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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.

Световният ден на водата през 2021 г., е за това какво означава
водата за хората, истинската й стойност и как можем да защитим
по-добре този жизненоважен ресурс.

Водата има различно значение за отделните хора - за дома и
семейството, за нашия поминък, културни практики, благосъстояние,
за околната ни среда.

В домакинствата, училищата и работните места водата може да
означава здраве, хигиена, достойнство и производителност.
На културни, религиозни и духовни места водата може да означава
връзка със сътворението, общността и себе си.
В природните пространства водата може да означава мир, хармония
и съхранение.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
АПРИЛ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Днес водата е изложена на изключителна заплаха от нарастващото
население, нарастващите нужди на селското стопанство и
промишлеността и влошаващото се въздействие на изменението на
климата.
Тази година Денят на земята е разговор за това какво означава
водата за всички нас - истории, мисли и чувства за водата.
Като записваме и празнуваме различните начини, по които водата
носи ползи за живота ни, можем да оценим правилно водата и да я
защитим ефективно за всички.
Включете се тук: https://www.worldwaterday.org/
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Проверете своята хидратация тук: http://h2obicham.bg/
Източници: https://www.worldwaterday.org/
http://h2obicham.bg

НОВИНИ
Европейски стълб на социалните права:
превръщането на принципите в дела
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Европейската комисия изложи амбицията си за силна социална
Европа, която се съсредоточава върху работните места и уменията за
бъдещето и проправя пътя за справедливо, приобщаващо и устойчиво
социално-икономическо възстановяване. В плана за действие по
Европейския стълб на социалните права са очертани конкретни
действия за по-нататъшно прилагане на принципите на Европейския
стълб на социалните права под формата на съвместно усилие на
държавите членки и ЕС с активното участие на социалните партньори
и гражданското общество. В него също така се предлага до 2030 г. да
бъдат постигнати водещи цели на ЕС в областта на заетостта,
уменията и социалната закрила.
Това е шанс Европа да актуализира своята социална
нормативна уредба, като същевременно успешно се ориентира в
трансформациите, породени от новите обществени, технологични и
икономически промени и социално-икономическите последици от
пандемията. Комисията вече започна да прилага принципите на
стълба на социалните права, предлагайки през 2020 г. инициативи
като подкрепа за младежката заетост и адекватни минимални заплати.
Днес Комисията представя и препоръка на Комисията относно
ефективна активна подкрепа за заетостта след кризата, предизвикана
от COVID-19 (EASE), с цел подпомагане на възстановяването и
създаването на работни места.
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на
Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви:
„Нашето икономическо възстановяване трябва да бъде приобщаващо,

