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Скъпи читатели,
Изминаха четири години, откакто
България е пълноправен член на голямото европейско семейство. Периодът на
първоначалната еуфория отмина, идва
времето за равносметка.
Като заместник-председател на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент и заместник–председател на Движението
за права и свободи наблюдавам процеса на усвояване на средствата от
европейските фондове.
Изследване на „Алфа рисърч” от края на 2010 г. показа, че едва 1%
от проектите, реализирани по хоризонталните програми на Европейския
съюз, имат българско участие. Нашите бенефициенти получават едва
0,64% от общото финансиране по тези програми, а то възлиза до 200
милиарда евро. В същото време няколко страни като Италия, Германия,
Франция, Испания, Белгия и Великобритания усвояват над две трети от
тези средства.
Резултатите от изследването показаха еднозначно, че новите
страни членки все още срещат трудности в усвояването на средствата
по тези фондове. Българските бенефициенти признават, че не познават
добре програмите от „Брюкселския фонд”. Информацията за програмите
е достъпна основно на английски език, при това е разпиляна в различни
сайтове на генерални дирекции и европейски агенции.
Всичко това даде стимул с група експерти да разработим настоящото четиво. За да добият всички онези инициативни и будни граждани
познания и ноу-хау как да разработят своите проекти, къде да потърсят
партньори и откъде да спечелят финансиране за идеите си.
Тази книга е моят принос за тези, които са заинтересувани да придобият знание и експертиза, които да ни помогнат да се възползваме
по-пълноценно от своето европейско членство. Надявам се, че ще бъдем
полезни!

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ”
2007-2013
Програма „Учене през целия живот” подпомага изграждането на общество на знанието, устойчивото икономическо развитие, създаването на нови и по-добри работни места и социалното
сближаване. Тя подкрепя взаимодействието, сътрудничеството и
мобилността в образователните и обучителни системи в рамките на Европейски съюз (ЕС) с цел да ги направи конкурентни на
световно равнище. Наследник е на програмите Сократ, Леонардо
да Винчи и e-Обучение. Тяхното обединяване позволява по-добро
съгласуване между различните сфери на действие, както и по-тясно свързани, по-рационални и по-ефективни методи на действие.
Цели и приоритети на програмата:
• Развитие на качествено обучение през целия живот и висока продуктивност, изобретателност и европейско измерение в
системите и практиките в тази сфера
• Създаване на европейска зона за учене през целия живот
• Повишаване на качеството, привлекателността и достъпа
до възможностите за обучение през целия живот
• Засилване на приноса на ученето през целия живот за постигането на социално единство, активно гражданство, общуване
между културите, равенство на половете и лична реализация
• Насърчаване на креативност, конкурентоспособност и предприемачески дух
• Засилено участие в програмата на хора от всички възрастови групи, включително на хора със специални потребности и в
неравностойно положение без оглед на техния социален произход
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• Стимулиране на изучаването на езици и запазване на езиковото разнообразие
Допустими дейности:
• Подкрепа за мобилността на хората в обучението през целия живот
• Двустранни и многостранни партньорства, многостранни
проекти и мрежи
• Едностранни, национални или многостранни проекти, специално създадени да насърчат качеството в образователните и
подготвителните системи чрез международен трансфер на нововъведения
• Наблюдение и анализ на политическите стратегии и системи в областта на обучението през целия живот
• Финансова подкрепа за поддържането на определени операционни и административни разходи на организации, които са
активни в сфера от програмата
Програма „Учене през целия живот” се състои от:
• Четири секторни програми, насочени към училищното
образование („Коменски”), висшето образование („Еразъм”), професионалното образование („Леонардо да Винчи”) и образованието за възрастни („Грюндвиг”)
• Хоризонтална програма, насочена към различни области на сътрудничество и иновации на политическо ниво в областта
на ученето през целия живот, популяризиране на изучаването на
чужди езици, разработване на нови информационни и комуникационни технологии, разпространение и прилагане на резултатите
• Програма в подкрепа на преподавателите и изследователите, ангажирани в процеса на европейската интеграция
и работещите в основни европейски институции („Жан Моне”)
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Интегрирана програма „Учене през Целия Живот”
Коменски

Еразъм

Леонардо

да

Грюндвиг

Винчи
Предучилищ- Висше образова- Първоначално и Обучение
но и училищно ние и специали- продъ лжаващо възрастни
зирано обучение професионално
образование
образование и
обучение

