОДЪЛЖАВА В НАДПРЕВАРАТА ЗА
ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА
В края на 2012 г. България обяви покана за подаване на заявления от
заинтересованите градове. Кандидатстваха осем български града: Бургас,
Варна, Велико Търново, Габрово, Пловдив, Русе, София и Шумен.
Кандидатурите бяха разгледани от комисия за подбор, състояща се от 13
независими експерти в областта на културата, шест от които бяха назначени
от България, а останалите седем — от институциите на Европейския съюз.
Назначените от институциите на Европейския съюз членове са, както следва:
Назначени от Европейската комисия: Сър Джеръми Айзакс (Обединеното
кралство), изпълнителен директор в телевизионен канал и бивш директор на
Кралската опера, Ковънт Гардън; Манфред Гаулхофър (Австрия), генерален
директор на европейска столица на културата „Грац 2003“. Назначени от
Съвета: Ану Кивило (Естония), управителен директор на Международния
център „Арво Пярт“; Норберт Ридл (Австрия), началник-отдел „Двустранни и
многостранни културни работи“ в австрийското федерално министерство на
образованието, изкуството и културата.
Назначени от Европейския парламент: Джорди Пардо (Испания), отговорник за
културните проекти в сферата на международната култура; Стийв Грийн
(Обединеното кралство), който разполага с богат опит в областта на
международните културни отношения и ролята на културата и езиците в
обществото, придобит от работата му в Европейската мрежа от национални
културни институти и в Британския съвет. Назначени от Комитета на
регионите: Елизабет Витух (Австрия), представител на Комисията по култура
и образование към Комитета на регионите и член на градския съвет на Виена.
Според настоящата система за определяне на европейска столица на
културата, изборът се извършва на два етапа: предварителен кръг, след който
се съставя списъкът с първоначално подбраните кандидати, и окончателен
кръг, който се провежда девет месеца по-късно. Накрая Съветът на
министрите на ЕС официално посочва вече избраните градове.
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Комисията
за
подбор,
която
разглежда
кандидатурите
на
българските
градове,
състезаващи се за титлата „Европейска столица на
културата“ за 2019 г., заседава в София от 10 до 12
декември 2013 година и излезе с препоръка да
бъдат номинирани Пловдив, София, Варна и
Велико Търново. След като България я одобри,
градовете ще имат време до лятото да завършат
заявленията си. Комисията за подбор ще заседава
отново през третото тримесечие на 2014 г., за да
препоръча града, който ще бъде европейска
столица на културата.
Андрула
Василиу,
европейски
комисар
по
въпросите
на
образованието,
културата,
многоезичието и младежта, заяви: „Много съм доволна, че осем български града
участваха в конкурса за първата българска европейска столица на културата.
Сърдечно поздравявам градовете, номинирани след първия кръг на конкурса.
Самият факт, че са включени в списъка с първоначално одобрените кандидати за
титлата, може да им донесе значими културни, икономически и социални
преимущества, при положение че кандидатурата им е част от дългосрочна
стратегия за развитие, фокусирана върху културата. Конкурсът дава възможност
на европейците да научат повече един за друг и да се потопят в общата си
история и ценности: с други думи, да усетят, че принадлежат към общността на
европейците. Бих искала да насърча всички номинирани градове да се
възползват максимално от проекта.“
В съответствие с Решението на Европейския парламент и на Съвета на
министрите, с което се определят критериите за европейска столица на културата,
България и Италия са двете държави членки, домакини на проявата през 2019 г.
Предварителният подбор се проведе в Италия през ноември (IP/13/1092).
След Марсилия (Франция) и Кошице (Словакия), които бяха домакини на
инициативата тази година, за европейски столици на културата са избрани
следните градове: Умео (Швеция) и Рига (Латвия) за 2014 г., Монс (Белгия) и
Пилзен (Чехия) за 2015 г., Вроцлав (Полша) и Доностия-Сан Себастиян (Испания)
