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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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ПРОДОВОЛСТВЕНА СИГУРНОСТ:
Глобално бъдеще в дух на отговорност и солидарност
На фона на нарастването на населението на света се очаква удвояване на
търсенето на храни в световен мащаб до 2050 г.
В същото време възможността да се гарантира устойчиво снабдяване с храни,
за да се отговори на това търсене, е застрашена от изменението на климата.
Производството на храни в тропичните и субтропичните страни, поспециално в Африка на юг от Сахара, е изключително уязвимо от изменението на
климата, а евентуална голяма продоволствена криза в този регион ще засегне и
Европа. Необходима е мащабна координация на европейските изследователски
усилия, за да се справим с въпроси като
продоволствената
сигурност
и
въздействието на изменението на климата
върху земеделието.
Осигуряване наличието и достъпа до
достатъчно
количество
безопасна
и
качествена храна е ключов приоритет,
който трябва да бъде осигурен днес и в
бъдеще. Набелязани са десет критични
мерки за подобряване на устойчивостта на
най-уязвимите групи хора по света. Тези мерки включват както национални
стратегии за устойчивост към кризи и планове за предотвратяване и управление
на бедствия, така и ефикасни системи за ранно предупреждение в застрашените
от бедствия държави и новаторски подходи към управлението на риска.
Политиката стъпва на многообещаващите резултати от инициативите на ЕС за
подобряване на устойчивостта към кризи в Сахел и Африканския рог: ,,Глобален
алианс за инициативата за устойчивост“ и ,,Подпомагане на устойчивостта на
Африканския рог“. И двете инициативи имат за цел да прекъснат омагьосания
кръг на сушата, глада и бедността чрез постоянно координиране на
хуманитарната помощ и помощта за развитие.
За три години чрез инструмента за продоволствена помощ на ЕС в размер
на 1 милиард евро бе подобрен животът на повече от 59 милиона души в 49
държави и бе предоставена непряка подкрепа на други близо 93 милиона души.
Две програми спомогнаха за постигането на тези резултати: програма за
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ваксинация на селскостопанските животни, в рамките на която бяха поставени
ваксини на над 44,6 милиона глави добитък, и програма за обучение по
селскостопанско производство за 1,5 милиона души.
През 2012 г. ЕС пое ангажимента да помага на държавите партньори да
намалят броя на страдащите от забавен растеж деца най-малко със 7 милиона до
2025 г. В съответствие с това по Тематичната програма на ЕС за продоволствена
сигурност бяха предоставени 5 милиона евро чрез секретариата на движението за
подобряване на изхранването Scaling Up Nutrition (SUN) с цел подпомагане на
националните мерки и осигуряване на подходящо хранене от началото на
бременността на майката до навършване на две години от детето. До края на
2012 г. в инициативата SUN се включиха 33 развиващи се страни, в които живеят
59 милиона деца от общо 165-те милиона деца със забавен растеж по света. ЕС
също така участва активно на срещата на върха на Г-8 през май 2012 г., по време
на която бе сложено началото на Новия алианс за подобряване на
продоволствената сигурност и изхранването.
Какво ще промени?
 Тясното сътрудничество между националните изследователски програми ще
помогне за по-ефективния отговор на общите предизвикателства.
 Страните от ЕС заедно ще определят, разработват и изпълняват обща програма за
стратегически изследвания, за да отговорят на тези предизвикателства в
светлината на различни сценарии за изменението на климата, световното
население и търсенето на храни и на нехранителни стоки.

Защо е необходимо да се предприемат действия на ниво ЕС?
 Продоволствената сигурност и изменението на климата са общоевропейски
въпроси, които не могат да бъдат успешно разрешени от отделни страни.
 Съвместното програмиране позволява на страните от ЕС да изпълняват обща
изследователска програма, като избягват разпокъсването и дублирането на
усилията.
 Мащабни съгласувани действия на ниво ЕС могат да постигнат по-голям ефект.

