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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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5-месечен платен стаж в ЕК
Краен срок: 3 февруари 2014 г.
За завършили университет от цял свят с много добро владеене на английски или
френски език, както и владеене на втори официален за ЕС език.
Източник: http://ec.europa.eu/stages/
Информационни дни по програма "Европа за гражданите", 19 и 24 февруари
2014
Краен срок: 10 февруари 2014 г.
Европейски граждански ресурсен център организира национални
информационни дни по Програма "Европа за гражданите".
Основната цел на инициативата е да даде възможност на гражданските
организации (НПО) и публичните институции (общини) да получат допълнителна
информация и експертиза по Програма „Европа за гражданите”. В програмата на
срещите са включени:
- детайлно представяне на Програма „Европа за гражданите” и условията за
програмен период 2014-2020 г.
- регистрация в системата на Агенцията (EACEA) и получаване на персонален код;
- разработване на практически казуси и подготовка на проекти;
- представяне на добри практики и реализирани проекти – Проект COHEIRS.
Срещата ще даде възможност на представителите на НПО и Общините
(бенефициенти по Програмата) да усъвършенстват своите знания и уменията
относно създаване, развитие и изпълнение на проектни идеи, организиране на
обучения и информационни кампании, граждански инициативи. Участниците ще
получат методически материали и практическо ръководство за разработване на
проекти по Програма „Европа за гражданите”.
Обучителните срещи са еднодневни и ще се проведат на 19.02. и 24.02.2014 в гр.
София (Представителство на ЕК в България).
При повишен интерес сме готови да проведем допълнителни срещи и в други
области на страната. Очакваме вашите заявки за участие не по-късно от
10.02.2014 г.
Повече информация можете да получите на тел.: 0887 584 054
Източник: http://www.logincee.org/libraryitem/29780
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Търсят се автори
Краен срок: 13 февруари 2014 г.
За трета поредна година Информационното бюро на Европейския парламент в
България ще издаде вестник по случай Деня на Европа — 9 май.
Вестникът ще бъде изцяло списан от студенти. От днес започва процедура за
подбор на млади автори с желание за изява, които да се включат в съдържанието
му със свои текстове. Автори ще се търсят до 13 февруари, включително.
Условията за участие са те да са студенти и да изпратят кратко есе на една от
следните две теми: „Европейски избори май 2014 г. Този път е по-различно?“ и
„Избори за Европейски парламент. Защо моят глас има значение?“ на
имейлepsofia@europarl.europa.eu. Материалите трябва да бъдат авторски, на
български език и да не надвишават 400 думи.
Избраните студенти, които ще участват в списването на вестника, ще посетят
Европейския парламент в Брюксел през месец март 2014 г., за да се запознаят с
институцията и с нейното функциониране и да подготвят своите материали.
Източник: http://www.manager.bg/българия/търсят-се-млади-автори-застудентския-вестник-на-европейския-парламент
Фондът за подкрепа на книгата в ЦИЕ отпуска грантове
Краен срок: 15 февруари и 15 август
Фондът за подкрепа на книгата в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), създаден
под покровителството на Европейската културна фондация, отпуска два вида
грантове.
Първият вид са грантове за превод на нови академични творби и есета, които са
насочени към широката интелектуална публика. Вторият вид са грантове за
покриване на разходи като уеб дизайн на страници, за които могат да
кандидатстват професионални книгоразпространителски асоциации от региона.
Отпусканите суми са в размер между 1 000 и 3 000 евро.
Критериите на селекция са няколко: качество на творбата, качество на
издателската къща и на преводача, мотивация на кандидата, бюджет на проекта,
както и наличието на други финансирания. Кандидатурите трябва да се подават
при наличен договор за авторски права върху книгата и договор с преводач.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2215909_fondut_za_podkrepa_na
_knigata_v_cie_otpuska_grantove/
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Конкурс „НАУКА И ЕКОЛОГИЯ”
Краен срок: 17 февруари 2014 г.
Във връзка с изпълнението на проект "ЕкоТАСК - Обмен на подходи и стратегии
за формиране на еко-осъзнатост", подкрепен по подпрограма Грюндвиг,
Партньорства за познание на програма Учене през целия живот на ЕС, стартира
конкурс „НАУКА И ЕКОЛОГИЯ”.
По време на конкурса училища, еко-организации, културни асоциации,
неправителствени организации, работещи в областта на науката, екологията и
образованието и дори отделни физически лица ще могат да представят предмети,
изработени от отпадъчни материали. Предметите трябва да представляват
връзката между науката, схващана в най-широк смисъл (природни науки,
хуманитарни науки, интердисцилинарни науки), и екологията.
Тези предмети следва да подпомагат процесите на обучение по науки и екология.