на

Хоризонтална (обща) програма
4 ключови дейности: политика за развитие, езиково обучение,
информационни и комуникационни технологии, разпространяване
Програма „Жан Моне” (Jean Monnet)
3 ключови дейности: дейност Жан Моне, оперативни грантове
за европейските институции, оперативни грантове за европейските асоциации
Допустими кандидати:
• Ученици, студенти, практиканти и завършили образованието си
• Преподаватели, инструктори и друг персонал, участващ в
различни аспекти на обучението през целия живот
• Хора, които си търсят работа
• Институции и организации, предлагащи възможности в
контекста на рамковата програма или на подпрограмите
• Лица и органи, отговорни за системите и политиките, засягащи обучението през целия живот на местно, регионално и национално ниво
• Предприятия, социални партньори и техните организации
на всички нива, включително стопански камари
• Органи, които предлагат насоки, съвети и информационни
услуги, свързани с обучението през целия живот
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• Сдружения, работещи в сферата на обучението през целия
живот, включително студентски, инструкторски, ученически, учителски, родителски сдружения
• Изследователски центрове и организации, занимаващи се с
теми, свързани с обучението през целия живот
• Сдружения с нестопанска цел – доброволчески организации, неправителствени организации
Бюджет за програмния период от 7 години:
6 996 370 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 75%
За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg, тел.: +359 915 50 10
Повече информация:
http://www.hrdc.bg
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc78_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0045:01:BG:HTML
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА „КОМЕНСКИ”
2007-2013
Секторна програма „Коменски” е насочена към първата фаза
на образованието – от предучилищната и началната до гимназиалната степен. Участниците в нея са ученици, учители, ръководни и
административни кадри, както и представители на образователната власт, родителски асоциации, неправителствени организации и
всички, развиващи дейност в сферата на средното образование.
Участието в секторната програма допринася за повишаване на качеството на училищното образование, за формиране на личността
на учениците и развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото обучение. Програмата предоставя възможности за усъвършенстване на преподаването, засилване на европейските измерения в училищния живот, подпомагане на езиковото обучение
и мобилността.
Цели и приоритети на програмата:
• Усъвършенстване на качеството на училищното образование и процесите на формиране на личността на учeниците
• Развитие на компетенциите на базата на чуждоезиковото
обучение
• Развитие на граждански активно общество
• Насърчаване на разпространението на добрата педагогическа практика и на нововъведенията в управлението на училищата
• Поощряване на иновациите в педагогическите методи и
средства
• Поощряване на равните възможности във всичките аспек9

ти на образованието
• Насърчаване на използването на информационни и комуникационни технологии и повишаване на квалификацията на кадрите в сферата на средното образование
Допустими дейности:
• Участие в дейности за обучение на учители и други служители в образованието
• Подготвителни визити за училищни партньорства, мрежи и
многостранни проекти
• Асистентстки стаж за бъдещи учители
• Регионални партньорства между местните и регионалните
власти с роля в училищното образование. Тяхната цел е да обогатят възможностите за учене на младите хора в училищна възраст
чрез подкрепа на сътрудничеството между властите в училищното
образование, училищата и другите образователни институции в
различни европейски региони
• Инициативата „eTwinning” се ползва от възможностите,
предлагани от интернет и електонните медии за насърчаване на
сътрудничеството в европейското училище, обучение и педагогика, базирана на проекти
• Многостранните проекти имат за цел разработване, насърчаване и разпространяване на нови програми и курсове за обучение на учители или материали и нови учебни методологии, както
и осигуряване на рамка за организирането на дейности за мобилност на учители
• Многостранните мрежи имат за цел насърчаване на европейското сътрудничество и иновации в конкретни тематични области от особена важност за училищното образование в европейски
контекст
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Съвместни дейности между училища в Европа, които дават
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възможност на ученици и учители от различни европейски страни
да работят заедно по една или повече теми от взаимен интерес
• Изграждане на училищни партньорства за усъвършенстване от ученици и учители на умения, свързани с темата и съответната предметна област, както и с работата в екип, със социалното
общуване, планирането и реализирането на проектни дейности,
използването на информационни и комуникационни технологии
(ИКТ)
• Участие в партньорство с училища от други страни за подпомагане на учениците и учителите да практикуват чужди езици и
да повишават мотивацията си за изучаване на чужди езици
• Обмен на персонал и ученици, участващи в проектните
дейности (например обмен на учители, учебни визити, обмен на
ученици)
• Обмен на опит и добри практики с чуждестранните партньори
• Практическо учене, проектно обучение
• Разработване, публикуване и разпространяване на документация, свързана с дейностите в областта на сътрудничеството
• Изработване на предмети, произведения на изкуството
• Представления (например пиеси, мюзикъли)
• Организиране на изложби, изработване и разпространяване на информационни материали
• Езикова подготовка на учители и ученици с цел постигане
на необходимата компетентност по работния език (работните езици) на партньорството или за изучаване на езиците на партньорските страни/институции
• Сътрудничество с други проекти в сходни преметни области (например многостранни проекти „Коменски” и многостранни
мрежи „Коменски”), включително мобилност за участие в събития,
организирани от тези мрежи, споделяне на опит с други институции от региона
• Дейности по самооценяване
• Разпространяване на опита и резултатите от проекта
11