Полезни връзки:
Интернет страница на ГД "Международно сътрудничество и развитие"
ЕС на срещата на върха на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ): Въпроси и
отговори

Източник на изображенията: Европейски съюз
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Стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за
специални стипендии за зимния семестър на учебната 2015/2016 година по
проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“
Краен срок: 12 ноември 2015 г.
Настоящият проект е поредната трета фаза, която надгражда успешната
практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02
„Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на
мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010 г.) и BG051PO001-4.2.04
„Студентски стипендии и награди (2010-2012 г.), като по трите фази до момента
са предоставени близо 1 200 000 месечни стипендии за успех по 120 лв. и 85 000
семестриални специални стипендии (награди) по 200 лв., а усвоените средства са
близо 160 млн. лв.
Източник: http://eurostipendii.mon.bg/

(ENIL) European Network on Independent
Strasbourg, 17-24 April 2016 Strasbourg, France
Краен срок: 12 ноември 2015 г.

Living

Study

Session

in

Европейската мрежа за независим живот ще поведе едноседмична сесия в
Страсбург, Франция, от 17 до 24 април 2016 г.
За: Представители на страните членки на Съвета на Европа на възраст 1835 години, които се считат за хора с увреждания. Работният език е английски.
Разходите се покриват от организаторите, с изключение на такса за участие от 50
евро. Придружителите не заплащат тази такса.
Източник:http://www.enil.eu/news/study-session-2016-now-open-forapplications/
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Международен конкурс за рекламно видео, представящо портфолиото
от документи Europass
Срок за подаване на кандидатурите: от 19.10. до 16.11.2015 г.
Център за развитие на човешките ресурси, като Национален Европас център
в България кани гражданите на ЕС да се включат. Присъединилите се имат
възможност да спечелят ваучери за покупки на стойност до 2000 евро.
Състезанието е с участници от цяла Европа.
Обемът на един филм се очаква да бъде не повече от три минути и 100 МБ.
Източник: http://europass.cedefop.europa.eu/en/video-competition

Награда "Европейска столица на иновациите" на ЕК
Краен срок: 18 ноември 2015 г.
За: градове от държави-членки на ЕС, или от държава, асоциирана към
Хоризонт 2020, с население над 100 000 жители.
Наградата ще отличи европейски град, който строи най-добрата
"иновационна екосистема" - свързваща граждани, обществени организации,
академични среди и бизнеса - с цел да спомогне на усилията на града в тази
област.
Награди: първо място 950 000 евро, на второ място 100 000 евро, на трето
място 50 000 евро.
Критерии:
1. Иновативен - от гледна точка на концепции, процеси и средства;
2. Вдъхновяващ - привличане на таланти, ресурси, финансиране,
инвестиции;
3. Интегриран - покриване на цялата екосистема на иновациите, както и
връзките с Европа 2020;
4. Интерактивен - улесняване на взаимодействието в рамките на
иновационната екосистема, с акцент върху осигуряване на участие и
ангажиране на гражданите;
5. Въздействащ - подчертава потенциала на града, ангажимент към
бъдещето, устойчиви планове.
Източник:http://ec.europa.eu/research/innovationunion/index_en.cfm?section=icapital&pg=home
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Програма „Еразъм+“, ключово действие 3 – Подкрепа за реформиране
на политиката Сътрудничество с гражданското общество в областта на
младежта
Краен срок: 26 ноември 2015 г.
Целта на тази покана е да предостави структурна подкрепа, наречена
оперативна субсидия, на европейски неправителствени организации (ЕНПО) и
общоевропейски мрежи, действащи в областта на младежта.
Източник:
http://europe.bg/bg/articles/news/2015/10/13/pokana-zapredlozheniya-po-programa-erazum

