Ноември 2015

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
“ЕВРОПА ДИРЕКТНО”
Велико Търново 5000
Бул. „България”№ 24, ПК 345
Тел. 062/60 50 60
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg
www.facebook.com/europeinfocentrevt, www.twitter.com/europeinfocentr
Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

В БРОЯ
ОТ И ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ................................................................................3
КОНКУРСИ И ПОКАНИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ .......................................................5
НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР “ЕВРОПА ДИРЕКТНО”.9
НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ................................................10










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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УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И КЛИМАТ
Европейският съюз е на път да постигне и надхвърли целта си за намаляване на
емисиите на парникови газове с 20 % до 2020 г.
Данните от доклада „Тенденции и прогнози в Европа през 2015 г.“ показват, че
емисиите на парникови газове на континента са намалели с 23 % между
1990 г. и 2014 г. и са достигнали най-ниските регистрирани досега нива.
Според последните прогнози на
страните от ЕС, Съюзът е на път да
постигне намаление от 24 % до 2020 г. при
изпълнение на действащите мерки и 25%
— при въвеждане на допълнителни мерки,
които вече се планират в държавите
членки. ЕС вече работи за постигане на
своята цел за намаляване на емисиите с
поне 40% до 2030 г.
С тези резултати ЕС демонстрира
лидерство
преди
Конференцията
на
Организацията на обединените нации, която ще се проведе в Париж през
декември 2015 г. На нея ще бъде взето решение как светът ще се справи със
заплахата от изменението на климата през следващите десетилетия.
Във връзка с тази конференция Европейската комисия изготви съобщение,
озаглавено „Парижкият протокол – план за овладяване на изменението на климата
в периода след 2020 г.“, с което представи своята визия за новото споразумение. С
него ЕС изразява своята позиция в подкрепа на прозрачно, динамично и правно
обвързващо споразумение на Обединените нации по изменението на климата, с
което светът да поеме по пътя към предотвратяване на достигането на опасни
равнища на глобално затопляне.
ЕС е на мнение, че Парижкият протокол трябва да определя общи правила
за прозрачност и отчетност, с надеждни системи за наблюдение, докладване и
проверка на напредъка по постигане на целите. Освен това протоколът трябва да
бъде динамичен – всички ангажименти за намаляване на емисиите следва да се
преразглеждат и засилват на всеки пет години в съответствие с последните
научни данни и напредъка, постигнат при изпълнение на настоящите цели.
Парижкият протокол би трябвало да включва и мерки за насърчаване на
инвестициите в нискоемисионни и устойчиви на изменението на климата
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технологии във всички държави. За реализирането на това ЕС се ангажира да
работи с други страни. Съюзът помага за осигуряване на заеми и частни
инвестиции чрез своите регионални инструменти за инвестиции, а държавитечленки предлагат подкрепа чрез двустранни програми за сътрудничество. Само
през 2013 г. ЕС и неговите държави-членки предоставиха около 9,5 млрд. евро за
подкрепа на действия в областта на климата в развиващите се държави.
Такива действия са наложителни – целта е ограничаване на повишението
на температурата до 2°C, а съгласно прогнозите предприетите досега
международни действия не са достатъчни. Очаква се глобалната средна
температура на земната повърхност да се увеличи до 2100 г. със стойност в
интервала между 3,7 и 4,8°C над средната стойност в сравнение с температурата
в прединдустриалната епоха, ако не бъдат предприети спешни мерки. До момента
увеличението възлиза на 0,85 °C.
Кой ще спечели от мерките, които ЕС предлага?
Всички страни в света и техните граждани биха спечелили ако се
предотврати достигането на опасни равнища на изменението на климата.
В допълнение към ограничаването на въздействието на изменението на
климата, биха се реализирали и други специфични стопански и екологични ползи
за ЕС, включително:
 По-добра енергийната сигурност.
 По-добра енергийна ефективност в сравнение с тази, което ще
способства за намаляване на разходите, създаване на работни места
и подобряване на конкурентноспособността.
 Намаляване на замърсяването на въздуха, което ще е от полза за
човешкото здраве.
 Във връзка с работната заетост, очаква се новите сектори със
стопански растеж да създадат възможности в областта на
инженерните услуги, основните производства, транспортните
съоръжения, строителството и бизнес услугите.
Полезни връзки:
Европейска комисия, ГД „Действия по климата”
Европейска агенция за околна среда
Парижки протокол