справедливо и да създава многобройни работни места. Ето защо
Комисията предлага амбициозна програма за прилагане на
Европейския стълб на социалните права и приканва държавите членки
активно да подкрепят заетостта във фазата на възстановяване след
кризата, предизвикана от COVID-19. С това искаме да подчертаем
значението на постепенен преход от спешни към възстановителни
политики за нашите пазари на труда, които ЕС ще подкрепя чрез
наличните си източници на финансиране, включително ЕСФ+ и
Механизма за възстановяване и устойчивост.“
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Комисарят, отговарящ за работните места и социалните права,
Никола Шмит заяви: „Европейският стълб на социалните права е
нашата отправна точка за изграждането на силна социална Европа.
Сега му вдъхваме нов живот, като превръщаме принципите му в
действия. Създаването на работни места е един от основните ни
приоритети, както и гарантирането, че хората притежават подходящи
умения за тези работни места. Това е целта на EASE. Имаме и
колективно задължение да се борим с бедността в ЕС и да създадем
приобщаващо общество. Всички ние имаме роля в този процес.
Очаквам на Социалната среща на върха през май да постигнем
подновен ангажимент по отношение на социалните права.“
Цели на ЕС за обща амбиция до 2030 г.
Планът за действие определя три водещи цели за ЕС, които
трябва да бъдат постигнати до 2030 г.:
1. Най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години
трябва да са трудово заети.
2. Всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва
да участват в обучение.
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3. Броят на хората, изложени на риск от бедност или
социално изключване, следва да намалее с поне 15 милиона
души.
Новите водещи цели до 2030 г. са в съответствие с целите на
ООН за устойчиво развитие и определят общата амбиция за силна
социална Европа. Заедно с преразгледания набор от социални
показатели те ще позволят на Комисията да наблюдава напредъка на
държавите членки в рамките на европейския семестър. Комисията
приканва Европейския съвет да одобри тези три цели и призовава
държавите членки да определят свои собствени национални цели,
които да допринесат за тези усилия.
Предоставяне на ефективна активна подкрепа за заетостта
(EASE)
Като конкретно действие по принцип 4 от стълба днес
Комисията представя препоръка за ефективна активна подкрепа за
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заетостта след кризата, предизвикана от COVID-19 (EASE). С
настоящата препоръка Комисията предоставя конкретни насоки на
държавите членки относно мерки за политиката, подкрепени от
възможности за финансиране от ЕС, за постепенен преход от
спешните мерки, предприети за запазване на работните места в
настоящата криза, към новите мерки, необходими за възстановяване
и създаване на работни места. С препоръката се насърчава
създаването на работни места и преходът от западащи сектори към
разрастващи се сектори, по-специално в сферата на цифровите и
зелените технологии. Тези нови мерки следва да съдържат три
елемента: (1) стимули за наемане на работа и подкрепа за
предприемачеството; (2) повишаване на квалификацията и
възможности за преквалификация; (3) засилена подкрепа от службите
по заетостта. На разположение са средства от ЕС, включително от
Механизма за възстановяване и устойчивост и Европейския социален
фонд плюс, за да се помогне на държавите членки да финансират
своите мерки по линия на EASE.
Контекст
Европейският парламент, Съветът и Комисията прокламираха
Европейския стълб на социалните права по време на срещата на
върха в Гьотеборг през 2017 г. Стълбът дава израз на 20 принципа и
права, които са от съществено значение за справедливите и добре
функциониращи трудови пазари и социални системи в Европа на 21ви век. Стълбът е структуриран около три глави: (1) Равни
възможности и достъп до пазара на труда; (2) Справедливи условия
на труд; (3) Социална закрила и приобщаване.
Комисията вече представи няколко действия, произтичащи от
стълба, като Европейската програма за умения (принцип 1),
Стратегията за равенство между половете (принцип 2), Плана за
действие на ЕС за борба с расизма (принцип 3), пакета за подкрепа на
младежката заетост (принцип 4) и предложението за директива
относно адекватни минимални заплати (принцип 6).
През същата седмица като плана за действие по стълба
Комисията ще приеме предложение за директива относно мерките за
прозрачност на заплащането (принцип 2) и нова стратегия за правата
на хората с увреждания за периода 2021—2030 г. (принцип 17). Други
предстоящи действия на ЕС през 2021 г. ще включват, наред с другото,
Европейската гаранция за децата (принцип 11), нова стратегическа
рамка за здравословни и безопасни условия на труд (принцип 10),
инициатива за подобряване на условията на труд за хората, работещи
чрез цифрови платформи (принципи 5 и 12), и план за действие за
социалната икономика.
Новият импулс за социалните права ще използва и засили
динамиката, създадена от амбициозния дългосрочен бюджет на ЕС в

размер на 1,8 трилиона евро и инструмента за възстановяване
NextGenerationEU. Тези инструменти ще предоставят на държавите
членки възможности за финансиране от ЕС в подкрепа на силна
социална Европа. Това включва подкрепа от Механизма за
възстановяване и устойчивост за финансиране на съгласувани пакети
от реформи и инвестиции, набелязани в специфичните за всяка
държава препоръки в рамките на европейския семестър, които
отговарят на предизвикателствата, свързани с пазара на труда и
уменията, както и социалните предизвикателства.
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Социалната среща на върха в Порто, организирана от
португалското председателство на Съвета на ЕС през май 2021 г., ще
се съсредоточи върху начините за укрепване на социалното
измерение на Европа, за да се отговори на предизвикателствата на
справедливото, приобщаващо и устойчиво възстановяване, както и на
екологичния и цифровия преход. Срещата на върха ще бъде повод за
обединяване на силите за подновяване, на най-високо политическо
равнище, на ангажимента за прилагане на социалния стълб. Планът
за действие по стълба представлява приносът на Комисията към
социалната среща на върха в Порто.
Планът за действие по стълба се основава на широка
обществена консултация с над 1000 писмени становища от държавите
членки, институциите и органите на ЕС, региони, градове, социални
партньори, организации на гражданското общество, международни
организации, мозъчни тръстове и граждани. Освен това Комисията
проведе специални уебинари по темата с над 1500 отделни
заинтересовани страни.
Източник: План за действие по Европейския стълб на
социалните права
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Цифрово десетилетие на Европа: EK определя
курса за постигане на цифровизирана Европа до
2030 г.
09/03/2021
Амбицията на ЕС е да бъде независим в областта на цифровите
технологии в един отворен и взаимосвързан свят и да провежда в тази
област политики, които дават възможност на хората и предприятията
да се възползват от едно ориентирано към човека, устойчиво и поблагоденствено цифрово бъдеще. Това включва преодоляване на
слабостите и зависимостите, както и ускоряване на инвестициите.
Днешното съобщение следва призива на председателя фон дер Лайен
следващите години да бъдат превърнати в „цифровото десетилетие“

