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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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Стипендии за мобилност на изследователи от цял свят
Краен срок: 5 юни 2014 г.
Всяка година изследователи от всички националности и възрасти могат да
кандидатстват за стипендиите за мобилност на Европейските институти за
напреднали изследвания (EURIAS). За академичната 2015-2016 г. по програмата
ще бъдат отпуснати общо 44 стипендии.
В проекта участват 16 висши учебни заведения, в които може да се
осъществи научният престой. Сред тях са реномирани институции в градовете
Берлин, Болоня, Будапеща, Кеймбридж, Делменхорст, Единбург, Фрайбург,
Хелзинки, Йерусалим, Лион, Марсилия, Париж, Упсала, Виена, Васенар и Цюрих.
Кандидатите трябва да имат докторска степен и поне две години
изследователски опит. Изключение се прави за учени в областта на правото, които
могат да кандидатстват с магистърска степен и поне 6 години изследователски
опит.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2294601_stipendii_za_mobilnost_
na_izsledovateli_ot_cial_sviat/
Осми международен фолклорен конкурс “Пауталия” 2014, 27 - 29 юни
2014г.
Краен срок: 20 юни 2014 г.
Цел: Да даде поле за изява на фолклорни състави и изпълнители от различни
държави, които да покажат богатството на своя фолклор; да съхрани и
популяризира българското народно творчество и да покаже неговото достойно
място сред другите народи.
Конкурсът е включен в Програмата за подпомагане на деца с изявени дарби
на Министерство на културата, по която ще бъдат отпуснати 3 едногодишни
стипендии за индивидуални изпълнители по народно пеене от 15 до 17 годишна
възраст.
1. Конкурсът се провежда в 3 раздела:
- Народни танци
- Народни песни
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- Авторска песен
Източник: http://www.chitalishta.vlez.bg/?showpage=53064
Европейското училище по мениджмънт отпуска стипендии на жени лидери
Краен срок: 30 юни 2014 г.
Паричната помощ се отпуска за два различни курса, чиято цел е да
надградят уменията и квалификациите на жените с ръководни позиции. Две от
стипендиите са предвидени за семинар (General Management Seminar), насочен
към мениджъри, които скоро се очаква да станат изпълнителни директори. Той ще
се проведе на немски език в периода септември – ноември т.г. в Schloss Gracht,
близо до град Кьолн. Съставен е от три модула по една седмица.
Другите две стипендии са за втория курс (Executive Transition Program),
предназначен за мениджъри, които се стремят към или вече имат по-големи
лидерски отговорности. Тази програма ще се проведе на английски език и е
съставена от три модула по десет дни в периода октомври – юни 2015 г. Всеки
модул ще се води на различно място – в Берлин, Брюксел и Кьолн.
Източник:
http://www.karieri.bg/karieren_klub/vazmozhnosti/2262954_evropeiskoto_uchilishte
_po_menidjmunt_otpuska/
НАЦИОНАЛЕН
екопарламент