Източник на изображенията: Европейски съюз
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Assembly of European Regions - стажове за студенти
Краен срок: текущ
"Assembly of European Regions" организира текущи стажове за студенти с
продължителност от 3 до 6 месеца.
Източник: http://aer.eu/home/vacancies/internships.html
Платен стаж в Световната търговска организация
Краен срок: текущ
Всяка година Секретариатът на Световната търговска организация (СТО)
предлага стаж за студенти в магистърски и докторски програми, които искат да
придобият практически опит и по-задълбочени познания за многостранната
търговска система.
Програмата е целогодишна и няма начален и краен срок за кандидатстване.
Стажът е с продължителност до 24 седмици и се провежда в Женева, Швейцария.
Стажантите трябва сами да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за
здравна застраховка.
Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 30 години, граждани на
държава членка на СТО, сред които е и България, както и да имат бакалавърска
степен в подходяща дисциплина.
Източник: https://erecruitment.wto.org/
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. Ползите
за предприемача-домакин се изразяват в нови перспективи за развиване на
собствения бизнес и възможността за установяване на сътрудничество с
чуждестранни партньори или опознаване на нови пазари. Престоят е частично
финансиран със средства от Европейския съюз.
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Независимо дали кандидатът е нов или много опитен предприемач,
програмата може да предложи огромна добавена стойност за неговия бизнес:
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
Покана № 5 по мярка „Проекти за мобилност във висшето образование
и науката“, програма BG09 „Фонд за стипендии на Европейското
икономическо пространство“
Краен срок: 8 декември 2015 г.
Поканата е отворена за кандидати от всички области на висшето
образование и научните изследвания до 8 декември 2015 г. за изпращане на
кандидатури в съответните висши училища и научни организации.
Министерството на образованието и науката публикува петата покана за
набиране на кандидатури за индивидуални стипендии за мобилност по мярка
„Проекти за мобилност във висшето образование“ на програма BG09 „Фонд за
стипендии на Европейското икономическо пространство“. За стипендии за
трансгранична мобилност с учебна цел, обмяна на опит и осъществяване на
научни изследвания по настоящата покана могат да кандидатстват:
- студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и
административни служители от български висши училища и научни организации
– за мобилност в страните от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн);
- студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и
административни служители от висши училища и научни организации от
страните от ЕИП ЕАСТ – за мобилност в България. Периодът за осъществяване на
мобилностите по настоящата покана е пролетния/летния семестър на
академичната 2015-2016 година.
Източник: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=257
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Грантове на Фонда за демокрация на ООН
Краен срок: 31 декември 2015 г.
Фондът за демокрация на ООН кани организации на гражданското общество
да кандидатстват за финансиране на проекти за укрепване на демокрацията.
UNDEF подкрепя проекти, които укрепват гласа на гражданското общество,
насърчават правата на човека и участието на всички групи в демократичните
процеси. Голяма част от средствата UNDEF ще предостави на местни организации
на гражданското общество. Предложенията са обект на изключително строг и
конкурентен процес на подбор, като одобрените за финансиране обикновено са
по-малко от два процента от кандидатствалите. Проектите следва да са в една или
повече от седем основни области:
- Активизъм в общността;
- Върховенство на закона и правата на човека;
- Инструменти за знания;
- Овластяване на жените;
- Онгажиране на младите;
- Медии и свобода на информацията;
- Укрепване на взаимодействието с правителствата.
Следните институции са допустими за кандидатстване:
- организации на гражданското общество и неправителствени организации,
ангажирани в насърчаването на демокрацията. Те се очаква да получат поголямата част от финансирането;
- независими и конституционни органи, включително избирателни комисии,
институцията омбудсман, националните институции за правата на човека и други
независими органи за управление, с предложения за проекти, улесняващи
включването на гласа на гражданското общество;
- глобални и регионални междуправителствени институции, организации и
сдружения, различни от Организацията на обединените нации, с предложения за
проекти, които укрепват гласа на гражданското общество.
Проектите, подкрепени от UNDEF, са двегодишни. Кандидатите могат да
кандидатстват за грант в размер от 100 000 USD до 300 000 USD.
Източник: http://www.un.org/democracyfund/apply-funding
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Конкурс на ООН за плакат за мир
Краен срок: 24 януари 2016 г.
Конкурсът е инициатива на Службата на ООН по въпросите на
разоръжаването, за да отбележи 70-годишнината от първата резолюция на
Общото събрание на ООН, посветена на премахването на ядрените оръжия и
всички оръжия за масово унищожение. Основната цел на конкурса е да се
повиши осведомеността за необходимостта от ядрено разоръжаване и за
насърчаване на свят, свободен от ядрени оръжия.
За: всеки на всякаква възраст от цял свят.
Награда: първа - 3000 щ.д., втора - 2000 щ.д., трета - 1000 щ.д.
Източник: http://www.unposterforpeace.org/
Младежката награда „Карл Велики“ за 2016 г.
Краен срок: 25 януари 2016 г.
Започна състезанието за награда „Карл Велики“ за младежи за 2016 г.
Наградата ще бъде връчена за девета поредна година на младежи, които
разработват проекти, свързани със сближаване на хората от европейските
държави. Наградата „Карл Велики“ за младежи се организира съвместно от
Европейския парламент и Фондацията за наградата „Карл Велики“ в гр. Аахен
(Германия) и се присъжда всяка година за проекти на хора на възраст между 16 и
30 години. Церемонията по връчването на наградата ще се проведе в Аахен на
03.05.2016 г.
Източник: http://youth.mpes.government.bg
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Източник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6583

