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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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ПО-СИЛЕН УЧАСТНИК НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА
ЕС се нуждае от силна обща външна политика, за да отговори ефективно на
глобалните предизвикателства, включително кризите в региона, за да запази
своите ценности и да допринесе за мира и просперитета в света.
Съюзът, който донесе невиждан преди мир,
благоденствие и демокрация, е изправен пред сериозни
предизвикателства. На изток европейската сигурност беше
нарушена, а тероризмът и насилието продължават да
стоварват бича си върху Северна Африка и Близкия изток,
както и върху самата Европа. Икономическият растеж все
още не може да изпревари демографския растеж в някои
части на Африка, в Азия се увеличава напрежението, а
изменението на климата прибавя допълнителни проблеми.
Ето защо общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС са
насочени към разрешаване на конфликти и насърчаване на международното
разбирателство. Тя се основава на дипломацията, а търговията, помощта,
сигурността и отбраната имат допълваща роля. В качеството си на най-големия
донор в света на финансиране за развитие ЕС е в изключително благоприятна
позиция за сътрудничество с развиващите се държави. В отношенията си с
останалата част от света ЕС се занимава също така с въпроси като околна среда,
образование, борба с престъпността и човешки права.
За да спомогне за решаването на глобалните въпроси ЕС действа
посредством ООН, СТО, Г-7 и други многостранни форуми. Стартирана е нова
глобална стратегия за по-надеждна и последователна външна политика и
политика на сигурност. Стратегията е формулирана от Върховния представител,
Федерика Могерини, и очертава основните интереси и принципи на ЕС в световен
мащаб, поставяйки си амбициозната цел да отговори на стремежите на
европейските граждани за съюз, който има силата да допринесе за мира и
сигурността в Европа и света.
Глобалната стратегия на ЕС започва с действия на самия континент.
Засилени са усилията в областта на отбраната, киберпрестъпността, борбата с
тероризма, енергетиката и стратегическата комуникация. ЕС продължава да
засилва приноса си за колективната сигурност на Европа, като работи в тясно
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сътрудничество с партньорите си, започвайки с НАТО. През 2016 г. беше
подписана първата по рода си съвместна декларация на ЕС и НАТО, която е израз
на задълбочените усилия за противопоставяне на хибридните заплахи и
кибератаките. Тя има за цел изграждане на по-силна отбранителна промишленост
и подпомагане действията за превенция и предприемане на ответни действия при
кризи.
ЕС продължава да предоставя категорична подкрепа за териториалната
цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, като подкрепя реформите на
страната и предлага отмяна на изискването за визи за украински граждани,
пътуващи до Шенгенското пространство. В Западните Балкани Съюзът способства
за диалог между Белград и Прищина, осигурявайки възможност и на двете страни
за постигане на напредък по пътя им към ЕС. Споразумението за стабилизиране и
асоцииране с Косово влезе в сила през април 2016 г., а като част от отговора на
ЕС по отношение на бежанската криза беше
вложена нова енергия в
отношенията с Турция.
ЕС също представи нова стратегия за отношенията с Китай, която има за
цел подобряване на достъпа до китайския пазар и насърчаване на
сътрудничеството по предизвикателствата от световен мащаб. На срещата на
върха между ЕС и Китай в Пекин настойчиво Китай беше приканен да спазва
принципите на свободна и прозрачна търговия, a преговорите с Куба,
единствената държава в Латинска Америка и Карибския регион, която не беше
подписала споразумение за сътрудничество или за асоцииране с ЕС, бяха
завършени успешно на 11 март 2016 г.
Съюзът изигра водеща роля и при оформянето на Програмата до 2030 г. за
устойчиво развитие, която представлява всеобща рамка за всички държави и има
за цел да се подпомогнат премахването на бедността и постигането на устойчиво
развитие.