Допустими кандидати:
• Училища от държави членки на ЕС, както и от Норвегия и
Швеция
Специфични правила за легитимност:
Училищата, участващи в програма „Коменски”, трябва да се
намират в страна, участваща в програма „Учене през целия живот”
и да са посочени от съответните национални органи в списъка на
легитимните училища.
Бюджет за програмния период от 7 години:
3 400 000 евро

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg, тел.: +359 915 50 10
Повече информация:
h t t p : // w w w. h r d c . b g / p l u g i n s /c o n t e n t /c o n t e n t .
php?content.26
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc84_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0045:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Секторна програма „Коменски”
Име на проекта: „Младежта днес и утре”
Продължителност на проекта: 24 месеца
Бюджет на проекта: 186 000 евро
Цел на проекта: Да се изследва животът на младите хора
от различни страни в различни епохи
Дейности по проекта:
• Събиране на информация чрез проучване сред родители,
баби и дядовци на ученици от среднообразователно училище на
възраст между 15 и 18 г.
• Създаване и редактиране на филм с помощта на съвременни технологии
• Създаване на ученически „Пресгрупи” за проучване на материали от автентични вестници от 40-те и 50-те години на 20 век
• Подготовка и представяне пред родителската общност на 6
ученически театрални постановки
• Провеждане на съвместни работни срещи, чрез които 100
ученици и 15 учители да подобрят езиковите си умения по 5-те
езика на партньорите по проекта
• Включване на училищните настоятелства и общностите на
родители към дейностите на проекта
• Интегриране на ученическите проучвания в учебните програми на партньорските училища от 5 европейски страни
• Популяризиране на проекта и програмата чрез плакати, видеопродукции и театралните постановки
Партньори:
• СОУ – Варна, България
• Технически университет – Варна, България
• Училища от още 4 държави на ЕС
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”
2007-2013
Секторна програма „Еразъм” е насочена към повишаване на
качеството във висшето образование. Програмата спомага за изграждането на Европейското пространство за висше образование
и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и технологии във висшето образование.
Цели и приоритети на програмата:
• Да засили приноса на висшето образование и висшето професионално обучение в процеса на иновации
• Да повиши качеството и да стимулира многостранното сътрудничество между висшите образователни институции в Европа
• Да подобри прозрачността и съпоставимоста на придобитите в рамките на Европа квалификации във висшето образование
• Да повиши качеството и да насърчи сътрудничеството между висшето образование и бизнеса
• Да благоприятства за разработването и трансфера на иновативни практики във висшето образование, включително от една
европейска държава в друга
• Да съдейства за разработването с помощта на компютърните технологии на иновативно съдържание, услуги, методи на
преподаване и практики за учене през целия живот
14