Те могат да имат за цел визуализация, демонстрация, изпълнение на даден процес
или задача и др. подобни.
Всеки предмет, участник в конкурса, следва да бъде представен с кратко
описание, снимки (до 3 бр.) и да бъде съпроводен от информация (вкл. данни за
контакт) за неговия/те създател/и.
Участниците в конкурса ще имат възможност да представят своите кандидатури
на специално изработена за целта facebook страница от 15 Януари до 17 февруари
2014 г., когато стената на страницата ще бъде заключена за повече нови
публикациии. За всеки участващ предмет ще може да се гласува с „харесване” от
момента на неговото публикуване онлайн до 24:00 на 28 февруари 2014г., когато
националният организатор – Зинев Арт Технологии ЕООД – ще провери събраните
гласове и ще излъчи оценения като най-интересен и харесван предмет, за
национален победител.
Резултатите ще бъдат обявени на 04 Март 2014 и националният организатор ще се
свърже с победителя, за уточняване на получаването на наградата.
Наградата за националния победител е материална в размер на 200 лв.
Източник: https://www.facebook.com/pages/Ecotask-contest/367838143338977
BG09 „Фонд за стипендии на ЕИП”
Краен срок: 1 март 2014 г.
Програмата дава възможност за мобилност на студенти. Продължителността на
периода на мобилност може да бъде от един до четири месеца в рамките на една
академична година, при размер на финансовата подкрепа 1200 евро за 1 месец.
Средната продължителност на престоя е един семестър. Индивидуалните грантове
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покриват пътни разноски до 500 евро, квартирни, дневни разноски за съответния
престой, както и медицинска застраховка за пътуването.
Минималният размер на индивидуалните грантове по този компонент е съответно
1700 евро, а максималният 5300 евро.
Мобилността по този компонент може да включва както обучение на студенти,
докторанти и специализанти във висши училища и научни организации на
приемащата страна, така и посещаване на интензивни курсове за обучение по
чужд език и летни училища.
Източник: http://www.eurodesk.bg/news/c3/i190/fond-za-stipendii-naevropeyskoto-ikonomichesko-prostranstvo/
ACTION 118/G/ENT/CIP/13/E/NO1C06: Трансфер на бизнес
Краен срок: 5 март 2014 г.
Основна цел на настоящата покана е да се подобри средата за бизнес трансфери в
Европа.
Проектите, които ще бъдат подпомагани по тази покана, трябва да се фокусират
върху една от следните приоритетни области:
а) Създаване на транс-европейски модели/обучителни модули за консултанти в
бизнес трансфер в подкрепа на тяхното развитие и подобряване на техните
умения и методи за справяне с различни проблеми , които възникват по време на
процеса на прехвърляне (включително психологически и емоционални аспекти) и
ги адаптира към различни национални контексти;
б ) разработване на стандарти, свързани с платформите „купувач – продавач”, за
да се гарантира качеството на услугите, предоставяни от платформата;
в) предлагане на модел на ефективна програма за повишаване на осведомеността
за по-добро планиране и подготовка на прехвърлянето на предприятия;
г ) предлагане на мерки за подобряване и хармонизиране на методите за събиране
на данни за прехвърляне на бизнеса в цяла Европа.
Предложения за всички споменати приоритетни области трябва да бъдат
подадени от публични или частни субекти, в консорциуми, съставени от наймалко три участника от най-малко три различни участващи страни, за
предпочитане от икономически, социално и културно разнообразни части на
Европа.
Максималният бюджет, предвиден за финансиране от ЕС в рамките на
настоящата покана е 700 000 евро.
Ще бъдат финансирани до 5 проекта.
Максимален процент на финансиране от ЕС на допустимите разходи: 70%.
Максимален размер на финансирането от ЕС за проекта: 250 000 евро за всеки
проект.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Източник:
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7195&lang=en&
title=Transfer-of-BusinessКандидатстване по програма "Еразъм+"
Краен срок: ключова дейност 1: 17 март 2014 г.; ключова дейност 2 и
ключова дейност 3 - 30 април 2014 г.
Две са ключовите дати за кандидатстване по новата програма на ЕС за
образование, обучение, младеж и спорт "Еразъм+".
Тя е наследник на Програма "Учене през целия живот" и Програма "Младежта в
действие". Европейската комисия вече публикува на своята официална уеб
страница "Програмното ръководство на Еразъм+", както и примерни формуляри
за кандидатстване по съответните ключови дейности и целеви групи.
Нов момент в Програма "Еразъм+" е необходимостта от еднократно регистриране
на кандидатстващата организация в единен портал на Европейската комисия
(European Commission Authentication Service – ECAS).
Наличието на тази регистрация е необходимо условие при кандидатстване за
финансиране и важи за всички потенциални бенефициенти – училища, детски
градини, университети, обучителни институции, бизнес организации, младежки
организации, НПО, читалища, библиотеки и др.
Източник: http://www.hrdc.bg/cgi-bin/ecms/vis/vis.pl?s=001&p=0016&n=&vis=&g=

