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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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Европейски информационен център – Велико Търново обяви конкурс за
студентски клуб „Европа“
Краен срок: 03 ноември 2014 (понеделник), 17:00ч.
Клубът е нерегистрирана формална група от млади хора (студенти), работеща със
съдействието на Европейски център.
Основна цел е да събуди интерес и да засили осведомеността на младите хора
относно ЕС, политиките на ЕС, гражданството в ЕС и значението на европейската
интеграция, относно европейските програми и технологията на дизайн, прилагане
и управление на европейски проекти.
Право на участие имат студенти редовно обучение във ВТУ „Св.св. Кирил и
Методий”. Съставът на клуб „Европа“ е до 15 студенти.
Критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите:
 Много добро владеене на английски език – говоримо и писмено
 Добри комуникационни умения
 Готовност за работа с различни целеви групи

Конкурсът се състои от два етапа:
1. Изпращане на документи за участие (мотивационно писмо на български
език (до 300 думи) на електронен адрес: office@europeinfocentre.bg)
Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени до 03 ноември
2014 (понеделник), 17:00ч.
2. Устно събеседване на английски език с преминалите първия етап
кандидати. Събеседването ще се състои на 7 ноември 2014 (петък); 14:00ч. в
офиса на ЕИЦ – библиотека – Велико Търново, бул. „България” № 24
Източник: http://www.europeinfocentre.bg
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Стажове в Европейския парламент - Стажове за висшисти — общ вариант
или журналистическа насоченост (стипендии „Шуман“)
Краен срок: 15 октомври (до полунощ) 2014 г.
Стажовете за висшисти 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.
Тези стажове включват:
-

-

Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант
Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа насоченост.
Кандидатстващите за стаж висшисти трябва да:
бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна
кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от
вътрешния правилник;
са навършили 18 години към началната дата на стажа;
притежават задълбочени познания по един от официалните езици на
Европейския съюз;
не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу
заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на
бюджета на Европейския съюз.