Natura 2000 Award
Краен срок: 1 декември 2015 г.
Европейската комисия стартира наградата Натура 2000, за да отличи и
насърчи най-добрите практики за опазване на природата в Европа. Наградата
има за цел да представи успеха на мрежата Натура 2000 на вниманието на
обществеността и да докаже нейната значимост за опазване на биологичното
разнообразие
в
Европа.
Инициативата
възнаграждава
постижения
в
управлението и популяризирането на мрежата и нейните цели.
Категории:
- Природозащитна дейност
- Социално-икономически ползи
- Комуникации
- Съчетаване на интереси
- Трансгранично сътрудничество
За първи път се предлага „Награда на европейските граждани", която ще
бъде дадена на кандидатурата, получила най-много номинации чрез открито
публично гласуване на уеб-сайта на организаторите.
Допустими кандидати:
- местни и национални институции и органи
- бизнес организации
- собственици и ползватели на земи
- НПО
- образователни институции
- отделни граждани от всичките 28 държави членки на ЕС
В конкурса могат да участват всички, които имат дейности, свързани с
Натура 2000.
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Източник: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/
European Foundations Award for Responsible Research & Innovation
Краен срок: 7 декември 2015 г.
Наградата цели да отличи изследователски практики (т.е. изследователски
проекти и програми), в която изискванията за отговорни изследвания и иновации
(напр. допустимост и критерии за оценка) успешно са интегрирани в процеса на
научните изследвания. Ще бъдат връчени три награди от по 20 000 евро на
университети, изследователски центрове, отделни учени, изследователски
консорциуми, граждански организации и др.
Източник:
http://www.efc.be/wp-content/uploads/2015/09/EFARRIcall_leaflet_website_V2.pdf

Еразъм за млади предприемачи
Краен срок: не е посочен
Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за
обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи възможността да се
учат от опитни предприемачи, които управляват малки предприятия в други
участващи в програмата държави. Обменът на опит се осъществява по време на
престой при опитен предприемач, който помага на новия предприемач в
придобиването на умения, необходими за управлението на малка фирма. Престоят
е частично финансиран със средства от Европейския съюз.
Възможните ползи включват обмен на знания и опит, контакти и
сътрудничество на територията на цяла Европа, установяване на нови търговски
отношения или намиране на международни пазари.
Кой може да участва?
- Нови предприемачи, които твърдо планират да започнат свой собствен
бизнес или вече са стартирали такъв през последните три години.
- Предприемачи с опит, които притежават или управляват малки и средни
предприятия в друга участваща в програмата държава.
Източник: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=bg
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Източник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6583

МРЕЖАТА „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ ОТБЕЛЯЗА 10 ГОДИШНИНА

Към
2015
г.
центровете
„Европа Директно“ в държавите
членки на ЕС надминават 500, а в
България от тази година те са вече
17. В периода 19 – 22 октомври 2015
г. в Брюксел, Белгия се състоя
традиционната Годишна обща среща
на мрежата „Европа Директно“ от
цяла Европа. Традиционно събитието
има за цел да предостави поле за
директна
комуникация
между
представителите
на
Мрежата
и
европейските институции, да бъдат обсъдени ключови теми и предстоящи
събития, както и да се осъществи обмен на опит между Центровете.
В рамките на годишната среща бяха обсъдени теми от различно естество,
но особено внимание бе отделено на миграцията и на 10-те приоритета на
Комисията – Юнкер, които ще бъдат ключови в комуникационната политика през
следващата година. Срещата бе по-специална от обикновено, тъй като Мрежата
отбеляза своята 10-годишнина.
За пръв път представителите на Центровете имаха възможност да се
включат и в ежегодната среща EuroPComm. Това е събитие, в което участват над
1000 комуникационни мениджъри от различни институции и организации от цяла
Европа. Срещата се проведе в Комитета на регионите и завърши в сградата на
Европейския парламент в Брюксел. В рамките на EuroPComm представителите на
мрежата „Европа Директно“ участваха в тематични работилници по конкретни
теми, свързани с европейските политики.
Можете да разгледате снимки и видео от двете събития.
За подробна информация за всички реализирани през месеца събития, посетете официалната
страница на „Европа Директно”, Велико Търново www.europeinfocentre.bg
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА М. НОЕМВРИ 2015

5 НОЕМВРИ 2015 – 13:00 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С КЛУБ „ЕВРОПА“

19 НОЕМВРИ 2015 – 13:00 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С КЛУБ „ЕВРОПА“

20 НОМЕВРИ 2015 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА С УЧЕНИЦИ НА ТЕМА „ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕННОСТИ“

26 НОЕМВРИ – 09:00 – 17:30 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРУМ ЗА ДИАЛОГ ПО ПРОЕКТ „МЛАДИТЕ СРЕЩУ МЛАДЕЖКАТА
БЕЗРАБОТИЦА“
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