на Европа, с него се откликва на призива на Европейския съвет за
създаване на „Цифров компас“, като самото то се основава на
стратегията на Комисията в областта на цифровите технологии от
февруари 2020 г. Съобщението предлага да се постигне съгласие по
набор от цифрови принципи, бързо да се стартират важни
многонационални проекти и да се изготви законодателно
предложение, с което се установява стабилна рамка за управление с
цел наблюдение на напредъка — цифровия компас.
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Комисията предлага т. нар. „Цифров компас“ — инструмент, който да
конкретизира амбициите на ЕС в областта на цифровите технологии
за 2030 г. Те се разгръщат около четири основни точки:
1) Граждани,
разполагащи
с
цифрови
умения,
и
висококвалифицирани специалисти в областта на цифровите
технологии. До 2030 г. най-малко 80 % от всички възрастни следва
да притежават основни цифрови умения и в ЕС следва да има 20
милиона специалисти в областта на ИКТ, като същевременно
повече такива работни места следва да се заемат от жени.
2) Сигурни, производителни и устойчиви цифрови инфраструктури. До 2030 г. всички домакинства в ЕС следва да имат гигабитова
свързаност, а всички населени райони следва да бъдат обхванати
от 5G; производството на авангардни и устойчиви полупроводници
в Европа следва да достигне 20 % от световното производство; 10
000 климатично неутрални периферни клъстерни възела с висока
степен на сигурност следва да бъдат разположени в ЕС и Европа
следва да разполага с първия си квантов компютър.
3) Цифрова трансформация на предприятията. - До 2030 г. три от
четири дружества следва да използват компютърни услуги „в
облак“, големи информационни масиви и изкуствен интелект, над
90 % от МСП следва да достигнат поне базово равнище на цифров
интензитет, а броят на стартиращите предприятия в ЕС, достигнали
пазарна стойност от 1 милиард щатски долара, (наричани
„еднорози“) следва да се удвои.
4) Цифровизация на обществените услуги. - До 2030 г. всички ключови
обществени услуги следва да бъдат достъпни онлайн, всички
граждани ще имат достъп до своите електронни медицински
досиета, а 80 % от гражданите следва да използват електронни
решения за установяване на самоличност (eID).
Компасът определя стабилна съвместна структура за управление
заедно с държавите членки, основана на система за мониторинг с
годишно отчитане, използващо символични светофари. Целите ще

бъдат заложени в политическа програма, която ще бъде договорена с
Европейския парламент и Съвета.
Многонационални проекти
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С цел по-добро справяне с пропуските в критичния капацитет на ЕС
Комисията ще улесни бързото стартиране на многонационални
проекти, съчетаващи инвестиции от бюджета на ЕС, държавите членки
и промишлеността, въз основа на Механизма за възстановяване и
устойчивост и друго финансиране от ЕС. Държавите членки са се
ангажирали да отделят поне 20 % за цифровите приоритети в своите
планове за възстановяване и устойчивост. Сред възможните
многонационални проекти са създаването на общоевропейска
взаимосвързана
инфраструктура
за
обработка
на
данни,
проектирането и внедряването на следващото поколение надеждни
процесори с ниска консумация на енергия или свързването на
публичните администрации.