Полезни връзки:
Глобална стратегия за външната политика и политиката на сигурност на
Европейския съюз
Европейска служба за външна дейност
Комисията и нейните приоритети: по-силен участник на световната сцена

Източник на изображенията: Европейски съюз
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Покана за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа
(2014-2020 г.)
Краен срок: 8 ноември 2016 г.
Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия обявява конкурс за
получаване на безвъзмездни средства в съответствие с приоритетите и целите,
определени в Многогодишната работна програма в областта на трансевропейската
енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода
2014 – 2020 г.
Очакват
се
предложения
по
следната
покана:
CEF-Energy-2016-2
Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения, е
600 милиона евро.
Източник:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cefenergy/calls/2016-cef-energy-calls-proposals

ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014—2020 г.) - Подпрограма „Култура“: EACEA
45/2016: Подкрепа за проекти за европейско сътрудничество
Краен срок: 23 ноември 2016 г., преди 12.00 ч. централноевропейско
време/централноевропейско лятно време (по обед, брюкселско време)
Подпрограма „Култура“ ще подкрепя проекти, предвиждащи дейности предимно в
областите на:
А. транснационалната мобилност;
Б. привличането на публика;
В.1. изграждане на капацитет — цифровизация;
В.2. изграждане на капацитет — нови бизнес модели;
В.3. изграждане на капацитет — образование и обучение.
Приоритети:
Категория
1
—
Проекти
за
сътрудничество
от
по-малък
мащаб
В тази категория са включени проекти:
- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още двама
партньори, чиито седалища са в поне три различни държави, участващи в
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програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на
ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от
категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;
- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни
средства от ЕС в размер на не повече от 200 000 EUR, представляващи най-много
60% от допустимия бюджет.
Ако проектът бъде одобрен, ръководителят на проекта в категория 1 може да
подаде заявление за финансиране на нов проект в категория 1 или категория 2 в
отговор
на
следващи
покани
за
представяне
на
предложения.
Категория
2
—
Проекти
за
сътрудничество
от
по-голям
мащаб
В тази категория са включени проекти:
- в чиято реализация участват ръководител на проекта и поне още петима
партньори, чиито седалища са в поне шест различни държави, участващи в
програмата „Творческа Европа“ — подпрограма „Култура“. Седалището на
ръководителя на проекта или на един от партньорите трябва да бъде в държава от
категории 1, 3 или 4 на държавите, които се допускат до участие;
- за които е подадено заявление, с което се кандидатства за безвъзмездни
средства от ЕС в размер на не повече от 2 000 000 EUR, представляващи наймного 50% от допустимия бюджет.
Източник: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding

“Заедно в час" стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови
хора в образователната система
Краен срок: 30 ноември 2016 г.
Заедно в час стартира тазгодишната си кампания за привличане на нови хора в
образователната система, които да започнат работа като вдъхновяващи учители
през септември 2017 г. Програма Заедно в час дава възможност както на
завършващи студенти от всякакви специалности, така и на успешни
професионалисти от различни сфери да допринесат за положителна промяна в
българското общество, докато развиват и усъвършенстват себе си.
Организацията си поставя за цел да привлече нови хора в образователната
система, които с усилената си работа като учители да допринасят за успеха на
всеки
ученик
в
училищата
с
най-голяма
нужда.
Успешните кандидати ще започнат своето обучение през юли 2017 г. и работа в
училище-партньор през учебната 2017-2018 г. По време на двете години, през
които ще преподават като част от програмата, участниците ще получават месечен
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финансов стимул в размер на 500 лв. от “Заедно в час” като допълнение към
заплатата от училище. Преди началото на програмата одобрените участници ще
преминат интензивно лятно обучение. То ще включва лекции за придобиване на
професионална квалификация „учител“ към Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“ (ако одобрените участници не са придобили такава по време на
следването си), както и обучение по международно признатия модел „Преподавай
като лидер“. В рамките на двете години учителите преподават и едновременно с
това доразвиват необходимите им знания и умения, с които успешно да
мотивират учениците си, да планират целенасочено и постоянно да повишават
ефективността си.
Източник: http://zaednovchas.bg/recruitment-start2016/