Видео конкурс "Ние сме Европа...всеки ден"
Краен срок: 10 март
Европейската комисия в партньорство с Организацията на обединените нации
стартира конкурс за
видеоклип "Ние сме Европа...всеки ден", посветен на европейската интеграция и
участието на
гражданите в нея. Крайният срок за изпращане на материал(и) за участие е 10
март 2014 година.
Подробна информация за условията на конкурса е достъпна на неговата интернет
страница:http://www.europeinaday.eu/en/call/We-are-Europe-every-day/388/brief
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Покана за европейско сътрудничество в областта на науката и
технологиите
Краен срок: 28 март 2014 г.
Обявена е покана за представяне на предложения за европейско сътрудничество в
областта на науката и технологиите (COST).
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).
Финансовата подкрепа за една дейност с 19 участващи държави е от порядъка на
130 000 евро годишно, обикновено за период от четири години, при условие че
има наличен бюджет.
Подробна информация може да откриете на официалната страница на
програмата:
http://www.cost.eu/participate/open_call
Източник:
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2014/01/10/2217180_poka
na_za_evropeisko_sutrudnichestvo_v_oblastta_na/
Укрепване на инвестиционната готовност на МСП и Small Midcaps
Краен срок: 15 април 2014 г.
Предложенията следва да съдържат поне:
1. изследване на основни схеми за инвестиционна готовност в Европа
2. анализ на научени уроци
3. обучение на предприемачи
4. планирането и изпълнението на питчинг събития
5. стратегии за включване на широк кръг ранни инвеститори
Източник:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t
opics/2070-bir-1-2014.html
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Покана за представяне на предложения 2013 г. за Съвместни проекти за
мобилност (JMP) и Проекти за съвместни академични степени
Краен срок: 15 май 2014 г.
Основната цел е да се поощри взаимното разбирателство между народите на
държавите членки на ЕС и партньорските страни, включително по-задълбоченото
познаване на техните езици, култури и институции, и да се повиши качеството на
висшето образование и обучение, като се насърчава създаването на балансирани
партньорства между висшите учебни заведения и институции за обучение в ЕС и
партньорските държави.
Настоящата покана за представяне на предложения се отнася до два вида
дейности - Съвместни проекти за мобилност (JMP) и Проекти за съвместни
академични степени (JDP).
Могат да кандидатстват консорциуми от висши учебни заведения и/или
институции за професионално обучение след средното образование. Допустимите
кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една от 28-те
държави членки на ЕС.
Източник: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:373:0027:0029:BG:PDF
EU ICI-ECP Programme: Съвместни проекти за мобилност (JMP) и Проекти за
съвместни академични степени (JDP)
Краен срок: 15 май 2014 г.
EACEA 24/2013 ICI-ECP поддържа сътрудничеството с Австралия, Япония и
Република Корея с помощта на съвместни академични степени (JDP) проекти и
проекти за мобилност (JMP). Тези проекти са насочени към структурирани обмени
на студенти и преподаватели и на съвместно разработване на съвместни или общи
учебни програми, както и за присъждане на съвместни или двойни степени в
случай на проекти за съвместни академични степени.
Допустимите кандидати трябва да са от една от партньорските държави и от една
от 28-те страни на Европейския съюз.
Източник:
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/funding/call_2013_en.ph
p
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ГЪРЦИЯ ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Растежът, заетостта и насърчаването на социалното сближаване ще бъдат
приоритетите на 6-месечното гръцко председателство на ЕС, започнало на 1
януари.
По време на
гръцкото председателство
водещите приоритети са няколко. Първата
основна цел е да се преодолее младежката
безработица, която е изключително сериозен
проблем за страната. Освен това ще се работи
по увеличаване достъпа на малки и средни
предприятия до кредити.Останалите цели
включват подобряване на икономическото
управление в еврозоната и приключване на
преговорите за следващата фаза на банковия
съюз. Тук се цели предотвратяване на
повторение на неотдавнашната финансова
криза.
Гърция също така иска засилване на действията на Европейския съюз срещу
незаконната миграция и промени в стратегията на ЕС в областта на морското
дело и законодателството относно защитата на данните. Друг въпрос в програмата
е постигането на споразумение за използването на биогорива от първо поколение
и шистов газ.
Предвидено е по време на гръцкото председателство да се състои важна среща на
върха с африкански държави, като ЕС се надява да бъде постигнат напредък за
сключване на ново риболовно споразумение с Мароко.
Натоварена програма
Особено натоварен е периода, в който Гърция поема председателството на ЕС.
Трябва да се постигнат споразумения по широк кръг въпроси преди изтичането на
мандата на сегашния Европейски парламент през април. Преките избори за
Парламент ще се проведат във всички 28 страни членки през май, а след това ще
бъде избрана нова Комисия.
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През следващите 6 месеца Гърция ще председателства стотици официални и
неофициални срещи, ще ръководи сложни преговори и ще бъде домакин на 13
съвета на министрите в Атина.
Последните месеци преди началото на предсезателството си Гърция работи в тясно
сътрудничество с Литва, която председателства ЕС през втората половина на
2013 г. През юли 2014 г. Италия ще поеме председателството и ще приветства с
добре дошли новите членове на Парламента и Комисията.
Източник: www.ec.europa.eu
Снимка: Европейски съюз