www.europeinfocentre.bg
Цифрови права и принципи за европейците
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В основата на ориентирания към човека подход към цифровизацията
на ЕС са залегнали правата и ценностите в ЕС. Те следва да бъдат
изцяло отразени в онлайн пространството, както са и в реалния свят.
Ето защо Комисията предлага да се разработи рамка от цифрови
принципи, като например достъп до висококачествена свързаност, до
достатъчно цифрови умения, до обществени услуги, до справедливи и
недискриминационни онлайн услуги, и в по-общ план — да се
гарантира, че в онлайн средата могат да бъдат упражнявани изцяло
същите права, които се прилагат извън нея. Тези принципи ще бъдат
обсъдени в рамките на широка обществена дискусия и могат да
залегнат в междуинституционална тържествена декларация на
Европейския парламент, Съвета и Комисията. Тя ще се основава на
Европейския стълб на социалните права и ще го допълва. И накрая,
Комисията предлага чрез годишно проучване на Евробарометър да се
установи дали европейците смятат, че правата им в цифровия свят се
зачитат.

Цифрова Европа в света
Цифровата трансформация създава глобални предизвикателства. ЕС
ще работи за популяризирането на своята положителна и ориентирана
към човека програма в областта на цифровите технологии в рамките
на международните организации и чрез силни международни

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

партньорства в областта на цифровите технологии. Съчетаването на
вътрешните инвестиции на ЕС със значителното финансиране,
налично по линия на новите инструменти за външно сътрудничество,
ще позволи на ЕС да работи с партньори по света за постигане на
общите глобални цели. Комисията вече предложи да бъде създаден
нов Съвет по търговия и технологии между ЕС и САЩ. В днешното
съобщение се подчертава колко е важно да се инвестира в
подобряването на свързаността с външните партньори на ЕС,
например чрез създаването на Фонд за цифрова свързаност.

ПРЕЗ
МЕСЕЦ
АПРИЛ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg

9

ЕК стартира Европейския съвет по
иновациите с цел научни идеи да се превърнат в
авангардни иновации
18/03/2021
ЕИС се опира на успешна пилотна програма по „Хоризонт 2020“,
така че той не е просто новост в рамките на „Хоризонт Европа“, а е
нещо уникално в света. Той съчетава научни изследвания в областта
на нововъзникващите технологии с програма „Ускорител“ и специален
фонд за дялово участие — Фонда на Европейския съвет по
иновациите, с цел разгръщане на иновативни стартиращи
предприятия, както и малки и средни предприятия (МСП). Около 3
милиарда евро от бюджета на ЕСИ ще бъдат предоставени на фонда
на ЕСИ.
Освен това беше публикувана първата годишна работна
програма на ЕСИ, с която стават достъпни възможности за
финансиране на стойност над 1,5 милиарда евро през 2021 г.
Същевременно се приемат кандидатури за две награди — за жени
иноватори и за „Европейска столица на иновациите“.
Европейският съвет по иновациите се опира на извлечените
поуки и постиженията от пилотната му фаза през периода 2018—2021
г. Той подпомогна над 5000 МСП и стартиращи предприятия, както и
над 330 научноизследователски проекта с бюджет от 3,5 милиарда
евро.
Основни новости в Европейския съвет по иновациите
Европейският съвет по иновациите (ЕСИ) има множество
характеристики, които го правят уникален по отношение на начина на
подкрепата за новаторски начинания и проекти.

Програмата „Ускорител“ на ЕСИ подпомага МСП, по-специално
стартиращи предприятия и отделени дружества, да разработват и
увеличават мащаба на преломни иновации. В програмата „Ускорител“
на ЕСИ се прилага нова, удобна за иноваторите система за
кандидатстване, чрез която стартиращите предприятия и МСП могат
да кандидатстват за финансиране по всяко време по опростена
процедура.
Екип от ръководители на програми на ЕСИ ще отговаря за
разработването на визии за технологични и иновационни пробиви
(като например клетъчна и генна терапия, „зелен“ водород или
инструменти за лекуване на мозъчно заболяване), за управлението на
портфейли на проекти на ЕСИ и за обединяването на заинтересовани
страни, за да се осъществят тези визии.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
АПРИЛ

Нова схема на ЕСИ за финансиране на прехода ще спомага за
претворяване на резултатите от научни изследвания (от пилотния
инструмент
„Изследвач“
на
ЕСИ
и
Европейския
научноизследователски съвет) в иновации (отделени дружества,
търговски съдружия и т.н.).