ЛИТЕРАТУРЕН

КОНКУРС

на

Национален

ученически

Краен срок: 30 юни 2014 г.
1.
За Разказ на тема "Жива вода" /5-8 клас/
2.
Разказът трябва да представя герой /герои/ и случка, в която се
поставя проблем, свързан с големите теми за: живата българска природа,
нашето минало и настояще, спасението, ценността на живота,
вълшебството, здравето, тайните на света, по-добрия свят, вдъхновението в
човешките дела и т.н.
3.
2. За Есе на тема "Роден съм да съм свободен - също като теб..."
4.
Есето трябва да защитава теза, мисъл, идея по проблем,
обвързан с темите за: живата българска природа, свободата на човека и
неговия избор, естественото познание, законите на природата и обществото,
хармонията с природата, доброто и злото в природата и обществото и т.н.
Източник: http://ecoparliament.com/projects_05.htm
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Европейски младежки награди за дигитални и социални иноватори
Краен срок: 1 юли 2014 г.
Могат да участват:
- Творчески умове под 30 години (родени след 1 януари 1984);
- които живеят в една от държавите-членки на ЕС или Съвета на Европа;
- които имат изключителен, новаторски цифров проект със социална
значимост.
Можете да представите своите иновативни проекти в една от следните
седем категории:
- ЗДРАВОСЛОВЕН ЖИВОТ: фитнес | хранене | здравеопазване
- SMART LEARNING: образование | електронни умения | отворена наука
- CONNECTING CULTURES: изкуства | игри | многообразие
- GO GREEN: енергия | управление на ресурсите | устойчивост
- Активно гражданство: безплатна журналистика | открито управление |
социално сближаване
- Парите имат значение: финансова грамотност | работа | умно
консуматорство
- FUTURE LIVING: електронна мобилност | градско развитие | устойчив
туризъм
Източник: http://www.eu-youthaward.org/about
Награда за журналисти "Пиша за Централна и Източна Европа"
Краен срок: 31 юли 2014 г.
Наградата цели да насърчи европейската интеграция и с нея ще бъдат
отличени . материали, които спомагат за преодоляване на границите и
предразсъдъците и разглеждат бъдещето на Централна Европа или Европа на
регионите, малцинствените въпроси или на диалога със съседите.
В конкурса могат да участват всички европейски журналисти с материали,
публикувани в периода от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.
Награда: 5000 евро.
Източник: http://www.apa.at/cee-award/index.htm
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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: https://www.democracyendowment.eu/
Европейската инициатива за медиен плурализъм търси партньори в
България
България към момента е страната от ЕС, чиито граждани, най-силно са
подкрепили Европейската инициатива за медиен плурализъм.
„Европейската инициатива за медиен плурализъм” е регистриран и признат
от Европейската комисия процес, вече протичащ в цяла Европа. Той позволява на
всеки европейски гражданин да изисква Европейския парламент да се задейства
за решаване на проблема с медийната свобода. Подкрепящите се подписват за помалко от минута със своите имена и ЕГН директно на интернет страницата на
Европейската Комисия.
При общо 1 млн. подкрепящи от цяла Европа инициативата официално
влиза в дневния ред на Европейския парламент.
Към инициативата, започната от международните организации European
Alternatives (Европейски Алтернативи) и Alliance Internationale de Journalistes
(Международния Журналистически Алианс), се присъединяват неправителствени
и браншови организации от цяла Европа.
Какво ще постигнем заедно?
Европейската директива трябва ясно да посочва:
- Ефективно законодателство за предотвратяване на концентрацията на
медийната собственост и контрол върху рекламата;
- Гаранция за независимост на органите на медиен надзор, независимо от
политическата власт;
- Дефиниция на конфликт на интереси, предотвратяваща практиката
медийни олигарси да заемат високи политически длъжности;
- Ясна европейска система за мониторинг, която да следи редовно за
доброто състояние и независимостта на медиите в държавите членки;
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- Насоки и добри практики на нови модели на издателска дейност, с които
устойчиво да се гарантират качеството на журналистиката и указването на
подкрепа на всеки, работещ в сектора.
Организаторите от European Alternatives (Европейски Алтернативи) и
Alliance Internationale de Journalistes (Международен Журналистически Алианс)
остават отворени за подкрепа от всяка организация, медия и всеки един
европейски гражданин с подпис и действия, съответстващи на горепосочените
цели.
Свържете се с нас, за да стане вашата организация партньор на
инициативата: r.dimov@euroalter.com
Източник:
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2013000017/public/index.do?initiativeLang=bg
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НОСИТЕЛИТЕ НА ПЪРВИТЕ НАГРАДИ „НАТУРА 2000“ СА ОБЯВЕНИ

