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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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„Граждански компас“ набира партньори по програмата „Европа в
училище“
Краен срок: текущ
Сдружение „Граждански компас“ си поставя за цел да подобри
познанията в българската
класна
стая в
сферата
на Европейски
съюз, политическите и изборни процеси – теми, на които не се отделя достатъчно
внимание в училищата и университетите, както и от страна на родителите. В
рамките на проекта „Европа в училище“, учениците биват запознавани (в рамките
на един учебен час) с основите на ЕС, смисълът от членството на България, както
и изборния процес и тежестта на вота им. В тази връзка се търсят партньори на
ниво клас/училище, за представяне на лекции и занимания.
„Граждански компас“ е сдружение с нестопанска цел, което си поставя за
мисия да се бори за по-добра информираност и политическа грамотност на
българското общество.
Източник: http://www.civilcompass.eu/

Кандидатствайте за участие в Модел на Европейския съюз - София
2014, 24 - 28 ноември 2014
Краен срок: не е посочен
Модел Европейски съюз е симулация на законодателния процес в
институциите на Европейския съюз. Законодателните предложения, които ние ще
обсъдим, са:
1. Трансатлантическата търговия и инвестиционно партньорство
2. Европейския инструмент за съседство
Благодарение на финансиране от Erasmus + български, хърватски,
испански, критски и гръцки участници не плащат такса участие и могат да
получат частично възстановяване на разходите за пътуване.
Източник: http://meu-sofia.org/apply-now/
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Конкурс за наградата на Европейската сметна палата
Краен срок: 30 ноември 2014 г.
Европейската сметна палата (ЕСП) стартира конкурса за наградата на ЕСП
за изследвания в областта на одита на публичния сектор за 2014 г.
Източник: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ECA-Award-2014.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
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

Erasmus Mundus MA “Euroculture – Европа в останалата част от света”
Краен срок: 1 декември 2014 г.
Могат да кандидатстват студенти с бакалавърска степен, с добър английски.
Фокусът на програмата е върху културните и социални промени,
политическия процес на европейска интеграция, ценностите, гражданството и
културната идентичност. Програмата учи студентите на методите и уменията,
необходими за идентифициране на европейските измерения на социалните
проблеми, да събират и обработват съответната информация от европейските
институции и организации, както и да отразяват културните аспекти и фактори,
които играят роля в процеса на формиране на европейска идентичност и
европейската интеграция.
Източник: http://www.euroculturemaster.eu/Home/Default.aspx
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Грантове за европейски обмени на медийни практики
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Тези обмени са насочени към медии и целят да укрепят и разширят
компетенциите им по отношение на журналистическо обучение и на медийно
съдържание с оглед включване на многообразието и недискриминацията в
ежедневната им медийна практика.
Могат да кандидатстват журналисти и медийни работници, пребиваващи в
някоя от 28 страни от Европейския съюз.
Грант: предплатен билет и фиксирана, еднократна помощ от 500 евро за
покриване на разходите за издръжка по време на 5-дневния обмен.
Източник:
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/Mediane/exchanges_en.asp

Национални стипендии "За жените в науката"
Краен срок: 15 декември 2014 г.
Програмата на L'Orеal и ЮНЕСКО "За жените в науката" е уникална,
пионерска програма за промотиране на жените в науката, които чрез работата си
допринасят за преодоляване на предизвикателствата от утрешния ден. Всяка
година програмата "За жените в науката" отличава високи научни постижения в
областта на естествените науки и насърчава таланти от целия свят.
Отправена е покана към жени-учени от цяла България да подадат своите
кандидатури за 3 национални стипендии по програмата „За жените в науката“.
Три стипендии на стойност 5000 евро всяка, ще бъдат връчени на млади жени
учени в областта на естествените науки. Кандидатите трябва да са на възраст до
35 години. Стипендиите са учредени с цел да поощрят жени учени към понататъшното им професионално научно развитие.
Източник: http://www.zajenitevnaukata.bg/