За повече информация:
Официален сайт на гръцкото председателство
Информация за Съвета на Европейския съюз
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РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДОКЛАДА НА ЕК ОТНОСНО НАПРЕДЪКА НА БЪЛГАРИЯ ПО
МЕХАНИЗМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОВЕРКА

В докладът се представя анализа на Комисията за предприетите от България
стъпки през изминалите осемнадесет месеца и се посочва в кои области са
необходими допълнителни мерки.
Председателят Барозу заяви: „В доклада се посочва, че в България трябва да
насърчават радетелите на промяната и да се осигури лидерство. Основни
принципи като върховенството на закона и независимостта на съдебната власт
трябва да залегнат в основата на дългосрочна стратегия за реформа. Политически
ангажимент за прилагането на такъв подход, както и конкретни и практически
мерки в краткосрочен план са най-добрият начин, за да бъде задвижен процесът
и да се напредва по-бързо към постигането на показателите по механизма за
сътрудничество и проверка.“
В настоящия доклад се прави оценка на напредъка, постигнат от страната ни в
основните области, обхванати от МСП, а именно съдебната реформа, борбата
срещу корупцията и борбата срещу организираната престъпност. Тези въпроси са
в основата на модернизацията на обществото ни: за да успее процесът на
реформи, той се нуждае от последователен и съгласуван подход, основаващ се на
широк консенсус в българското общество. Фактът, че през този период България
бе управлявана от три различни правителства, не помогна за изграждането на
този консенсус. Въпреки това събитията показаха, че в обществото съществуват
широки нагласи за реформа.
От последния доклад на Комисията от юли 2012 г. досега България предприе
няколко стъпки в правилната посока. Направени бяха някои подобрения на
процедурите за назначаване, главният прокурор предприе някои полезни
управленски мерки и Висшият съдебен съвет постигна известен напредък по
въпроса за натовареността.
Цялостният напредък обаче все още не е достатъчен и остава несигурен.
Повтарящите се скандали, свързани например с назначения, които трябваше да
бъдат прекратени по етични съображения, изплъзване от правосъдието на
осъдени шефове на организираната престъпност и поредица от разкрития относно
политическото влияние върху съдебната система, влияят негативно върху
общественото доверие. Според ЕК са все още твърде малко делата за
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престъпления, свързани с корупцията
достигнали до успешен съдебен край.