Носителите на първите награди „Натура 2000“ бяха обявени на церемония в
Брюксел. Европейският комисар по въпросите на околната среда Янез Поточник и
членовете на журито връчиха отличията.
„Най-сърдечно
приветствам
тези
достойни
победители!“, заяви комисар Поточник. „Благодарение
на неуморните усилия на хората, работещи във и за
зоните от „Натура 2000“, нашата обширна мрежа от
защитени територии се превръща в реален успех на
европейското сътрудничество. С тези награди се
отличават някои примери на изключителна работа,
свършена в целия ЕС от управители на зони, публични
органи, природозащитни организации и доброволци, фермери, лесовъди, ловци и
рибари, учени, учители и много други. Това е техният ден и те напълно
заслужават този успех“.
„Натура 2000“ е мрежа от над 27 000 защитени зони, която обхваща 18 % от
сухоземната територия на ЕС и 4 % от морските райони. Тя има за цел опазване на
природното наследство на Европа и подобряване на неговото състояние. Тези
награди са признание за управлението на зони от „Натура 2000“, като те показват
значимостта на мрежата за местните общности и икономики. Наградите отразяват
разнообразната работа, извършвана в рамките на „Натура 2000“, и са в пет
категории: опазване, социално-икономически ползи, комуникация, постигане на
компромис между интереси/възприятия и работа в мрежа и трансгранично
сътрудничество.
...и победителите са...
Наградата за опазване бе присъдена на проект за спасяване на царския
орел в Сакар, България. Благодарение на работата на екипа на проекта и на
сътрудничеството между него и частни компании местната популация на този
застрашен в световен мащаб вид е възстановена, след като е била на ръба на
изчезването. Чрез съвместната работа с енергийни компании за изолиране на
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опасни електропроводи и заравяне на висящи кабели успешно е премахнат рискът
от токов удар — сериозен проблем за грабливите птици.
Проект в Сигишоара-Търнава Маре, Румъния, спечели наградата за
социално-икономически ползи, показвайки впечатляващ пример за това как
„Натура 2000“ води до икономически растеж и устойчив поминък в селските
райони. Проектът дава възможност на фермерите за по-добро препитание чрез
устойчиво обработване на земя с висока природна стойност, като в същото време
допринася за опазването на уникален ландшафт с богато биоразнообразие.
Благодарение на този проект 2,300 фермерски семейства в региона получават
приходи от над 2,5 млн. евро годишно. В момента подобни идеи се прилагат в други
части на Румъния.
Наградата за комуникация бе връчена на Рана-Храдек в Чешката
република за популяризирането на защитата на сухите тревни местообитания в
региона Лоуни. Всяка година през май проявата „Честване на степите“ привлича
1000 души, а ежегоден конкурс за изкуства помага за запознаване на децата с
работата по опазване на природата. Проектът повишава осведомеността сред
гражданите на ЕС за стойността на природното наследство.
Наградата за постигане на компромис между интереси/възприятия бе
връчена на проект в зоната Вейвергебид ван Миденв белгийската провинция
Лимбург. Собственици на земя, организации и органи в областта на природата,
които – преди са били в конфликт заради опазването на природата, сега работят
заедно за управление на влажните зони благодарение на новаторски подход,
съчетаващ икономика, екология и образование.
Наградата за работа в мрежа и трансгранично сътрудничество се
присъжда на мрежа за техническо сътрудничество в Испания за
разработването на качествени стандарти за управление и на информационен
уебсайт относно състоянието на мрежата „Натура 2000“ в Испания. Реболар дел
Навалпотро в Гуадалахара е една от областите, където тези действия са успешно
приложени, показвайки, че „Натура 2000“ е както мрежа от видове и
местообитания, така и мрежа от хора.
Всеки, който пряко участва в „Натура 2000“ – предприятия, органи, НПО,
доброволци, собственици на земя, образователни институции или отделни граждани
– може да се включи в конкурса за тази награда. От цяла Европа бяха получени
общо 163 кандидатури. Списък от 22 подбрани кандидатури бе предаден на жури
на високо равнище, което определи победителя във всяка категория.
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Поради показания към тази награда интерес, качеството на представените
проекти и важността да се изтъкне изключителната работа по опазване на
природата, която се извършва в цяла Европа, Европейската комисия смята да
връчва тази награда ежегодно.

За повече информация:
Снимки от спечелилите зони могат да бъдат изтеглени оттук:
Материали за медиите относно „Натура 2000“.
Повече за победителите и за ролята, която зоните от „Натура 2000“ играят в
подпомагането на опазването на биоразнообразието в Европа, можете да намерите
на уебсайта на наградите „Натура 2000“:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
Повече за „Натура 2000“ в Европа:
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://www.facebook.com/NatureInEurope
За контакти:
За медиите:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Andreja Skerl (+32 2 295 14 45)
За гражданите: Europe Direct на телефон 00 800 6 7 8 9 10 11 или на
електронния адрес на информационната служба

Източник: Европейска комисия
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23 МАЙ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СЪСЕДСТВОТО

Европейският ден на съседството има за цел да благоприятства контактите и
да развие социалните връзки, създавайки добра и приятна възможност да
срещнете вашите съседи и да създадете и развиете приятелски отношения в
открита среда.
Четиринадесетото издание на Деня на съседството
е интернационален успех и от първото му организиране
в Париж през 2000 г. фестивалът става все попопулярен и отдавна е напуснал границите на
Европейския съюз. Днес празникът отбелязват милиони
хора по целия свят – 1,400 партньорски града,
приемстващи организации и асоциации в повече от 36
държави с 16 милиона участници!
Всяка година, Европейският ден на съседството
продължава да расте с нови партньори и неговото
честване е прекрасна възможност да преосмислим
стойността
на
солидарността,
братството
и
приятелството, които са в основата на добрите съседски
отношения.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СЪСЕДСТВОТО
Животът в ХХІ в. предлага много повече начини за комуникация и контакт,
отколкото някога сме познавали. Телефоните и интернет създават необичайни
пътища, по които да срещнем нови познанства, приятели и контакти. Понякога е
по-лесно да общуваме с невидимо лице на другия край на света, отколкото да
поздравим съседа си.
Но дори въпреки безкрайните възможности за контакти – онлайн и по
телефона, ние отново се намираме в положение на анонимност и изолация от
обществото. Денят на съседството цели да промени това като предложи активен и
интересен начин да опознаем съседите си!
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КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ИНИЦИАТИВАТА?
Да организирате празник на съседите е много просто –
стига само да решите! В празничния ден всеки може да участва
в създаването на приятелски връзки и познанства, като
допринесе за празника.
Организирането е лесно – в никакъв случай не се колебайте
да се съберете и организирате забавата заедно с вашите съседи.
Откъде да започнете и кои са най-важните неща, които трябва да знаете по
темата, можете да прочетете в линкове надолу.