за 2016 г., Орхус (Дания) и Пафос (Кипър) за 2017 г. и Валета (Малта) за 2018 г.
Леуварден (Нидерландия) е предложен за европейска столица на културата за
2018 г.
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ЗАЩО СЕ КАНДИДАТИРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Градът е синтез на хилядолетна история, символ на приемственост на
държавността, духа и културата на народа ни и в същото време емблема на найсъвременните тенденции в областта на изкуството, науката, културата,
образованието и социалните проекти.
Прекрасният Търновград е средище на множество култури през всички
исторически епохи. Царствен е и има свой осезаем и значим принос в
изграждането и формирането на общото европейско духовно и културно
пространство от средните векове до днес. Велико Търново като никой друг град е
събрал в себе си идеята, усещането, емоцията, историята, величието и
драматизма на България и българското.
Никой, който не е дишал въздуха и не е попил атмосферата на Велико Търново, не
може да разбере България и нас, българите.
Археолозите намират свидетелства за човешка дейност отпреди 7 000 години на
територията на днешния град Велико Търново. Градът има първостепенна роля в
историята на България в продължение на повече от осем века. През
Средновековието европейците го наричат "трети Рим, втори Константинопол".
През Възраждането говорят за него като за: „Майка на българските градове”,
пленен от очарованието на града, дядо Вазов написал: "Като гледам тоя
невероятен град, си мисля, че това е сън, видение, измама на очите".
Снимка: Европейски съюз
За повече информация:
Европейска столица на културата
Европейска комисия: Култура
Уебсайт на комисар Андрула Василиу
Следете дейността на Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU
Уебсайт на Велико Търново 2019 – Кандидат за Европейска столица на културата
Фейсбук страница на Велико Търново 2019 – Кандидат за Европейска столица на
културата
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ХАРТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Изработена от Конвент, в който участват европейските институции,
представители на националните парламенти, юристи, преподаватели в
университети и представители на гражданското общество, Европейската
харта е приета като препоръка и референтен документ на заседанието на
Европейския съвет в Ница през декември 2000 г. Това е текст, допълващ
Европейската конвенция за правата на човека, приета по инициатива на Съвета
на Европа.
Нейната цел е единствено да защитава
основните права на гражданите от действия,
предприети от институциите на Европейския
съюз и от държавите-членки при прилагането
на договорите на Европейския съюз.
За първи път в историята на Европейския съюз,
Хартата на основните права на Европейския
съюз обединява в един единствен текст всички
граждански,
политически,
икономически
и
социални права на европейските граждани,
както и на всички лица, които живеят на
територията на Европейския съюз.
В преамбюла на Хартата е провъзгласено: „Съюзът се основава на неделимите и
универсални ценности на човешко достойнство, свобода, равенство и
солидарност; той почива на принципа на демокрацията и на принципа на
правовата държава. Той поставя човека в центъра на своята дейност, като
учредява гражданството на Съюза и създава пространство на свобода, сигурност
и правосъдие“.
По какво се различава Хартата от Конвенцията за правата на човека?
Хартата третира някои икономически и социални права, които не са включени в
Конвенцията, като например правото на добра администрация и социалните
права на работниците, включително правото им да стачкуват. Тя също така
отговаря на предизвикателствата на новите технологии, като съдържа членове,
разглеждащи биотехнолигиите и защитата на личните данни. Освен това Хартата
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съдържа политическите права на гражданите на ЕС, които не са засегнати от
Конвенцията, тъй като тя не е документ на ЕС.
Хартата на основните права съдържа преамбюл и 54 члена,
групирани в седем дяла:


дял І: достойнство (човешко достойнство, правото на живот, правото на
ненакърнимост на личността, забрана на насилието и нечовешкото или
уронващо престижа третиране или наказание, забрана на робството и
принудителния труд);



дял ІІ: свободи (правото за свобода и сигурност, уважението към личния и
семейния живот, защита на личните данни, правото за встъпване в брак и
право на създаване на семейство, свобода на мисълта, съвестта и религията,
свобода на изразяване на мнение и свобода на информация, свобода на
събранията и сдруженията, свобода на изкуствата и науките, правото на
образование, свобода за избор на професия и право на труд, свобода на
стопанската инициатива, правото на собственост, правото на убежище,
защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране или
екстрадиране);



дял ІІІ: равенство (равенство пред закона, недискриминация, културно,
религиозно и езиково многообразие, равенство между жените и мъжете,
правата на детето, правата на възрастните хора, интеграция на хората с
увреждания);



дял ІV: солидарност (правото на информиране и консултиране на
работниците в предприятието, правото на колективни преговори и
действия, правото на достъп до услугите за намиране на работа, защита при
неоснователно уволнение, справедливи и равни условия на труд, забрана на
детския труд и защита на работещите младежи, семеен и професионален
живот, социална сигурност и социална помощ, закрила на здравето, достъп
до услуги от общ икономически интерес, опазване на околната среда, защита
на потребителите);



дял V: гражданство (правото да избират и да бъдат избирани в изборите за
Европейски парламент и в общинските избори, правото на добра
администрация, правото на достъп до документи, Европейския омбудсман,
правото на петиция, свобода на движението и пребиваването,
дипломатическа и консулска закрила);
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дял VІ: правосъдие (правото на ефективни правни средства за защита и на
справедлив съдебен процес, презумпция за невиновност и право на защита,
принципи на законност и пропорционалност на престъпленията и
наказанията, правото да не бъде съден или наказван два пъти в наказателни
производства за едно и също престъпление);



дял VІІ: основни разпоредби.

Снимки: Европейски съюз
За повече информация:
 Харта на основните права на ЕС (статия)
 Харта на основните права на ЕС (от Официален вестник на Европейския

съюз)
 Харта на основните права на ЕС (плакат)
 Пояснения относно Хартата
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МРЕЖАТА ЕВРОПА ДИРЕКТНО ПО
ПОВОД 2013 - ЕВРОПЕСКА ГОДИНА НА ГРАЖДАНИТЕ
Представителството на Европейската комисия
в
България
организира
заключителна
конференция „Успешно сътрудничество с
информационните центрове Европа Директно
и младежкия екип Европа – уроците от
Европейската година на гражданите с поглед
към Европейската година 2014“, която се
проведе от 3-ти до 5-ти декември в София.
По време на срещата бяха представени актуални теми като „Европейската година
на гражданите през погледа на гражданското общество“; „Оперативните програми
през 2014 – 2020 г.“; „Творческа Европа“; новата програма на ЕС за образование,
обучение, младеж и спорт "Еразъм+"; наградата "Сахаров" за свобода на мисълта.
Интерактивната част от конференцията бе представянето на ученици от ЧПГ АК
„Аркус“ – Велико Търново, които запознаха публиката с правата на гражданите
под формата на образователен театър. Момичета от Лидерска академия „ГЛОУ“
тестваха познанията на участниците с играта „Стани европеец“ като трите найдобри отбора получиха символични награди. Събитието завърши със световно
кафене посветено на обмен на добри практики от Годината на гражданите и
Избори за Европейски парламент – 2014 година.
В последния ден от срещата представителите на информационните мрежи и на
Младежки екип Европа посетиха Външно министерство, където се запознаха с
работата на Дипломатическия институт.
От Велико Търново активно участие в конференцията взеха младежи от клуб
„Европа“ както и студенти по политология от ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Те
имаха възможността да посетят и парламента, където наблюдаваха
парламентарен контрол и се срещнаха с народни представители.
Снимка: ЕИЦ «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. ЯНУАРИ 2014
10 ЯНУАРИ 2013 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ИНФОРМАЦИОННО
СЪБИТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА”

10 ЯНУАРИ 2013 - EUROPEDIRECTVT@EUROPEINFOCENTRE.BG - КРАЕН СРОК
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОПЪЛНЕНИ ФОРМУЛЯРИ ЗА МЕТОДИЧЕСКА РАЗРАБОТКА
В РАМКИТЕ НА КАМПАНИЯТА „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ГРАЖДАНСТВО”

17 ЯНУАРИ 2013 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО – ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА”

20 - 31 ЯНУАРИ 2013 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО – ИНТЕРВЮTA СЪС СТУДЕНТИ ЗА ОБЯВЕНИ СТАЖАНТСКИ ПОЗИЦИИ
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