Проект "Студентски практики - фаза I"
Краен срок: до изчерпване на бюджета на проекта
Практическо обучение е провеждане на практика, която съответства на
изучаваната от студента специалност или професионално направление
(професионални направления или област на висше образование), в рамките на 240
(астрономически) часа в реална работна среда в изпълнение на задачи, възложени
от обучаващата организация съгласно нарочно изготвена програма.
Практическото обучение по проекта е различно от предвидената по учебен план за
съответната специалност и образователно-квалификационна степен практика.
Практическото обучение се провежда индивидуално или в групи с помощта и под
контрола на служител на обучаващата организация - ментор, и при
наставничеството на преподавател от висшето училище - академичен наставник.
Студентът се регистрира и попълва профила си в изградения в уеб базираната
система модул, след което може да кандидатства за обяви публикувани от
обучаваща организация.
Източник: http://praktiki.mon.bg/sp/pages/news1
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Обучителен курс "Бюджет на ЕС и финансиране за регионите и градовете",
31 октомври - 9 декември 2016
Краен срок: текущо до 3 юли 2017 г.
Комитетът на регионите съвместно с Европейската инвестиционна банка и
Европейската комисия предлагат онлайн обучение, с цел изграждане на капацитет
на регионалните и местните власти по отношение на въпросите на ЕС, поспециално в рамките на бюджета на ЕС и финансиране за регионите и градовете.
Обучението ще бъде под формата на шест модула, всеки от които с
продължителност една седмица. Участниците ще се фокусират върху една тема
седмично и ще имат възможност да оценят напредъка си живот чрез седмичен
тест. Работен език - английски.
Курсът ще продължи шест седмици, от 31 октомври до 9 декември 2016 г.
Ангажиментът ще е около два часа седмично. Учебният материал ще остане на
разположение онлайн до 31 юли 2017.
Курсът е отворен за всеки, който се интересува от ЕС и регионалните и местните
дела. Най-вече е насочен към заинтересованите страни, активни на регионално и
местно ниво, но всеки е добре дошъл да завърши курса.
Източник: https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about
Безплатно онлайн обучение „Младежка Е-Европа“
Краен срок: 27 ноември 2016 г..
Сдружение „Европейски информационен център“ кани младежи на възраст 15-29
години от цялата страна да се включат в онлайн обучение „Младежка Е-Европа“,
което ще се състои в периода 1 декември – 20 декември 2016г.
Курсът включва модули, ориентирани към усвояването на знания за европейски
институции, политики, права на младите хора, борба с дискриминацията и
приоритети на Европейски съюз за 2016 година. Участниците в курса ще
задълбочат своите знания за Европейския съюз.
Обучението ще се проведе изцяло онлайн в специализирана платформа за
дистанционно обучение, която позволява обучаемите да работят индивидуално по
учебния материал във време удобно за тях.
Курсът е разработен от експерти в областта на неформалното обучение на база
личния си опит при преподаването на европейска интеграция и организирането
на доброволчески акции за разрешаване на местни проблеми.
Източник: http://www.europeinfocentre.bg/?p=2301
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очник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6583

ГОДИШНА КООРДИНАЦИОННА СРЕЩА НА
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ЦЕНТРОВЕ „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“
В Европейския съюз има над 500
информационни
центъра
“Европа
Директно”, чиято цел е да предоставят
информация на широката общественост
относно
Съюза,
неговите
политики,
програми и инициативи. Всяка година
представители на центровете се събират в
една
от
европейските
столици
за
традиционната Годишна координационна
среща, която се осъществява, за да подобри
както работата вътре в Мрежата „Европа
Директно“, така и за да осъвършенства
предоставяните от центровете услуги.
Тази година срещата се състоя от 17 до 19 октомври в гр. Мадрид,
Испания. Освен типичните срещи от типа конференции, в рамките на трите дни,
представителите на „Европа Директно“ имаха възможност да обсъждат ключови
въпроси в по-малки работни групи. Някои от темите, които бяха застъпени в тези
работилници
са
например:
Програмата
„Еразъм+“
през
2017
г.;
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции межу ЕС и САЩ;
„Как да отговаряме на потребностите на различните целеви групи?, Как да
подобряваме сътрудничеството с гражданите?“ и др.
Най-интерактивната част от събитието бе представянето на различните
държави членки на ЕС, в която членовете на Мрежата бяха подготвили
разнообразни културни изложения. Заедно с това всички центрове представиха
свои добри практики и материали за различни целеви групи, които са
разработвали през годините.

За подробна информация за всички реализирани през месеца събития, посетете официалната
страница на „Европа Директно”, Велико Търново www.europeinfocentre.bg

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА М. НОЕМВРИ 2016

17 НОЕМВРИ 2016 – 10:00 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ЕВРОПЕЙСКИ

ИНФОРМАЦИОНЕН

ЦЕНТЪР

„ЕВРОПА ДИРЕКТНО“
ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С КЛУБ ООН

27 НОЕМВРИ 2016
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ
„МЛАДЕЖКА Е-ЕВРОПА“

ИЗПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА EUROPE DIRECT НАСКОРО?
ИСКАМЕ ДА ЧУЕМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!

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