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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 подаване на проекти H2020-Prize-Innovation-SOFT-2014
Краен срок: 16 април 2014 г.
Участникът (ците) могат да кандидатстват с иновация в областта на физиката или
иновациите, която е била разработвана в рамките на European fusion research
programme и която има потенциален пазар или към която е проявила интерес
индустрията.
Източник:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/h2020-prize-innovation-soft-2014.html
Малка грантова схема “Представяне и достигане до широката общественост
на съвременното изкуство и култура”
Краен срок: 17 април 2014 г.
Малка грантова схема: “Представяне и достигане до широката общественост на
съвременното изкуство и култура” с бюджет 788 235 евро, е насочена към
реализиране на нови изложби и събития, свързани със съвременното изкуство.
Тя е част от Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“,
координирана от Министерството на културата и финансирана от Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014).
Източник: http://www.letsplayculture.com/eea_small_grants/
Награда на името на Вацлав Хавел за принос в областта на правата на
човека на ПАСЕ
Краен срок: 30 април 2014 г.
Международна награда на името на Вацлав Хавел за принос в опазването на
човешките права, се състои от сума от 60 000 евро, статуетка и грамота, като се
присъжда всяка година от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
(ПАСЕ), в партньорство сБиблиотеката на бившия чешки президент Вацлав
Хавел и фондацията „Харта-77?. Наградата беше присъдена за първи път на
белоруския активист за човешки права Алес Белятски през септември 2013 г.
Наградата се присъжда за активен принос на гражданското общество в защита на
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правата на човека в Европа и по света. Кандидатите трябва да са допринесли
реално за позитивна промяна в положението на дадена група хора, да са изиграли
важна роля за разкриването на системни нарушения в голям мащаб или да са
мобилизирали общественото мнение или международната общност за дадена
кауза.
Източник: http://website-pace.net/en_GB/web/apce/vaclav-havel-human-rightsprize
Лятно училище за глобално предприемачество, Мюнхен, Германия
Краен срок: 15 май 2014 г.
Лятното училище за глобално предприемачество, Мюнхен, се стреми да подкрепи
предприемчиви студенти, които са силно ангажирани да усъвършенстване нашето
глобално общество с решения на трудни проблеми.
Могат да кандидатстват студенти и възпитаници на всички университетски
специалности, например: дизайн, компютърни науки, бизнес икономика,
хуманитарни науки, социални науки и т.н. кандидатите следва да са били
записани да следват в който и да е университет по всяко време през 2014 г. и да
бъдат между 18 и 27 години.
Училището ще се проведе от 17 септември до 25 септември 2014 г. в Мюнхен,
Германия.
Източник: http://www.globalsummerschool.org/
Стажове за висшисти — общ вариант или журналистическа насоченост
(стипендии „Шуман“)
Краен срок: 15 май 2014 г.
Стажовете за висшисти в Европейския парламент целят да дадат възможност на
стажантите за допълване на знанията, които са придобили по време на своето
обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на
Европейския парламент.
Източник: http://www.eurodesk.bg/news/c4/i188/stazhove-v-evropeyskiaparlament/
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Покана за предложения по програма "Еразъм +"
Краен срок: Предварителни предложения: 20 май 2014 г.; Пълни
предложения: 2 октомври 2014 г.
Поканата е по ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката Перспективни инициативи; Експериментални подходи в европейската политика в
областта на образованието, обучението и младежта - транснационално
сътрудничество за изпълнението на иновативни политики под ръководството на
публични органи на високо равнище.
Общата цел на поканата е насърчаване на оценката на системното въздействие на
иновативни мерки в политиката чрез полеви изпитания.
Конкретните цели на поканата са:
- да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между
компетентните органи на най-високо равнище, за да се изпитат и усъвършенстват
системите, структурите и процесите за изпълнение на политиката с потенциално
съществено въздействие,
- да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, като се даде
възможност на публичните органи да оценяват и наблюдават изпълнението на
иновативни политики,
- да се определят основни критерии и условия за ефективно изпълнение и
наблюдение на политики,
- да се улеснят възможностите за прехвърляне и разширяване на мащабите.
Приоритетните теми за поканата са:
- оценяване на универсалните умения в основното и средното образование,
- практически предприемачески опит в училище,
- сътрудничество относно иновативни методи за бързо и лесно академично
признаване през граница във висшето образование,
- намаляване на броя на възрастните лица с ниска квалификация,