СТУДЕНТСКИ КЛУБ „ЕВРОПА“ ПРИВЕТСТВА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Студентски клуб „Европа“ към
ЕИЦ „Европа Директно“ – Велико
Търново продължвa да обединява
младите хора с визия за разнообразни
инициативи в европейски дух. През
изминалия месец клубът се разрасна
като прие нови членове, които бяха
избрани след провеждане на конкурс.
Младежите трябваше да изпратят
кратка мотивация, след което с
одобрените кандидати се проведе
интервю на ангийски език. Първата
среща на студентите бе опознавателна; на нея младежите се запознаха с работата
на Центъра и възможностите за участия в различни събития. Те самите обсъдиха
своите идеи за организирането и провеждането на мероприятия по различни
европейски въпроси, вълнуващи гражданите и особено младите хора.
Освен участието в разнообразни събития, срещите на клуб “Европа” имат за
цел да формират и развият ключови умения и компетенции като работа в екип,
презентационни умения, лидерски умения, подготовка на CV и мотивационно
писмо и др. Наред с това младежите задълбочават своите познания за
функционирането на ЕС и възможностите, които съществуват в сферата на
образование, обучение и работа в Европа. През следващата календарна година
акцент ще се постви и върху осъществяването на събития, свързани с 10-те
приоритета на Комисията "Юнкер", които ще бъдат ключова тема през цялата
година.
Младежите от клуб „Европа“ успешно продължават да поддържат и
реализираната по-рано през 2015 г. инициатива “Шкафъ”. В предстоящите
месеци студентите ще организират събитие под наслов “Да извадим книгите от
Шкафъ”, което е повод добре познатата безплатана улична библиотека да достигне
по атрактивен начин до още повече граждани. Повече информация за събитието
ще намерите на страницата на "Шкафъ" във Фейсбук.
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. ДЕКЕМВРИ 2015

3 ДЕКЕМВРИ 2015 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С КЛУБ „ЕВРОПА“

3 ДЕКЕМВРИ 2015 – 10:00 – 17:00 - ПЛОВДИВ
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ С ЕВРОДЕПУТАТИ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ
ИНФОРМАЦИОННОТО БЮРО НА ЕП В БЪЛГАРИЯ

3 – 5 ДЕКЕМВРИ – БЕЛГРАД, СЪРБИЯ
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „HOMO EUROPEANUS – OVERCOMING THE
KNOWLEDGE DEFICIT“
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