вижте на
www.europeinfocentre.bg

Въвеждат се нови мерки в подкрепа на жените новатори,
например програма за жени на ръководни длъжности. В партньорство
с мрежата „Enterprise Europe“ талантливи жени новатори, както и
всички иновативни МСП от по-малко известни в тази сфера региони
ще бъдат подпомагани да кандидатстват, с което се спомага за
преодоляване на разделението в областта на иновациите.
Консултативният съвет на ЕСИ, който се състои от водещи
иноватори, изготвя стратегията на Европейския съвет по иновациите и
предоставя съвети относно нейното изпълнение (вж. днешното
изявление на Консултативния съвет на ЕСИ).
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Награди на Европейския съвет по иновациите
В рамките на Европейския съвет по иновациите се присъждат няколко
награди, за да се отличат тези, които оформят бъдещето на
иновациите в Европа.


С наградата на ЕС за жени иноватори се отличават найталантливите жени предприемачи от целия ЕС и от държавите,
асоциирани към „Хоризонт Европа“, които са основали успешно
дружество и са реализирали иновация на пазара.





НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
АПРИЛ
вижте на



Наградата „Европейска столица на иновациите“ (iCapital) е
признание за ролята, която градовете играят за оформянето на
местната екосистема за иновации и насърчаването на преломни
иновации. През тази година наградата включва нова категория,
„Европейски град с нарастващи иновации“, която е насочена към
градовете с население над 50 000 и под 250 000 жители.
Целта на европейския конкурс за социални нововъведения е да се
стимулират, подкрепят и възнаграждават социални иновации, които
ще помогнат на хората и организациите да идентифицират, развиват
и повишават уменията, от които ще се нуждаят, за да се приспособят
към един променящ се свят и да имат успех в него.
Европейските награди за обществени поръчки за иновации имат
за цел да се даде заслужено признание на публични и частни купувачи
в цяла Европа, които полагат усилия за насърчаване на обществените
поръчки за иновации и намират новаторски начини за възлагане на
тези решения.

www.europeinfocentre.bg
Кандидатури за наградите на ЕС за жени иноватори и за „Европейска
столица на иновациите“ се приемат от днес, а за останалите две — покъсно тази година.
Контекст
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През 2018 г. Комисията стартира пилотния проект на Европейския
съвет по иновациите в рамките на „Хоризонт 2020“, предназначен с
бюджет от 3,5 милиарда евро да подпомага най-талантливите
европейски новатори за бързото и ефективно разгръщане на
авангардни и революционни иновации. Повече информация за
пилотния проект на Европейския съвет по иновациите се съдържа
в доклада за въздействието.
След днешния старт на 19-и март, петък, ще се състои ден за
кандидатите, на който ще се предоставя информация за това как
работи Европейският съвет по иновациите, как може да се
кандидатства, кой може да кандидатства и т.н. На сесиите ще бъде
представена информация за възможности за финансиране за
научноизследователски екипи, стартиращи предприятия, МСП и
инвеститори.

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

Професионалното образование и заетост в
условията на иновации и технологичен напредък
дискутираха в русенския университет

ПРЕЗ
МЕСЕЦ
АПРИЛ
вижте на
www.europeinfocentre.bg
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Събитието събра представители на компании, студенти от Русенския
университет, учители и студенти, завършващи професионални училища
в Разград, които обсъждиха новите реалности след COVID в областта на
професионалното образование и навлизането на пазара на труда. Бяха
представени усилията на ЕС за оказване на подкрепа на държавитечленки и различни икономически сектори чрез Плана за възстановяване.
Специално внимание бе обърнато на новите умения, необходими в
услугите в резултат на пандемичната ситуация и новата роля на
комуникационните канали за реклама и икономическо развитие.
Участниците в тематичното събитие повишиха осведомеността си за
Плана за възстановяване на ЕС и приоритета на Комисията Фон дер
Лайен (2019-2024) за икономическото развитие и икономиката, която се
грижи за хората. Чрез комбинацията от теоретично представяне, открити
дискусии, участниците увеличиха своите знания и практически опит в
областта. Интересна презентация направи Кариерния център на
Русенския университет, като разгледа повишаващата се роля на
професионалното образование в условията на иновации и технологичен
напредък.