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

5

Направете си самоснимка и се включете в инициативата "Ние искаме
мир" Make a Selfie for ?#?WeWantPeace? Initiative
Краен срок: 1 януари 2015 г.
Най-добрите селфита ще бъдат включени в специална публикация.
Източник: http://www.masterpeace.org/project/_wewantpeace

Стажове в Европейския център за профилактика и контрол върху
заболяванията
Краен срок: 31 януари 2015 г.
Европейският център за профилактика и контрол на заболяванията е
агенция на ЕС, насочена към укрепване на защитните сили на Европа срещу
инфекциозните болести. Тя е със седалище в Стокхолм, Швеция.
Могат да кандидатстват наскоро завършили висшисти, които са граждани
на една от държавите-членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
Македония, Сърбия, Турция и Черна гора.
Възнаграждение: 1 456,71 евро на месец, пътни.
Източник: http://www.ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/Traineeships.aspx
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12 ГРАДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НАГРАДАТА „ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА
СТОЛИЦА“ ЗА 2017 Г.

Крайният срок за подаване на кандидатури за участие в конкурса за наградата
„Европейска зелена столица“ за 2017 г. изтече. Кандидатури подадоха следните
градове:













Бурса (Турция)
Кашкайш (Португалия)
Корк (Ирландия)
Есен (Германия)
Хертогенбос (Нидерландия)
Истанбул (Турция)
Лахти (Финландия)
Лисабон (Португалия)
Неймеген (Нидерландия)
Печ (Унгария)
Порто (Португалия)
Умео (Швеция)

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Наградата
„Европейска зелена столица“ е отличие за високите постижения на градове, които
ценят своята околна среда. Конкурсът се провежда вече осма година и е радостно,
че много от големите градове в Европа кандидатстват, някои от тях даже повторно,
за участие в него. Победителите до момента са вдъхновяващ пример за това как
градовете могат да се променят. Пожелавам късмет на всички градове, подали
кандидатура за участие в изданието за 2017 г.“
Наградата „Европейска зелена столица“ е признание за градовете, които найдобре успяват да съчетаят градския живот с опазването на околната среда. Тези
градове са сред първите, които определят по-високи стандарти в областта на
устойчивото градско развитие, като се вслушват в желанията на своите граждани и
намират новаторски решения на предизвикателствата, свързани с околната среда.
Международна комисия от експерти ще извърши подробна техническа оценка на
всяка кандидатура въз основа на 12 показателя: качество на въздуха, изменение на
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климата — смекчаване на последиците и адаптиране към него, екоиновации и
устойчива заетост, енергийна ефективност, екологично чисти градски зони с
устойчиво използване на земята, интегрирано управление на околната среда,
местен транспорт, природа и биоразнообразие, качество на звуковата среда,
генериране и управление на отпадъците, обработка на отпадните води и
управление на водите. След като техническата оценка приключи, ще бъде съставен
кратък списък с градовете, които ще се състезават за наградата за 2017 г.
През юни 2015 г. градовете от краткия
списък ще бъдат поканени да изнесат
презентация пред международно жури. То
ще оцени техните усилия за непрекъснато
подобряване на околната среда, равнището
на амбициите на техните бъдещи цели,
техните
дейности
за
комуникация с
гражданите и степента, в която могат да
послужат за пример и да насърчават
използването на най-добри практики в
други европейски градове. Освен че ще послужи за вдъхновение на останалите,
градът победител ще подобри имиджа си и репутацията си на място за посещение,
работа, игра или живот.
Победителят ще бъде обявен през юни 2015 г. на церемония по награждаване в
град Бристъл, Великобритания, който ще бъде европейската зелена столица през
2015 г.
Наградата „Европейска зелена столица“ е плод на инициативата на градове,
стремящи се да създадат чиста околна среда за своите граждани. Идеята се
заражда на среща в Талин, Естония, проведена на 15 май 2006 г. по инициатива на
г-н Юрий Ратас — бивш кмет на Талин. На срещата 15 европейски града и
Асоциацията на естонските градове подписват съвместен меморандум за
разбирателство за учредяване на такава награда.
От учредяването на наградата „Европейска зелена столица“ през 2010 г. досега тя
е присъждана на седем града. Първата европейска зелена столица беше Стокхолм,
Швеция, следван от Хамбург, Германия, през 2011 г., Витория-Гастеис, Испания,
през 2012 г. и Нант, Франция, през 2013 г. Настоящият носител на наградата за
2014 г. е Копенхаген, Дания. През 2015 г. европейска зелена столица ще бъде
Бристъл, Великобритания, а през 2016 г. — Любляна, Словения.
Журито се състои от представители на Европейската комисия, Европейския
парламент, Комитета на регионите, Европейската агенция за околната среда, ICLEI
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— Органи на местната власт за устойчиво развитие, Бюрото на Конвента на
кметовете и Европейското бюро по околната среда.
Европейското общество днес по същество е градско, като повече от две трети от
европейците живеят в малки и големи градове. Градските райони са източник на
много от екологичните проблеми, пред които е изправено нашето общество, но също
така те са и тези, които обединяват волята и иновациите, необходими за тяхното
разрешаване.