- насърчаване на развитието и интернационализацията на доброволческата
дейност на младите хора.
Допустими са предложения от юридически лица, установени в една от държавите
членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, страните-кандидатки за
членство в ЕС (Турция, Македония) и Швейцария.
Могат да кандидатстват публични органи на най-високо равнище (министерство
или равностойна институция), отговорни за образованието, обучението или
младежта в съответния национален или регионален контекст, публични или
частни организации или институции, активни в областите на образованието,
обучението или младежта, публични или частни организации или институции,
извършващи дейности, свързани с образовани, обучение и/или младеж в други
социално-икономически сектори (напр. центрове за признаване, търговски
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камари, търговски организации, културни организации, организации за
оценяване, изследователски организации и др.).
Дейностите трябва да започнат между 1 декември 2014 г. и 1 март 2015 г.
Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.
Дейностите, които се финансират по тази покана, включват най-малко:
- Разработване на полеви изпитания относно прилагането на иновативни мерки.
- Паралелно изпълнение на полевите изпитания в различни държави, участващи в
проекта, под ръководството на съответните органи.
- Анализ и оценка.
- Повишаване на осведомеността, разпространение и използване на идеята на
проекта и на резултатите от него на регионално, национално и европейско
равнище по време на изпълнението на проекта и в дългосрочен план.
Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата
покана, е 10 000 000 евро и е разпределен по следния начин между двете полета
на действие:
— Образование и обучение: 8 000 000 евро,
— Младеж: 2 000 000 евро.
Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75% от общата сума
на допустимите разходи. Максимален размер на субсидията за проект е 2 000 000
евро.
Източник:
http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2014/02/24/2248379_poka
na_za_predlojeniia_po_programa_erazum/
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ОБЯВЯВАНЕ НА НОСИТЕЛИТЕ НА НАГРАДАТА НА ЕС ЗА КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО /„EUROPA NOSTRA“ – 2014/
На 20 март 2014 Европейската комисия и
„Europa Nostra“ обявиха носителите на
наградата на Европейския съюз за
културно
наследство/наградите
на
„Europa Nostra“ за 2014 година. 27
лауреати, избрани от 160 номинирани
проекта в 30 страни, бяха удостоени с
награда за постиженията си в четири
основни области: консервация, научни
изследвания, изключителен принос и
образование, обучение и популяризиране. Наградите ще бъдат връчени на
церемония на 5 май във виенския Бургтеатър под патронажа на президента на
Австрия, Хайнц Фишер; съвместно от Андрула Василиу, комисар по въпросите на
образованието, културата и многоезичието и младежта, и Пласидо Доминго,
оперен певец и президент на „Europa Nostra“.
Носители на голямата награда ще бъдат шестима от победителите, които ще
получат и по 10 000 евро, а един ще бъде удостоен с наградата на публиката, като
за целта той е определен чрез онлайн допитване, проведено от „Europa Nostra“.
Целта на наградата за културно наследство е не само да се отбележат високите
постижения в областта, но и да се насърчи високото качество на уменията и
стандартите в консервацията.
„Бих желала сърдечно да поздравя тазгодишните победители и техните екипи,
чиито страст и отдаденост са толкова вдъхновяващи. Европейското наследство
е един от най-ценните ни активи. То изгражда мостове между миналото и
настоящето, стимулира растежа, подхранва социалното сближаване и привлича
туристи. Но много от тези произведения на изкуството и човешката
изобретателност, които са били символ на красота през вековете, стават все
по-уязвими. Тяхното оцеляване зависи от дългосрочни инвестиции в дейности по
опазване и поддръжка. Много се радвам, че нашата нова програма „Творческа
Европа“ ще продължи да подкрепя наградата, както и много други международни
инициативи, и че културното наследство ще продължи да получава значително
финансиране от различни източници в ЕС, включително от регионалните
фондове и фонда за научни изследвания“, заяви комисар Василиу.
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„Тазгодишните постижения показват, че дори в трудни икономически условия
проектите във връзка с наследството могат да мобилизират талантливи и
отдадени хора и да получат подкрепа от публични и частни източници.
Благодарение на техните умения, ангажираност и щедрост бе вдъхнат живот
на много исторически обекти, а животът на много хора стана по-хубав и побогат. Надявам се, че нашето партньорство с Европейската комисия ще
продължи да се задълбочава и ще има още по-голям ефект, разпространявайки
все повече високите европейски постижения в областта на наследството“,
добави Пласидо Доминго.
История
Тазгодишните победители се присъединяват към 360-те лауреата, на които е