Източник:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/bg/007cecd1cc/Traineeships.html
Едногодишна стипендия от Human Rights Watch
Краен срок: 15 октомври 2014 г.
Магистри по журналистика, международни отношения и право, които наскоро са
се дипломирали, могат да кандидатстват за стипендията на право защитната
организация Human Rights Watch (HRW).
Стипендиантите ще работят в офисите на организацията в Ню Йорк и Вашингтон
в продължение на една година. Задълженията им ще включват мониторинг на
нивото на спазване на човешките права по света, онлайн разследвания, изготвяне
на чернови за доклади, комуникация с медиите и други. Срокът на обучителния
период започва да тече през септември 2015 г, а размерът на стипендията е 55
000 долара, която включва заплата и осигуровки.
Кандидатите трябва да представят мотивационно писмо, автобиография, две
препоръки, непубликувани техни разработки и справка за успеха от следването
си.
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Източник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=4229
Инициатива „Свързани общности”
Краен срок: 15 октомври 2014 г.
Инициатива „Свързани общности” на ЕК цели разработване на бизнес модели,
адаптирани за въвеждане на бърз широколентов достъп в общностите.
Могат да кандидатстват с проекти местни, регионални или национални власти,
обществени, публични или частни организации. Проектът за широколентов достъп
трябва да се намират в една или повече държави-членки на ЕС.
Източник:
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/call-local-regional-and-national-leaderstake-advantage-new-eu-broadband-funding-and-support
Награда на ЕС за културно наследство и Europa Nostra 2015
Краен срок: 15 октомври 2014 г.
Ще бъдат наградени 30 проекта в областта на културното наследство, 7 от тях ще
получат Гран при, а един - Награда на публиката.
Europa Nostra Award се ввръчва в областите:
- Опазване и консервация
- Изследвания и цифровизация
- Изключителни заслуги на физически лица или организации
- Образование, обучение и повишаване на осведомеността
Източник: http://www.europanostra.org/apply-for-an-award-2015/
Започва записването за училищния конкурс на ЕС за млади преводачи
Juvenes Translatores
Краен срок: 20 октомври 2014 г.
В конкурса ще могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки
на ЕС, от които 17 от България. Броят на участващите средни училища от всяка
държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази
година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през
1997
г.
(по
2-ма
до
5-има
от
училище).
В конкурсния ден — 27 ноември — учениците ще превеждат текст от 1 страница,
свързан с европейската идентичност, като изберат една от възможните 552
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езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Техните конкурсни
работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще
определят по един победител от всяка държава. През април 2015 г. 28-те
победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди на
официална церемония.
Източник:
http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/010914_juvenes_bg.htm
Програма Max Weber на Института на Европейския университет, Флоренция
Краен срок: 25 октомври 2014 г.
Програмата Max Weber е най-голямата международна докторантска програма в
социалните и хуманитарните науки в Европа. Тя предлага около 50-55 изцяло
финансирани стипендии за квалифицирани изследователи от цял свят, които
работят в дисциплините на EUI - икономика, история, право и социални и
политически науки и техните под-полета. Стипендиите се присъждат за 12, 24 или
по изключение - 36 месеца.
Кандидатите могат да са от всяка точка на света, те следва да са получили своята
докторска степен преди не повече от 5 години. Те следва да имат ниво на
владеене на английски език - C1.
Основната субсидия е 2000 евро на месец. Стипендиантите получават
възстановяване на разходите за едно отиване и връщане от дома си до Флоренция
в максималния размер на 1200 евро.
Източник:
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/ApplytotheMW
P/Index.aspx
Медийни грантове за журналисти, блогъри и фотографи
Краен срок: декември 2014 г.
Офисът на Финансовия механизъм на ЕИП предоставя медийни грантове на
медии, журналисти, блогъри и / или фотографи, интересуващи се от отразяване
на ключови области на подкрепа за ЕИП и Норвежката програма за
сътрудничество. Целта е да се осигури възможно най-широко разпространение
или целенасочено популяризиране сред съответните групи в обществото на
областите, подкрепяни от ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество.
Грантовете се предоставят за участие в подходящи мероприятия, посещение на
място на финансирани програми и / или проекти, или други дейности, които са от
значение в страните бенефициери или донори на ЕИП и Норвежката програма за
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сътрудничество. За грантове се кандидатства до края на декември 2014 г. с общ
бюджет 5000 евро. Максималният размер на индивидуалния грант е 1000 евро.
Източник: http://eeagrants.org/News/2014/Media-Grants-available
Международна стипендиантска програма по право на ООН, Хага, Холандия
Краен срок: 1 декември 2014 г.
Програмата осигурява висококачествено обучение от водещи учени и практици по
широк кръг от субекти на международното право.
Могат да кандидатстват кандидати на 24-45 годишна възраст, които имат
юридическо образование
Източник: http://www.un.org/law/ilfp/
Програма "Творческа Европа"
Програма "Творческа Европа" замени програмите Медия, Медия Свят и Култура,
които функционираха в периода 2007-2013 г. Филтрирайте, като в Status
посочите Open, за да видите актуалните централизирани конкурси по програма
"Творческа Европа".
Източник: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding_en
Програма "Еразъм+"
Програма "Еразъм+" замени седем програми от периода 2007-2013 г.: Програма за
обучение през целия живот (Еразъм, Леонардо да Винчи, Коменски, Грундвиг),
Младежта в действие, Еразъм Свят, Темпус, Алфа, Едулинк и Програма за
сътрудничество с индустриализираните страни.
Ново допълнение е подкрепата за проекти в сферата на спорта. Актуални
централизирани конкурси по програма "Еразъм+":
- Подкрепа на реформи в Европейското пространство за висше образование Краен срок: 30 септември;
- Европейска политика за експериментиране - Краен срок: 2 октомври 2014 г.
Източник: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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НАЙ-ДОБРИТЕ МЛАДИ УЧЕНИ В ЕВРОПА БЯХА ИЗБРАНИ ВЪВ ВАРШАВА