Допустими дейности:
• Мобилност на физически лица, която може да включва:
- Мобилност на студенти с цел обучение във висше училище
в друга страна участничка
- Мобилност на студенти с цел практика в търговски предприятията, центрове за обучение, изследователски центрове или
други организации в друга страна участничка
- Мобилност на преподавателския състав на висшите училища или поканени служители от търговските предприятия с цел
преподаване във висши училища в друга страна участничка
- Мобилност на преподавателски и непроподавателски състав с цел обучение в друга страна участничка
- Интензивни езикови курсове „Еразъм”, организирани за
входящи студенти в страните участнички
- Интензивни програми „Еразъм”, организири на многостранна основа
• Мрежи (Академични мрежи „Еразъм”), съставени от висши
училища и други организации, които представляват дисциплинарна или междудисциплинарна област с цел разработване на нови
концепции и компетенции за обучение
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Частични транспортни разходи и стипендии за обучението
на участниците – студенти във висшите училища в ЕС
• Стипендии за студенти, практикуващи в търговски предприятия, центрове за обучение, изследователски центрове или
други организации в друга страна участничка
• Частични възнаграждения на преподавателския състав
на висшите училища или на поканени служители от търговските
предприятия с цел преподаване във висши училища в друга страна участничка, както и за тяхната допълнителна квалификация
• Стипендии за участие на студенти и преподаватели в езикови курсове „Еразъм” в страните участнички с по-малко говорим
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и изучаван език
• Подкрепа на академични структури и организации, подпомагащи създаването на мрежи от дисциплинарна или междудисциплинарна област с цел разработване на нови концепции за обучение
Допустими кандидати:
• Студенти, преподаватели и персонал в системата на висшето образование
• Висши училища
• Асоциации и техни представители в сферата на висшето
образование, включително студентски, университетски и преподавателски асоциации
• Търговски предприятия, социални партньори и други организации, свързани с полагането на труд
• Публични и частни организации, включително нестопански
и неправителствени организации, ангажирани с организирането и
предлагането на образователни и обучителни услуги на местно,
регионално и национално равнище
• Изследователски центрове и организации, занимаващи се с
въпроси на ученето през целия живот
• Организации, осигуряващи насоки, консултиране и информиране
За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg, тел.: +359 915 50 10
Повече информация:
h t t p : // w w w. h r d c . b g / p l u g i n s /c o n t e n t /c o n t e n t .
php?content.10
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc80_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0045:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Секторна програма „Еразъм”
Име на проекта: „RIFLE“ (Разработване на учебен план по
товарен железопътен транспорт и логистика)
Продължителност на проекта: 36 месеца
Цел на проекта:
Създаване на учебна програма по „Товарен железопътен
транспорт и логистика” за пълен цикъл на обучение чрез използване на новаторски мултидисциплинарен подход и инструменти
за моделиране на учебния план
Дейности по проекта:
• Да се разработят магистърски курсове, които да се преподават на английски език в участващите институции като отделни,
но взаимно свързани университетски програми
• Анализ, подобряване и приспособяване на съществуващите
курсове в партньорските университети към съвременните постижения и изисквания в областта на товарния железопътен транспорт и логистика
• Разработените курсове да се предлагат в участващите институции и да бъдат съвместими, което да позволява на студентите да се обучават по някои модули в други от партньорските
университети
• Проучване на възможността за създаване на съвместна магистърска програма и издаване на съвместни дипломи за магистърска степен от обучаващите университети
• Разработване на учебен план, прилагане на подход за съвместими модули или въвеждане на обща магистърска програма
Партньори:
• Университет в Нюкасъл – Център New Rail, Великобритания)
• Висше транспортно училище „Т. Каблешков”, България
• Университет за приложни науки „Инглолщат”, Германия
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”
2007-2013
Секторна програма „Леонардо да Винчи” поддържа и осъществява политиката за професионално образование и обучение
на страните членки на ЕС, като се съобразява със съдържанието и
организацията на тази политика в съответната страна.
Цели и приоритети на програмата:
• Да подобри качеството и да повиши мобилността на лица
от началното и продължаващото професионално обучение, с което работните места в предприятията да нарастват с поне 80 000
на година до края на Програмата „Учене през целия живот“
• Да насърчи повишаване на качеството и иновативността в
системите, институциите и практиките за професионално образование, обучение и кариерно развитие
• Да подкрепя участниците в обучителни дейности за усвояване на знания, умения и квалификации в посока личностно развитие
• Да повиши качеството и обема на сътрудничество между
институциите и организациите, предоставящи възможности за
обучение, и предприятията, социалните партньори и съответните
органи в цяла Европа
• Да подобри прозрачността и признаването на квалификациите и компетенциите, включително и на тези, придобити чрез
неформално обучение
• Да насърчава изучаването на чужди езици
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Допустими дейности:
• Мобилност на физически лица, която може да включва:
- Транснационални практики в търговски предприятия или в
обучаващи институции
- Практики и обмени, насочени към по-нататъшно професионално развитие на обучители и съветници, на лицата, отговарящи
за организации за обучение, както и за планиране на обучението
и кариерното ориентиране в предприятията
• Партньорства, насочени към теми от взаимен интерес за
участващите организации
• Тематични мрежи от експерти и организации, които работят по специфични въпроси, свързани с професионалното образование и обучение
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Транснационални практики в предприятия или обучителни
институции
• Практики и обмен на обучители и консултанти
• Многостранни проекти, насочени към подобряване на обучителните системи чрез трансфер на иновации, посредством езиково, културно и законово адаптиране на иновативни продукти и
практики, разработени в различен контекст
• Трансфер на иновации в сферата на професионалното образование и кариерното консултиране
Допустими кандидати:
• Лица на пазара на труда
• Институции и организации, предоставящи възможности за
обучение в сферите, приоритетни за програма „Леонардо да Винчи”
• Учители, обучители и друг персонал от тези организации
• Асоциации на обучаеми, родители и учители в сферата на
професионалното обучение
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• Предприятия, социални партньори и други представители
на бизнеса, включително търговски и промишлени палати, занаятчийски организации
• Институции, предоставящи професионално консултиране,
ориентиране и информация относно учене през целия живот
• Институции, отговорни за изготвянето на политики за професионално обучение в контекста на учене през целия живот на
местно, регионално и национално ниво
• Изследователски центрове, работещи по проблемите на
ученето през целия живот
• Висши учебни заведения
• Организации с идеална цел, доброволчески институции,
НПО

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg, тел.: +359 915 50 10
Повече информация:
h t t p : // w w w. h r d c . b g / p l u g i n s /c o n t e n t /c o n t e n t .
php?content.34
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_
en.php
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc82_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0045:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Секторна програма „Леонардо да Винчи”