или

организираната

престъпност,

Комисията счита, че процесът на мониторинг посредством МСП, възможностите,
предоставени от средствата на ЕС, и конструктивният ангажимент на Комисията
и редица държави членки продължават да оказват ценна подкрепа за реформата
в България. Комисията отбелязва, че България трябва да ускори напредъка си по
отправените от нея препоръки във връзка с реформата на съдебната система,
професионалната етика и борбата срещу корупцията и организираната
престъпност. Следващият официален доклад вероятно ще бъде изготвен след около
една година.
На 1 януари 2007 г. Комисията създаде механизъм за сътрудничество и проверка,
за да оцени ангажиментите на България в областите на съдебната реформа и
борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Комисията е длъжна
редовно да докладва за напредъка в тези области. Комисията оповести първия си
доклад на 27 юни 2007 г. Докладите на Комисията се придружават от работен
документ на службите, в който се съдържа подробният анализ на Комисията по
отношение на всеки от показателите, предвидени в механизма за сътрудничество
и проверка.
През 2012 г., която е петата година от механизма за сътрудничество и проверка
(МСП), Комисията реши да изготви оценка в по-дългосрочен план, сс цел да се
изгради пълна картина на напредъка. Тази оценка беше публикувана през юли
2012 г. Тя показа значителен напредък в адаптирането на основната
законодателна и институционална рамка, но също така и някои важни оставащи
пропуски, както и нуждата от ефективно и последователно изпълнение на
реформите. Все още съществуваха значителни предизвикателства, които
трябваше да бъдат преодолени. По тази причина бе решено преди изготвянето на
следващия доклад за оценка да се остави по-дълъг период (18 месеца), за се види
как се утвърждават реформите, вече предприети от страната ни, и да се даде
време, за да се прецени степента на устойчивост.
Анализът на Комисията се основава на оценка на напредъка, извършена от
българските власти, и на информация от държавите членки, международни
организации, независими експерти и различни други източници. Комисията
осъществи няколко мисии в България, като в докладите се вземат предвид и
отговорите на България на изготвените от Комисията подробни въпросници.
Последният годишен доклад беше публикуван на 18 юли 2012 г.
Докладът се намира на следния уебсайт http://ec.europa.eu/cvm/index_bg.htm .
Източник: www.ec.europa.eu
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МРЕЖАТА „ЕВРОПА ДИРЕКТНО” ОРГАНИЗИРА ТЕМАТИЧНИ СЪБИТИЯ ПО
ПОВОД ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
През месец май 2014 година
ще се проведат избори за
Европейски парламент. С цел
популяризиране на иборите и
насърчаване на гражданите
да упражнят правото си на
глас,
мрежата
„Европа
Директно” в цяла Европа ще
проведе редица инициативи.
Европейски информационен
център „Европа Директно” –
Велико Търново вече започна
да осъществява предвидените
за целта дейности.
Европейски център си поставя за задача да насърчи гражданите от
Великотърновска област за активно участие в предстоящите европейски избори
2014г. Повишаването на информираността за водената европейска политика, за
основните приоритети и политики на ЕС, за влиянието на европейската политика