Източник на изображенията: Европейски съюз
За повече информация:
Европейска зелена столица
Кампанията в социалните мрежи
Европейска комисия
Генерална дирекция Околна среда

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

9

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА
Международният ден за изкореняване на бедността се чества ежегодно на 17
октомври. Темата за 2014 г. е „Не оставяйте никого: мислете, решете и
действайте заедно срещу крайната бедност“.

Отбелязването на международния ден за
изкореняване на бедността е практика по целия
свят от 1992 година насам, когато Генералната
асамблея на ООН приема резолюция по този
въпрос. Намаляването на крайната бедност и
глада е Цел 1 от Целите на Хилядолетието за
развитие, определени от ООН през 2000 година.
Темата за 2014 г. подчертава предизвикателството на определяне и
осигуряване на участие на повече хора, живеещи в крайна бедност и социално
изключване в „Програмата за развитие след 2015 г.“, която ще продължи Целите
на хилядолетието за развитие.
Официалното честване на 17 октомври в централата на ООН бе повод да се
признаят хората, живеещи в бедност, като критични партньори за борба с
предизвикателствата, с които светът се сблъсква. Една от планираните
инициативи тази година бе изложба в десет части на колективни произведения на
хора, живеещи в бедност. Изложбата бе монтирана в сградите на Организацията
на обединените нации от 13 октомври 2014 г и срещна сериозен граждански
интерес.

ЕВРОПА УВЕЛИЧАВА ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ ЗА МАЛИ
Европейската комисия увеличава с 5 млн. евро своята хуманитарна помощ
за Мали. По този начин страдащите от крайната продоволствена несигурност и
възобновеното насилие в северната част на страната ще получат допълнителна
европейска помощ. С този пакет общата хуманитарна помощ за Мали през 2014 г.
достига 40 млн. евро.
„Гладът и конфликтът продължават да отнемат човешки животи и да
държат в тежка криза стотици хиляди малийци. Европейската комисия отговаря
на необходимостта от увеличаване на помощта за страдащите от продоволствена
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несигурност малийци в северната част на страната, за
поредните разселени хора и за 140 000 бежанци в Буркина
Фасо, Мавритания и Нигер, които разчитат на хуманитарната
помощ за оцеляването си“, заяви комисар Кристалина
Георгиева.
Със средствата ще бъде осигурена спешна продоволствена
помощ за повече от 1 млн. души, включително скотовъдци,
изгубили стадата си поради особено продължителния слаб сезон
тази година. Помощта е предназначена и за поредните
разселени лица, включително за осигуряване на вода и
санитарно-хигиенни условия в районите, където те са намерили подслон.
Малийските бежанци в съседните страни също ще продължат да получават
хуманитарна помощ благодарение на новото решение по този въпрос.
Част от европейската помощ ще бъде използвана за продължаване на
дейността на хуманитарната въздушна служба: това е много важно с оглед на
честите целенасочени нападения и поставянето на взривни устройства по
пътищата.
Източник на изображенията: Европейски съюз
За повече информация:
Европейски парламент
Сайт на ООН
Програма „След 2015“
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СТУДЕНТСКИ КЛУБ „ЕВРОПА“ ОТКРИ НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