Име на проекта: „T.E.U.T.O.R. – Обучение на преподаватели, ориентирани към преквалификация”
Продължителност на проекта: 24 месеца (2007-2009 г.)
Бюджет на проекта: 248 000 евро
Цел на проекта:
• Да се създаде единен общопризнат модел в ЕС за обучение на обучители/преподаватели, социални работници, трудови
посредници и други, работещи в сферата на трудовата интеграция
на непривилегировани групи на пазара на труда
Дейности по проекта:
• Проучване на законодателствата и практиките във включените в проекта държави в сферите на кариерното развитие и
трудовото консултиране с акцент на трудова интеграция на непривилегировани групи на пазара на труда
• Определяне на конкретните нужди от обучение на обучители, работещи в сферата на трудова интеграция на непривилегировани групи на пазара на труда
• Разработване на обучителен модул, дидактични материали
и система за оценка и апробиране на обучителния модул
• Оценка на обученията в страните партньори и разпространение на резултатите
• Внасяне на обучителния модел за сертифициране на европейско ниво
Партньори:
• Община Асти, Италия
• Център за изследвания, Бордо, Франция
• Изследователски център, Варшава, Полша
• Център „Образование за демокрация”, Пловдив, България
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СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ГРЮНДВИГ”
2007-2013
Секторна програма „Грюндвиг” е насочена към всички възрастни, които искат да развият своите умения и квалификация.
Тя предлага възможности за участие в европейски образователни
проекти чрез индивидуална и групова мобилност.
Цели и приоритети на програмата:
• Да отговори на предизвикателствата, които застаряването
на населението в Европа поставя пред образованието
• Да предостави на възрастните учащи се възможности за
повишаване на техните знания и компетенции
• Да подобри качеството и достъпа до мобилност на учащи
се и на лица, заети в сферата на образованието за възрастни, като
достигне до 7000 броя мобилности за цяла Европа до 2013 г.
• Да насърчи сътрудничеството на европейско ниво в областта на образованието за възрастни и по-специално между организации, предлагащи образование за възрастни
• Да подобри педагогическите подходи и управлението на
организации за образование на възрастни
Допустими дейности:
• Мобилност за физически лица, която се състои в обучение
на работното място, посещения, асистентски стаж и обмен на служители в образованието на възрастни, както и различни възможности за образование на възрастни
• Тематични мрежи от експерти и организации („Мрежи
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Грюндвиг”), които работят по-специално относно:
- Развитие на образованието за възрастни в дисциплината,
предметната област или управленския аспект, за който се отнасят
- Установяване, подобряване и разпространение на добри
практики и иновации в сферата на обучението на възрастни
- Предоставяне на информация за подкрепа на проекти и
партньорства, създадени от други, и улесняване на взаимодействието между тези проекти и партньорства
- Насърчаване на разработването на анализ на нуждите и
осигуряване на качество в образованието за възрастни
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Курсове за обучение с продължителност от една до четири
седмици, които се провеждат в чужда страна
• Обучение на преподаватели по чужди езици - обикновено
се провежда в страната, в която се говори и преподава съответният език
• Учебни практики в търговско или индустриално предприятие или в неправителствена организация
• Организация на срещи, семинари, работни срещи и конференции
• Дейности, свързани с набиране и разпространение на информация, като например изследване на случаи от практиката,
създаване на информационни материали, интернет страници, изготвяне на публикации и др.
• Осъществяване на сравнителни проучвания, анализи, изготвяне на справочни материали, наблюдения и препоръки върху
дискутираните проблеми (това се отнася главно за тематичните
мрежи)
• Обучение и консултиране на координатори на проекти
(само при мрежите от проекти)
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Допустими кандидати:
• Училища и висши учебни заведения
• Асоциации, фондации, библиотеки
• Синдикати, музеи
• Центрове за обучение на възрастни
• Местни и регионални власти
• Организации, работещи в сферата на образованието за
възрастни

За контакт в България: Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.bg, тел.: +359 915 50 10
Повече информация:
h t t p : // w w w. h r d c . b g / p l u g i n s /c o n t e n t /c o n t e n t .
php?content.46
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc86_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0045:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Грюндвиг”