върху ежедневието на всеки европейски гражданин, безспорно би довело до
повишаване на активността в общоевропейския дебат за участието на гражданите
в Евроизбори 2014г. и за стимулиране на упражняването на тяхното право да
гласуват.
Една от инициативите е т.нар. „Европейска седянка“, която цели да провокира
активен открит диалог по горещи теми от европейската политика гражданите от
Великотърновска област, живеещи в областния и общински центрове, както и в
малки населени места от областта. Трите основни теми, които ще бъдат предмет
на обсъждане /икономика, работа и работни места и качество на живот/ ще
бъдат използвани като повод за провеждане на разговори с граждани на различни
възрасти, за запознаване и представяне на европейското ниво на водената
политика, за свързването й с измеренията на българския живот и за запознаване с
наличните добри примери на европейска практика, налични възможности и
европейски мрежи в България.
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Кампанията „Млад активен европейски гражданин“ цели да стимулира млади
хора, които за първи път придобиват правото си да участват в избори, предвид
навършването на 18 годишна възраст. Инициативата ще стимулира младите хора
да упражнят правото си на глас като ще бъде приложен методът „треньори за
треньори“ /peer to peer/ като участници в Лидерска академия ГЛОУ ще проведат
социални събития със свои връстници с оглед повишаване на знанията за ролята
на европейските институции в живота на европейския гражданин, знания за
основните политики на ЕС и възможносите, които младите хора имат в резултат
на членството, за правото на гласуване като основно гражданско право. Основни
теми, по които ще бъдат проведени събитията от кампанията са икономика,
финанси и бюджет, качество на живот.
Най-мащабната инициатива ще бъде уличен парад „В Европа е модерно да
гласуваш“. Събитието цели да провокира младите хора, участници в
традиционния стрийтпарад по повод Празника на Велико Търново да проявят
участие и да гласуват в предстоящите Евроизбори 2014. Парадът е традиционен и
се провежда от 10 години, като стартира от Европейски информационен център.
В рамките на уличния парад млади доброволци от ЕИЦ ще раздават
информационни материали за предстоящите избори, ще бъде изнесен специален
щанд пред сградата, ще бъде организирано музикално събитие „В Европа е
модерно да гласуваш“.
Снимка: Европейски съюз

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. ФЕВРУАРИ 2014

1
–
3
ФЕВРУАРИ
2014
–
ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР
–
ОБУЧЕНИЕ
НА
ОБУЧИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „ГЛОУ”

5 ФЕВРУАРИ 2014 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДЕН НА
ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

10 – 12 ФЕВРУАРИ – 2014 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ХОТЕЛ „АРЕНА” – УЧАСТИЕ В
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР НА ИРМИ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И
ГРАЖДАНСКО ЗАСТЪПНИЧЕСТВО. УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНСКИ ГРУПИ В
ИЗРАБОТВАНЕТО И ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

27 ФЕВРУАРИ 2014 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С КЛУБ „ЕВРОПА”

ЦЕНТЪР
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