Най-накрая чакането приключи.
През последната седмица библиотеката
на Варшавския университет бе пълна с
обещаващи
млади
учени.
110
изследователи на възраст между 14 и 20
години в условия на силна конкуренция
представиха своите проекти с надеждата
да впечатлят международното жури. Те се състезаваха за наградите в 26-ия
годишен конкурс на Европейския съюз за млади учени (EUCYS), приключил днес с
церемонията по награждаване. Освен правото да се причислят към най-добрите
млади учени в Европа победителите получиха и парични награди на обща
стойност 62 500 евро, както и други привлекателни награди, например пътувания
с научна цел (MEMO/14/536).
Първите три награди, всяка от по 7000 евро, спечелиха Жоао Педро Ещасио
Гашпар Гонсалвеш де Араужо от Португалия за проекта „A natural characterization
of semilattices of rectangular bands and groups of exponent two“, Мариана де Пиньо
Гарсия и Матилде Гонсалвеш Морейра да Силва от Португалия за проекта „Smart
Snails“ и Лубош Воздецки от Чешката република за проекта „Rolling Friction“. Тази
година вторите награди бяха връчени на участници от Ирландия, България и
Словения за оригинални проекти в областта на математиката и химията. С трите
трети награди бяха отличени проекти от Литва, Обединеното кралство и
Германия.
В рамките на конкурса бе връчена и Награда за международно
сътрудничество за най-добрия проект на участници от поканени страни извън ЕС
— САЩ, Канада, Китай, Нова Зеландия, Южна Корея и Швейцария. Наградата,
подчертаваща ползите от международното сътрудничество в областта на научните
изследвания, бе спечелена от Ерик Жил Шертенлайб от Швейцария за проекта „Jet
and Film — On the interaction between a laminar jet and a soap film“.
Европейският комисар по въпросите на научните изследвания и иновациите
Мойра Гейгън-Куин заяви: „Качеството на проектите, участващи в този конкурс,
не спира да ме изумява и аз поздравявам всички участници. Научните
изследвания и иновациите се основават на многообразие от идеи, затова трябва
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да дадем на младите хора свободата да развиват своите идеи и да творят. Трябва
също така да положим повече усилия, за да увеличим участието на жените в
сферата на науката и технологиите. Това са истински предизвикателства за
нашите образователни системи.“
На конкурса във Варшава бяха представени 77 проекта от 36 страни —
държави от ЕС, асоциирани страни и други страни извън Съюза. Всички проекти
вече са отличени с първа награда в съответната област в научни конкурси,
проведени във всяка страна. Темите на проектите обхващат широк спектър от
научни области: биология, физика, химия, компютърни науки, социални науки,
околна среда, математика, материалознание, инженерни науки и медицина.
Тазгодишното жури бе председателствано от д-р Хенрик Аронсон от Гьотеборгския
университет и в него участваха 18 учени от различни страни и области на
науката.
Контекст
Конкурсът на Европейския съюз за млади учени е създаден от Европейската
комисия през 1989 г. с цел да се насърчават сътрудничеството и обменът между
младите учени и да им се предоставя възможност да работят под ръководството
на някои от най-изтъкнатите изследователи в Европа. За първи път конкурсът се
проведе в Брюксел, а до момента се е състоял в 24 различни европейски града.
Конкурсът има за цел да се подкрепят усилията на участващите страни за
насърчаване на младите хора да изучават дисциплини в областта на науката,
технологиите, инженерството и математиката и да избират кариера в сферата на
науката и изследванията. Броят на младите учени се е увеличил от 59 в първото
издание през 1989 г. до 110 през тази година. Той бе най-голям — 137 участници
— през 2009 г. в Париж. Някои от победителите в миналото вече градят
престижни кариери в областта на научните изследвания, например в
Европейската космическа агенция или в ЦЕРН. Един от тазгодишните носители
на Филдсов медал, професор Мартин Хайрер, спечели награда в конкурса през
1991 г.
Делът на момичетата в конкурса отразява по-широкия проблем за
недостатъчното участие на жени в областта на науката, технологиите,
инженерството и математиката. Тази година той бе 37% (41 момичета спрямо 69
момчета). През 1997 г. делът на участничките в EUCYS надхвърли 30% за първи
път и оттогава обикновено е между 30 и 35%, като най-висок, 41%, беше през
2005 г. През 26-те години на конкурса 183 млади жени и 614 млади мъже са
печелили награди.
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Пълна информация за тазгодишния конкурс можете да намерите на:
http://media.eucys2014.pl. И трите екипа, спечелили първа награда, получиха по
7000 евро. Екипите, класирани на второ и трето място, получиха съответно по
5000 и 3500 евро. Останалите награди включваха пътувания за участие в
Международния младежки научен форум в Лондон и в Международния младежки
научен семинар в Стокхолм, награди от частни спонсори, сред които пътуване за
участие в спонсорирания от „Интел“ Международен панаир на науката и
инженерството (ISEF), както и награди от вътрешната научна служба на
Европейската
комисия
—
Съвместния
изследователски
център,
от
общоевропейската група от научноизследователски организации EIROforum и от
Европейското патентно ведомство.
Повече информация за конкурса и за предишните победители можете да
намерите на адрес:
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Източник на изображение: Европейски съюз

Повече по темата можете да намерите в следните сайтове:
Европейска комисия
Европейски конкурс за млади учени
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26 СЕПТЕМВРИ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ЕЗИЦИТЕ

Европейският ден на езиците, организиран през 2001 г. съвместно от Съвета на
Европа и Европейския съюз, успешно включи в дейността си милиони души от 45
страни. Дейностите отбелязаха езиковото разнообразие в Европа и
популяризираха изучаването на езици.