Студентски клуб „Европа“ към
Европейски информационен център –
Велико Търново подготвя вълнуваща
програма
и
продължение
на
тематичните си ежемесечни срещи.
Студентите използваха първата си
среща за съставяне на новата си клубна
програма и за тренинг с алумни членове
преди приемането на новите .
Студентите разработиха план-програма с акценти върху запознаване с
приоритетите на новоизбраната ЕК, разглеждане на новата финансова рамка
2014-2020, месечно разпределение на акцентите на 2015г. като година на
развитието, формиране на основни умения и компетенции като работа в екип,
презентационни умения, писане на проект и бюджетиране, писане на
автобиография и мотивационно писмо и др. Обученията се провеждат на
принципа студенти обучават студенти, като за по-специфичните теми ще бъдат
поканени гост лектори от ЕИЦ и Великотърновски университет.
През изминалата година студентите от клуб „Европа“ имаха възможност да
участват в два международни проекта, да се запознаят с множество свои
връстници и да обменят опит с младежи от други балкански държави. За
преживяванията им по време на един от тези проекти, можете да прочетете в
пътеписа на един от студентите от клуба, публикуван в списание „За мен“ –
текстът можете да прочетете на адрес: http://za-men.eu/archives/7862
До 3 ноември е крайният срок за кандидатстване на нови членове за клуб
„Европа“. Как да се включите можете да прочетете в сайта на Европейски
информационен център на адрес:
http://www.europeinfocentre.bg/?p=1974
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. НОЕМВРИ 2014

3 НОЕМВРИ 2014 – 8.00 – 8.45 – ПАВЛИКЕНИ –
СРЕЩА С МЛАДИ ХОРА – АБИТУРИЕНТИ НА ТЕМА
„МОИТЕ МЛАДЕЖКИ ПОСЛАНИЯ КЪМ ЕВРОПА“.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И
КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА“ / ПРОЕКТ „НИЕ,
МЛАДИ, ОБЕДИНЕНИ“/
3 НОЕМВРИ 2014 – 9.30 – 10.45 - ПАВЛИКЕНИ – „ПЕЕМ, ТАНЦУВАМЕ И СЕ
ЗАБАВЛЯВАМЕ В ЕВРОПА“ – ДЕТСКА ГРАДИНА /ПРОЕКТ „НИЕ, МЛАДИ,
ОБЕДИНЕНИ“/
3 НОЕМВРИ 2014 – 11.00 – 12.30 – БЯЛА ЧЕРКВА – ЦЕНТЪР НА ОБЩНОСТТА
„АМАЛИПЕ“ – СРЕЩА - РАЗГОВОР С МЛАДИ РОМСКИ ЖЕНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА
СОЦИАЛНА СОЛИДАРНОСТ / ПРОЕКТ „НИЕ, МЛАДИ, ОБЕДИНЕНИ“/
7 НОЕМВРИ 2014 – 14:00 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНТЕРВЮ С КАНДИДАТИ ЗА КЛУБ „ЕВРОПА“
7 НОЕМВРИ 2014 – 15.00 – 18.00 ГР. ШУМЕН – СОЦИАЛНА КАМПАНИЯ „МОИТЕ
МЛАДЕЖКИ ПОСЛАНИЯ КЪМ ЕВРОПА“
14 НОЕМВРИ 2014 – 17:00 – ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –
ИНФОРМАЦИОННА СЕСИЯ НА КЛУБ „ЕВРОПА“
21 НОЕМВРИ 2014 – 12.00 – ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ПЪРВОМАЙЦИ –
„ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ – БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ“ – ИНИЦИАТИВА НА
ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ ПЪРВОМАЙЦИ
23-24 НОЕМВРИ 2014 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО – РЕГИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ФОРУМ
„МОИТЕ МЛАДЕЖКИ ПОСЛАНИЯ КЪМ ЕВРОПА“ – СРЕЩА НА УЧАСТНИЦИ В
ПРОЕКТ „НИЕ, МЛАДИ, ОБЕДИНЕНИ“ С ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
ПАРЛАМЕНТ
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