Име на проекта: „Изграждане на обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола”
Продължителност на проекта: 20 месеца (2009-2011 г.)
Цели на проекта:
• Обмен на различната историческа опитност на жените от
Изтока и Запада
• Развитие на нови интердисциплинарни методи в образованието за осмисляне ролята на жените като носители на културни
и политически ценности, общи за всички граждани на Европа
Дейности по проекта:
• Провеждане на 5 партньорски срещи в страни с исторически различно политическо развитие, на които за целите на
обучението се дискутират: „Опитът на жените от Изток и Запад
в периода 1938-1958”, “Различията между двете нива на политическо разбиране и памет – така, както се изучава, и така, както се
разказва от жените”, „Нови недуалистични пътища на осмисляне
на политиката и ценностите – лична и национална гордост и идентичност”, „Формулиране на общи ценности – човешките права в
контекста на историята на жените”
• Дейности, които запознават широката публика с проекта и
с дейността на партньорските организации, за да се създаде една
нова обща перспектива за европейска демократична политика, отчитаща пола
• Укрепване на мрежите от професионалисти, работещи в
областта на постигането на общите европейски цели като демокрация, сътрудничество, равенство и равнопоставеност по пол,
чрез обмен на добри практики, информация и знания
• Включване на опита и резултатите от проекта в бъдещите
образователни и обучителни проекти на партньорите
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Партньори:
• Център за изследвания и политики за жените, София, България
• Haus der Frauengeschichte, Германия
• Kvindemuseet, Дания
• Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας, Гърция
• Tallinna Ulikooli, Естония
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ХОРИЗОНТАЛНА (ОБЩА) ПРОГРАМА
2007-2013
Всяко предложение за проект по Хоризонталната програма
трябва да обхваща два или повече образователни сектора и различни целеви групи. Ако предложението обхваща само един сектор, то трябва да бъде представено пред съответната секторна
програма по програма „Учене през целия живот”. Например, ако
предложението има за цел разработването на материали за изучаване на чужди езици, които се използват от ученици в училищното
образование (целева група), то не може да бъде финансирано по
Хоризонталната програма, а следва да се представи по програма
„Коменски”.
Цели и приоритети на програмата:
• Да насърчи европейското сътрудничество в области, обхващащи две или повече секторни програми
• Да насърчи качеството и прозрачността на системите за
образование и обучение в държавите-членки
• Да подкрепи развитието на политиката и сътрудничеството
на европейско ниво в ученето през целия живот, особено в контекста на новата стратегическа рамка за сътрудничество в областта
на образованието и обучението (ЕСЕТ 2020), както и на Болонския
и Копенхагенския процес
• Да гарантира осигуряване на сравними данни, статистика и
анализи, подкрепящи развитието на политики за учене през целия
живот, както и да наблюдава напредъка в процеса на постигане на
целите и задачите в ученето през целия живот и да идентифицира
областите, нуждаещи се от по-специално внимание
• Да насърчи изучаването на чужди езици в подкрепа на ези27