Нови компетенции в туризма в дигиталния преход
– уроците след Ковид 19

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ
АПРИЛ
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www.europeinfocentre.bg
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Ковид-19 изправи редица сектори от българската и световната
икономика пред невъзможността да продължат да се развиват, а някои
дори и да спрат своето функциониране. Безспорно туристическият
сектор е сред тях. Млади хора от Професионалната гимназия по
туризъм, студенти, заедно с представители на Туристическия център и
туристическа фирма Хитхолидей обсъждаха новите реалности след
COVID в областта на туристическата индустрия. Практиците споделиха
неочакваните проблеми пред които бяха изправени фирмите с
въвеждането на лок-дауна. Бяха сподели възможността за бързо
решаване на проблемите сред кризата – разработването на
промоционални сайтове, развитие и търсене на възможности за он-лайн
търговия. Светослав Василев, собственик на художествено студио на
Самоводската чаршия сподели своя опит за преодоляване на кризата
чрез преминаване и въвеждане на тотална дигитализация в своята
работа. Ръководителят на ЕД сподели за усилията на ЕС за
предоставяне на подкрепа на държавите-членки и различни
икономически сектори чрез Плана за възстановяване, за представянето
на информация за възможностите за пътуване в Ковид среда, изрази
очаквания за обща политика в областта на туризма след създаване на
възможности за това. Специално внимание бе обърнато на новите
умения, необходими в туристическите услуги в резултат на
пандемичната ситуация и новата роля на комуникационните канали за
реклама и икономическо развитие.

Нова образователна платформа по гражданско
образование е достъпна
Европейски информационен център изпълнява проект ПРОМПАР, който
е насочен към създаването на образователна платформа за възрастни в
областта на гражданското образование. Образователната платформа е
насочена към хора в неравностойно положение, такива, които в момента
изучават и получават образователна степен, към мигранти.
Платформата е разработена в рамките на проект, финансиран по
програма Еразъм +, с подкрепата на италианската агенция. Проектът
цели да се представят многостранните възможности за гражданско
образование, като се използват ИТ технологиите за овластяване и
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подкрепа на процеса на социално включване в демократичните
общества. Проектът ще въведе ефективна система за обучение по
гражданско образование, която ще осигури на целевата група знания
като добродетели, норми и критично мислене, така че да засили тяхната
самостоятелност, самоефективност, самоувереност и повишаване на
познавателните им умения. Той също така ще даде изрични знания за
ценностите, ролите и оперативната функция на основните публични и
обществени институции. Различни заинтересовани страни като
национални и местни институции и НПО /доставчици на услуги/ ще могат
да използват платформата и да я интегрират в ежедневната си практика,
като предоставят съответно обучение за гражданство.
Платформата позволя автоматичното оценяване и генериране на
резултати, както и при желание от страна на обучаващите –
кандидатстване в он-лайн курсовете на Универсситета в Никозия, Кипър.
Кипърският университет акредитира модулната програма и всеки
обучаем може да получи брой кредити, които да допълват неговото
образование.
Платформата е налична на https://prompar.vcc.vifin.dk/login
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Млади хора дискутират „културата на
спомените“ в международна среща
Международна среща организира Европа Директно с партньори от
различни европейски страни. Ученици от Професионалната гимназия по
туризъм и Клуб „Приятели на ООН“ към Общинския детски комплекс,
студенти от ВТУ участваха в международна виртуална среща, в рамките
на проект „Обединена Европа“, финансиран по програма Европа за
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гражданите. Млади хора от България, Германия и Полша коментираха
„културата на спомените“ и тяхното използване в съвременното
историческо съзнание. Устната история е средство, метод за
възпроизвеждане на действителността чрез речта на очевидци и
участници в събития въз основа на техните лични спомени, при което те
не са препредадени, а са съхранени в паметта на живия човек. В
интерактивна игра, младите хора търсиха политическите импликации на
историческото
съзнание
относно
промени
и
опасности
в
общоевропейския път на развитие. Проектът цели да ангажира млади
хора в разговор между поколенията за историческия, политическия,
социалния и културния фон на германското и европейско обединение
както и за интеграцията и нейните ефекти върху днешните реалности.
Младите хора ще запишат 10 интервюта със свои съвременици и
тяхната „история на спомена“ за 1990г. В рамките на проекта ще се
проведат пет транснационални срещи във Велико Търново, Варшава,
Лил, Будапеща и Берлин, в които ще се обсъждат основните идеи на
европейската интеграция и ще се търсят импликации върху живота в
Съюза.
Водеща организация по проекта е Европейска академия – Берлин.

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg
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