В Европа 800 милиона европейци, представени в Съвета на Европа от 47
държави членки, се насърчават да изучават повече езици не само в училище, а и
извън него. Съветът на Европа окуражава многоезичността навсякъде в Европа,
убеден, че езиковото разнообразие е средство за постигане на по-голямо
междукултурно разбиране и ключов елемент от богатото културно наследство на
континента ни.
На Деня в цяла Европа се организират събития – занимания за и с деца,
радио и телевизионни програми, езикови работилници, конференции, игри.
Държавните органи и различните партньори организират събитията с помощта на
доброволци. Всяка от държавите участнички трябва да номинира „национален
координатор“, който да отговаря за събитията на местно ниво. Какви събития се
провеждат в България и други държави от Европа можете да следите като
проверявате редовно Календара със събития, регистрирани за Европейския ден на
езиците.
КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?
ВСЕКИ може, по един или друг начин, да се включи в Европейския ден на
езиците!
Независимо дали еднолично или в група, като част от организация (училище
или асоциация) или просто с приятели, хора от всяка възраст могат да участват.
Всеки може да даде своя принос за успеха на ЕДЕ – или като се включи в
организираните дейности, или като сам организира такива.
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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Ето някои идеи:
УЧЕНИЦИ/СТУДЕНТИ: За да научат повече
за различните езици, ученици и студенти могат да
участват в забавните ни онлайн активности. Чрез
игрите и въпросниците ни, ще „вкусите“ различните
езици от Европа. Ако харесвате музика, защо да не
организирате музикално събитие, чрез което да
разпространите различните езици и музикални
стилове в Европа. Чрез уебсайта ни можете и да споделите подобни прояви.
УЧИТЕЛИ: За учители не само по език, ами и по други предмети, събитието
предлага всякакви възможности: да научите за чужди култури, традиции и езици,
които обикновено не са представяни в класната стая; да покажете различните
таланти на учениците си, като използват езиците, които те говорят; да
организирате езикови срещи, на които да се представят всички езици, на които се
общува в училище.
УНИВЕРСИТЕТИ/УЧИЛИЩА: Европейският ден на езиците е уникална
възможност за местните училища и университети да бъдат възприети като място,
където хора от различни среди се срещат, живеят и общуват и където езиците
процъфтяват. Защо да не организирате дискусионни групи между представители
на различни езици? Социалните онлайн мрежи са добро средство за създаване на
подобна комуникация, така че може да харесате страницата на Европейския ден
на езиците във фейсбук. Университети и училища, които са на граница между две
държави, могат да организират пътувания, за да се срещнат с учениците от
другата страна на граница. Училищата могат да предложат и състезания на
учениците си, като се фокусират върху езиковите им умения и езиковия им
напредък.
Източник на изображенията: Европейски съюз

За повече информация:
Официален сайт на Европейски ден на езиците
Съвет на Европа
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СТУДЕНТИ ОТ КЛУБ „ЕВРОПА“ УЧАСТВАХА В МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ В
ХЪРВАТИЯ

Студенти от клуб „Европа“ към
Европейски информационен център –
Велико
Търново
взеха
участие
в
международен
младежки
тренинг
„Mosaic Structured European Identity“
по
програма „Младежта в действие“ в
Хърватия. В тренинга се включиха
участници от 7 балкански страни –
България, Турция, Гърция, Македония,
Румъния,
Босна
и
Херцеговина
и
Хърватия. Младежите дискутираха актуални теми, като проблемите с
малцинствата, дискриминацията, равенството и общото европейско гражданство.
Чрез симулации, уъркшопове и дискусии участниците търсиха начини да
повишат информираността и гражданската активност сред младежите. Основна
цел на проекта беше да информира и активно да включи повече млади хора в
решаването на гражданските проблеми и социалните въпроси както в местната
им общност, така и на общоевропейско ниво.
В периода 2-11 септември участниците от седемте държави работиха над
създаването на видео материали и страници в социалните мрежи за
популяризиране на реализираните задачи от проекта. С доброволческа дейност
част от групата раздаде „Безплатни прегръдки“ по улиците на Задар.
Представители на всяка държава се включиха активно в създаването на речник с
балкански поговорки и изготвиха книга от близо 600 поговорки на родните си
езици. Българският екип пое ръководството на ден от тренинга. Темите, върху
които се акцентира, бяха подбрани спрямо възрастовата група и интересите на
младежите, като например – „Европейско гражданство“, „Равенство и
дискриминация“, „Малцинства“ и др.
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 2014

3 ОКТОМВРИ 2014 – 16:00 – ЕВРОПЕЙСКИ
ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ИНФОРМАЦИОННО
СЪБИТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА“

8 – 12 ОКТОМВРИ 2014 – ЗАДАР, ХЪРВАТИЯ – МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ЗА
МЛАДЕЖИ ПО ПРОЕКТ „TOWARDS ACTIVE YOUTH CITIZENSHIP”

13 – 15 ОКТОМВРИ 2014 – БОН, ГЕРМАНИЯ – ГОДИШНА КООРДИНАЦИОННА
СРЕЩА НА МРЕЖАТА „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“

17 ОКТОМВРИ 2014 – 16:00 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА КЛУБ „ЕВРОПА“

23 ОКТОМВРИ 2014 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ЗАЛА 206 СИМУЛАЦИОННА ИГРА - ЗАСЕДАНИЕ НА ООН
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