Ако сте частно лице, как да участвате четете тук:
http://country.european-neighbours-day.com/bg/частни-лица-асоциации

Ако представлявате асоциация, как да участвате четете тук:
http://country.european-neighbours-day.com/bg/частни-лица-асоциации

Ако сте представител на кметство или жилищна организация, как
да участвате четете тук:
http://country.european-neighbours-day.com/bg/кметства-жилищни-организации

ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО
Като последица от разширяването си, ЕС се сдоби с нови съседи.
Европейската политика за добросъседство предвижда рамка за отношения със
съседите – стари и нови, на изток и на юг – на които ЕС не е предоставил
перспектива за членство, но с които Съюзът желае да поддържа по-близки
отношения.
ЦЕЛИ
Да допринесе за засилване на стабилността, сигурността и благосъстоянието
на ЕС и неговите съседи на изток и на юг, по-специално като предложи на
съответните страни все по-близки отношения с ЕС. ЕПД цели да предотврати
възникването на нови разделителни линии между разширения ЕС и неговите
съседи.

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11

12

Политиката се основава на ангажираността с общите цели, включително
демокрация, правова държава, добро управление, зачитане на правата на човека
и принципите на пазарна икономика, свободна търговия и устойчиво развитие,
както и намаляване на бедността.
Освен това, чрез ЕПД ЕС се стреми да
противодейства или предотврати възникването
на „скрити“ заплахи за сигурността, като
масовата нелегална имиграция, прекъсване на
вноса на енергийни продукти, влошаване на
околната среда, проникване на организирана
престъпност и туризма. Част от концепцията на
ЕПД е отразена и в Европейската стратегия за сигурност (*6.1.3., точка Д).

Източник на изображенията: Европейски съюз

За повече информация:
 Сайт за Деня на съседството:
http://country.european-neighbours-day.com/bg
 Европейска политика на съседство:
http://ec.europa.eu/economy_finance/international/neighbourhood_policy/i
ndex_bg.htm
 Европейски парламент:
http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
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ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТБЕЛЯЗВА ДЕНЯ НА ЕВРОПА ЗА 17-ТИ ПЪТ
С празнично шествие във Велико
Търново започна отбелязването на
Деня на Европа – 9 май. Парадът
поведе знаменната група с флаговете
на страните-членки на Европейския
съюз. Съпровождани от звуците на
маршови изпълнения на духовия
оркестър от СОУ „Емилиян Станев“ с
карнавалните си костюми участваха и
деца от детските градини в старата
столица. Заедно с тях гост на парада
беше европейската звездичка на ЕИЦ
– Велико Търново, следвана от
доброволци от студентски клуб „Европа” и комитета за кандидатурата на Велико
Търново за Европейска столица на културата 2019 г. Празникът продължи с
ритуала по издигане на знамената на Република България, Европейския съюз и
Велико Търново, след което децата и гостите бяха поздравени от кмета на старата
столица - Даниел Панов.
За малките граждани на Велико Търново в парк Марно поле беше
организиран Европейски детски празник с аниматори и забавления с музика и
танци. Пред сградата на Общината беше отворен и щанд на Европейски
информационен център „Европа Директно“ – Велико Търново, където гражданите
получиха информационни материали за Европейския съюз и възможност за
снимка с европейската звездичка.
В късния следобед се проведе и европейския пикник „Творим щастие“ в парк
Дружба, организиран в подкрепа на кандидатурата на Велико Търново за
Европейска столица на културата 2019 г. Във връзка с отбелязването на 9 май в
Регионалната библиотека „П.Р.Славейков“ бе открита и изложба на тема „100
години от рождението на Коста Варналис“.
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. ЮНИ 2014

9-13 ЮНИ 2014 – ГР. ХИСАРЯ – ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО
ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ РЕШАВАНЕ НА КАЗУСИ ОТ
КОМУНИКАЦИЯТА ЗА ЕС

12-13 ЮНИ 2014 – ГР. ХИСАРЯ – ГОДИШНА СРЕЩА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ИНФОРМАЦИОННИ МРЕЖИ

18 ЮНИ 2014 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН
ЦЕНТЪР – ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА КЛУБ „ЕВРОПА”

22-28 ЮНИ 2014 – ТУРЦИЯ, КОНЯ – МЛАДЕЖКИ ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР С
УЧАСТИЕТО НА СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ И ЛИДЕРСКА АКАДЕМИЯ „ГЛОУ“
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