връчвана наградата на ЕС за културно наследство. Всяка година победителите се
излъчват от жури от специалисти, съставено от независими експерти от цяла
Европа. Всеки лауреат получава почетен платек или отличие, а шестима носители
получават голяма награда по 10 000 евро.
Наградите са подкрепени от програма „Култура“ на ЕС, която инвестира близо 40
млн. евро в съфинансиране на проекти, свързани с културното наследство. Помощ
предоставят и други програми, като за същия период Европейският фонд за
регионално развитие е отпуснал 6 млрд. евро за опазване и съхраняване на
културно наследство, развитие на културна инфраструктура и помощ за услуги в
областта на културата като професионално обучение и образование в областта на
изкуствата и наследството. Програмата на ЕС за научни изследвания и
технологично развитие е предоставила 150 млн. евро за културно наследство от
1998 г. насам.
„Europa Nostra” – гласът на културното наследство в Европа – е засилващо се
гражданско движение за опазване на културното и природното наследство на
Европа. Със своята широка общоевропейска мрежа от членове (организации и
физически лица), асоциации и партньори „Europa Nostra“ е много влиятелно лоби
за културното наследство. „Europa Nostra“ се бори и за спасяване на застрашени
паметници, обекти и ландшафти в Европа. През 2013 г. „Europa Nostra“ отбеляза
своята 50-та годишнина.
Източник: http://ec.europa.eu/
Изображение: Европейски съюз
За повече информация:
Презентации за всички отличени проекти: снимки ивидеоклипове
Европейска комисия: Култура
Уебсайт на Андрула Василиу
Следвайте Андрула Василиу в Twitter @VassiliouEU
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
На 15 март се провежда Международния ден на потребителите (World Consumer
Rights Day), който цели да напомни основните права на гражданите като
потребители и да ги направи по-активни в тяхното отстояване.
Международният ден на потребителя се
приема за годишнина от изявлението
на президентa на САЩ Джон Ф. Кенеди
в Конгреса през 1961г. В речта на
президента са формулирани четирите
основни права на потребителите: право
на осигуряване, право на информация,
право на избор и право да бъдат
изслушвани. По-късно към тези четири
са добавени още четири: правото на
защита, правото на образование на
потребителите, правото на удовлетворяване на основните човешки потребности и
правото на здравословна околна среда.
Именно тези осем права на потребителите са засегнати в Правилата за защита на
потребителите от ООН. След подкрепата на ООН правата на потребителите стават
световно признати и се защитават от правителствата на развити и развиващи се
държави по целия свят.
За първи път денят е отбелязан на 15 март 1983 година като става важна дата за
потребителските организации в цял свят. През 1985 година e въведен в
международния календар на чествания като Световен ден на потребителите. В
България се чества от 1991 година.
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Как да потърсите правата си?
Подаване на жалба до Комисия за защита на потребителите
Метод на изготвяне на жалбата
За да бъде образувано производство по разглеждане на подадена жалба, тя трябва
да съдържа следните компоненти: наименование на институцията, до която е
адресирана; Вашите имена и адрес; име и адрес на търговеца, срещу когото е
жалбата;
Вашият
конкретно
формулиран
проблем/искане;
документи,
установяващи покупко-продажбата.
Изпращане на жалбата
Препоръчително е да ползвате електронната форма, поместена на сайта. Тя ще Ви
улесни да изложите по-ясно обстоятелствата по съществуващия проблем и да
следвате задължителните реквизити, за да окомплектовате жалбата си според
изискванията на ЗЗП. Това ще позволи по-бързата реакция на КЗП по Вашата
жалба, сигнал или предложение. За изпращане на жалби чрез електронната форма
на сайта вече не се изисква електронен подпис. Когато ползвате електронната
форма за изпращане на Вашата жалба, разгледайте картата на България и
изберете града, в който се намирате. След това следвайте стриктно указанията за
попълването на полетата, като не пропускате да прикачите всички документи,
свързани със спора. Жалби, сигнали и предложения до КЗП можете да изпращате
и чрез официалния имейл на институцията info@kzp.bg
Европейски потребителски център
Получете безплатно информация за правата си като потребител
Европейският потребителски център като част от мрежа от центрове в 30
държави (във всяка една държава-членка на ЕС, Исландия и Норвегия) защитава
интересите на потребителите в случаи на трансгранична покупка от друга
държава в ЕС, Исландия и Норвегия. Европейският потребителски център в
България е на разположение на потребителите за съвети, информация и
съдействие при придвижване на жалби и оплаквания. Екипът на центъра се
състои от 4 души – директор, юридически съветник и двама съветници. ЕПЦ
България е част от Комисия за защита на потребителите.
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ЕПЦ може да Ви помогне, ако:



сте български гражданин, който е придобил стоки или е ползвал услуги
в друга държава-членка на ЕС, Норвегия или Исландия;
сте гражданин на държава-членка на ЕС, Норвегия или Исландия,
който е закупил стоки или ползвал услуги в България.

Моля имайте предвид



ЕПЦ България не разглежда жалби на български граждани срещу
търговци, регистрирани в България;
ЕПЦ България не разглежда и жалби от юридически лица и еднолични
търговци, както и оплаквания, насочени срещу държавни органи.

В кои области може да получите помощ?
Основните области, в които Европейският потребителски център може да
съдейства при разрешаване на трансгранични спорове, са свързани с:
 Информация на потребителите за възможностите, които единният
пазар предлага, както и изисквания на европейското и националното
законодателство за защита на потребителите.
 Предоставяне на съвети и помощ в разрешаване на индивидуални
проблеми на физически лица, които имат потребителски оплаквания от
трансграничен характер.
 Осъществяване на трансгранични сравнителни изследвания за цени,
законодателство и други области в потребителската защита.
Имайте предвид, че услугите на ЕПЦ България са безплатни за потребителите.

Източник изображение: Европейски съюз
За повече информация:
Комисия за защита на потребителите
Европейски потребителски център
Представителство на ЕК в България
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32 МЛАДЕЖИ ОТ БЪЛГАРИЯ, ТУРЦИЯ И ХЪРВАТИЯ УЧАСТВАХА В ОБУЧЕНИЕ
ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР

Европейски информационен център –
Велико Търново беше домакин на първата
среща от проекта „Към активно гражданско
участие“,
продължение
на
успешно
завършилия миналогодишен проект „Корени
и криле” по програма „Младежта в
действие“. 32 ученици и студенти от
България, Турция и Хърватия взеха активно
участие в тренинга, чиято основна цел е да
информира младежите за техните права
като граждани и да провокира активното им участие в решаването на социални
проблеми и граждански въпроси.
Срещата се проведе в началото на месец март 2014 година с обучители от
лидерска академия ГЛОУ. От българска страна активно участие взеха студенти от
клуб „Европа“. Обучението целеше по-активната страна да са участниците, затова
младежите имаха за задача да разработят своя социална кампания, която да
представят и защитят пред останалите. След гласуване българският екип спечели
награда за най-добро представяне.
С множество занимания младежите се обучаваха и опознаваха чуждите култури в
приятна и активна среда, която ги мотивира и предаде посланието на програмата
на достъпен за тях език.
След успешно поставеното начало на проекта в България през март, следва
втората среща в Турция през юни, а заключителното събитие ще се състои в
Хърватия през октомври.
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ФЛАШМОБ В СТРИЙТПАРАД „В ЕВРОПА Е МОДЕРНО ДА ГЛАСУВАШ”

На 22 март по традиция се отбелязва
празникът на Велико Търново. Обичайно дните
около датата са съпътствани с множество
атракциони и събития за честването, а на
датата през града преминава стрийт парад.
През 2014-та отново бяха организирани
поредица културни мероприятия.
Освен светлинни спектакли, концерти и
увеселителни паркове, в късния следобед на деня на празника се проведе стрийт
падарът – масово и популярно събитие за младежите в града, което всяка година
започва с подгряващо парти пред Европейски информационен център - Велико
Търново.
Екип от доброволци към Центъра от своя
страна се включиха в мащабното събитие с
флашмоб „В европа е модерно да гласуваш” по
време на парада. Целта на флашмоба бе да
повиши информираността сред гражданите
относно предстоящите избори за Европейски
парламент.
След официалното откриване на парада доброволците се присъединиха към
гражданите в музикалната разходка из Велико Търново, носейки триметровия
флаг с логото на информационната кампанията на предстоящите избори за ЕП „Действай, съдействай, въздействай“.

Изображения: 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. АПРИЛ 2014

1 АПРИЛ – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
– ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ СЪС СТУДЕНТИ – „КАК
ДА ТЪРСИМ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕС”
1 АПРИЛ – КИЛИФАРЕВО – ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
С УЧЕНИЦИ
4 АПРИЛ – 14:00 - ПИСАРЕВО – „ЕВРОПЕЙСКА СЕДЯНКА” – ДИСКУСИОННА
СРЕЩА, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ
ИЗБОРИ ЗА ЕП
4 АПРИЛ – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИНФОРМАЦИОННО
СЪБИТИЕ С КЛУБ „ЕВРОПА“ – „КОМУНИКАЦИОННИ УМЕНИЯ”
10 АПРИЛ – 10:00 - ИНТЕРХОТЕЛ ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА НА ЕИЦ С УЧИТЕЛИ
12 АПРИЛ – 08:30 – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ – „ЕВРОПЕЙСКА СЕДЯНКА” –
ДИСКУСИОННА СРЕЩА, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ЕП
12 АПРИЛ – 10:00 – ЕЛЕНА – „ЕВРОПЕЙСКА СЕДЯНКА” - ДИСКУСИОННА
СРЕЩА, ЧАСТ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ
ИЗБОРИ ЗА ЕП
15 АПРИЛ – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИНФОРМАЦИОННА
СРЕЩА С УЧЕНИЦИ ОТ КЛУБ „МЛАД ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН”, ГР.
КИЛИФАРЕВО
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