ковото разнообразие на държавите членки
• Да подкрепи развитието на иновативни продукти, услуги,
педагогически методи и практики за учене през целия живот
• Да гарантира, че резултатите от програма „Учене през целия живот“ са признати по подходящ начин, демонстрирани и приложени в по-широк мащаб
Допустими дейности:
• Сътрудничество на политическо ниво и иновативност в
сферата на ученето през целия живот
• Популяризиране на изучаването на чужди езици
• Създаване на иновативно базирани продукти, услуги, образователни форми и практики за учене през целия живот
• Разпространяване и прилагане на резултатите и дейностите
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Взаимно обучение по политики и обмен на информация за
добри практики
• Разработване и прилагане на свързани и цялостни подходи
към ученето през целия живот
• Разработване и прилагане на свързани и цялостни подходи, които обхващат всички сектори и форми на учене
• Разработване и въвеждане на иновативни и практични инструменти за учене през целия живот за постигане на лично развитие
• Възможности за заетост и социално включване на граждани от всички възрастови групи и произход, по-специално чрез:
партньорства между секторите за формално, неформално образование и обучение на бизнеса, на доброволно действащи лица
на регионално и местно ниво, свързани с инициативи за заетост и
социално включване
• Мерки за специфичните нужди на социално-икономически
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те групи в неблагоприятно положение и нетрадиционните учащи
се
• Мерки за засилване привлекателността на ученето, за
подкрепа на мотивацията на учащите се и за осъществяване на
по-гъвкави начини и по-добри преходи (например чрез постоянни
насоки и съвети, финансови стимули и подкрепа, рамки за национални квалификации и системи за оценяване на ученето, схеми
за валидиране на предварително и експериментално обучение,
включително неформално и формално обучение)
• Разработване и тестване на методологии за измерване и
оценяване на влиянието на информационните и комуникативните
технологии в образованието
• Проектиране, разработване и тестване на нови сценарии
или методи за свързване на различни образователни общности
• Популяризиране на езици, информация за възможности за
изучаване на езици, подобряване на достъпа до средства за изучаване на езици
• Разработване и разпространяване на материали за езиково обучение – създаване, адаптиране или обмен на един или повече от следните продукти: образователни медии/материали за
чуждоезиково обучение, методи и инструменти, предназначени за
признаване/оценка на езиковите умения, учебни програми и методологии за изучаване на езици
• Популяризиране на езиковата информираност и достъпа до
ресурси за изучаване на езици и/или разработватване и разпространение на материали за езиково обучение, включително онлайн
курсове
• Сравнителни проучвания и изследвания, изследователски
мрежи и изследователски конференции, както и публикуване и
разпространяване на резултатите
• Учебни визити за специалисти, вземащи решения в образованието и професионалното обучение
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Допустими кандидати:
• Национални и регионални администрации, отговарящи за
образованието и обучението
• Академични и изследователски организации, отговорни
фактори, университети
• Практикуващи в образованието
• Организации, които могат да обосноват подходящи изследователски способности и опит
• Представители на местни, регионални и национални власти
• Директори на институции, центрове или доставчици за образование и професионално обучение; центрове за насоки, центрове за валидиране и акредитация
• Ръководители на департаменти
• Квалификационни обучители на учители
• Инспектори в образованието и професионалното обучение
• Представители на образователни и обучителни мрежи и
сдружения
• Педагогически съветници или съветници по ориентация
• Представители на образователни центрове, бюра на труда
или центрове за ориентация
• Мениджъри на човешки ресурси и мениджъри по фирмено
обучение
• Малки и средни предприятия
• Търговски/промишлени/съсловни камари
• Организации и профсъюзи
• Изследователи
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За контакт в България:
Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.
bg, тел.: +359 915 50 10
Повече информация:
http://www.hrdc.bg
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc78_en.htm
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc92_en.htm
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc94_en.htm
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc96_en.htm
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc98_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0045:01:BG:HTML
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ПРОГРАМА „ЖАН МОНЕ”
2007-2013
Програма „Жан Моне” на Европейската комисия стимулира
обучението, изследването и отразяването на европейската интеграция в университети в Европейския съюз и извън него. Програмата отпуска грантове за покриване на разходите за академични
дейности, свързани с интеграцията в европейски и други университети. От 2007 г. програма „Жан Моне” е интегрирана в рамките
на по-широкообхватната програма „Учене през целия живот”.
Цели и приоритети на програмата:
• Да стимулира постиженията в обучението и научните изследвания в изучаването на европейската интеграция във висшите училища в рамките на ЕС и извън него
• Да подобри познанията и осведомеността сред учени и
специалисти и сред европейските граждани по въпроси, свързани
с европейската интеграция
• Да подкрепи ключовите европейски институции, занимаващи се с въпросите, свързани с европейската интеграция
• Да подкрепи съществуването на висококачествени европейски асоциации и институции, работещи в областта на образованието и обучението
Допустими дейности:
• Подкрепа за обучението, научните изследвания и отразяване на европейската интеграция на равнище висши училища в
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целия свят (Дейност Жан Моне)
• Подкрепа за изследователи, задълбочаващи изследванията си в приемащ университет в друга страна
• Оперативни грантове за подкрепа на определени оперативни и административни разходи на определени институции, на
европейско ниво, преследващи цел от европейски интерес
• Оперативни грантове за подкрепа на определени оперативни и административни разходи на европейските асоциации, работещи в областта на образованието и обучението. Тези бенефициенти се избират в резултат на отделна покана за предложения.
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Информационни и изследователски дейности, свързани с
ЕС, с цел насърчаване на дискусии, отразяване и познание за процеса на европейска интеграция
• Едностранни проекти на изследователи, специализирани в
европейската интеграция
• Многостранни проекти и мрежи, които могат да включват
подкрепа за установяване на многостранни изследователски групи в областта на европейската интеграция
Допустими кандидати:
• Висши училища в рамките на ЕС и извън него, които са признати в своите страни
• Сдружения на преподаватели и изследователи, ангажирани с изследване на европейския интеграционен процес в рамките
на ЕС и извън него
• Европейски асоциации, действащи на европейско равнище
в областта на образованието и обучението
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За контакт в България:
Център за развитие на човешките ресурси, hrdc@hrdc.
bg, тел.: +359 915 50 10
Повече информация:
http://www.hrdc.bg
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/jean_monnet/jean_monnet_
en.php
ht t p://e c .e ur o p a.e u/e du c at i o n/li f e l o n g - l e a r nin g programme/doc88_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0045:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Жан Моне”

Име на проекта: „2007 – едно разширяване не е достатъчно. Какви са перспективите за Югоизточна Европа в един приобщаващ процес на разширяване на Европейския съюз?”
Продължителност на проекта: 12 месеца
Цели на проекта:
• Да се насърчи изследователската дейност и дебатът по европейска интеграция в страните от Югоизточна Европа чрез академичен обмен в региона и чрез създаване на междунационални
изследователски групи по различни теми
• Да се стимулира интересът на млади изследователи към
динамиката на европейската интеграция в процеса на развитие на
Югоизточна Европа
• Да бъде изградена трайна регионална мрежа от асоциации
за европейски изследвания между преподаватели и изследователи от региона с цел тяхното по-активно участие в по-широките
рамки на мрежата асоциации „ECSA-Europe” и „ECSA-World”
• Да се разшири регионалната мрежа от асоциации към държави от региона, които все още не са страни кандидатки
Дейности по проекта:
• Организиране и провеждане на международни конференции в Анкара, Варна и Букурещ с професори и докторанти по проблемите на разширяването на ЕС в Югоизточна Европа
• Официално представяне на книгата „Европейския съюз:
Има ли шок от разширяването? Последици за Югоизточна Европа
и за разширения Съюз”
• Изработване и разпространение на публикации от проведените конференции
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• Конкурс за представяне на най-добър доклад от докторанти
и млади изследователи на конференциите и семинарите по проекта. Публикуване на докладите им в сборници и на интернет сайта
на проекта.
• Предоставяне на специални стипендии
• Организиране на докторантски дискусионен форум с участието на професори и докторанти от България, Гърция, Турция,
Румъния, Великобритания и Канада в София
• Институционална подкрепа за Румънската асоциация за изследване на Европейската общност за повишаване нивото на нейната популярност и разпространение на информация за нейните
дейности сред университетски среди и други кръгове на обществото
• Привличане на преподаватели и изследователи от Македония, Сърбия и Черна гора към дейности по проекта и насърчаване
на създаването на асоциации за европейски изследвания в тези
страни
• Изграждане на интернет сайт с публикуване и на доклади
от конференциите по проекта
Партньори:
• Българска асоциация за изследвания на Европейската общност (БЕКСА)
• Румънска асоциация за изследвания на Европейската общност
• Турска университетска асоциация за изследване на Европейската общност
• Жан Моне център за върхови постижения към Университета в Крит, Гърция
• Жан Моне център за върхови постижения (Съсекски европейски институт към Университета в Съсекс, Великобритания
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ПРОГРАМА „МЕДИА 2007”
2007-2013
„Медиа” е програма за подкрепа на европейската аудиовизуална индустрия, както и за създаването и разпространението на
филми и дейности, свързани с обучение. Програмата съфинансира
инициативи за обучения в аудиовизуалния сектор, разработване
на проекти за производство на филми (игрални, документални,
анимационни, телевизионни предавания). От 2001 до 2006 г. повече от половин милиард евро са били вложени в 8000 проекта от
над 30 страни.
Цели и приоритети на програмата:
• Запазване на европейското културно и езиково разнообразие, на кинематографичното и аудиовизуалното наследство
• Насърчаване на междукултурния диалог
• Разпространение на европейски аудиовизуални творби в
ЕС и извън него
• Засилване на конкурентоспособността на европейския аудиовизуален сектор в рамките на отворен и конкурентен европейски пазар, благоприятстващ заетостта
Допустими дейности:
• Обучения на специалисти, развитие на обучителни модули,
дистанционни обучения
• Развитие на кинематографични творби и аудиовизуални
програми, изработване на финансови планове
• Разпространение на кинематографични творби и аудиовизуални програми, подпомагане на филмови фестивали
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• Хоризонтални действия – пилотни проекти за изследване и
адаптиране на програмата
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Придобиване и усъвършенстване на умения за създаването
на аудиовизуални произведения
• Разпространение и популяризиране на европейски аудиовизуални продукции
• Пилотни проекти, за да се гарантира, че програмата се
приспособява към развитието на пазара
• Насърчаване на творческия процес в аудиовизуалния сектор и разпространението в Европа
• Укрепване на структурата на европейския аудиовизуален
сектор, по-специално на малките и средни предприятия
• Развитие на пазара по отношение на цифровизацията,
включително насърчаване на привлекателни електронни каталози
на европейски филми от цифрови медийни платформи
Допустими кандидати:
• Независими европейски компании и частни предприятия от
аудиовизуалната индустрия
• Организации и професионални асоциации, специализиращи в аудиовизуалния сектор
• Училища за кино и телевизия, университети, специализирани училища за професионално обучение
• Физически лица
Бюджет за програмния период от 7 години:
755 000 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80%
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За контакт в България: Национален филмов център,
Бюро МЕДИА, info@mediadesk.bg, тел.: +359 2 988 32 24
Повече информация:
http://www.mediadesk.bg
http://ec.europa.eu/culture/media
http://eacea.ec.europa.eu/media
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0012:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Медиа”
Име на проекта: „Лятно медиа студио”
Продължителност: 12 месеца
Бюджет на проекта: 123 837 евро
Основни цели на проекта:
• Обединяване на представители от различни школи (театър,
кино и музика) за интензивна работа – размяна на ноу-хау, идеи и
добри практики предимно сред студенти
• Участниците да получат знания по време на семинари и
работни срещи и работа в международни екипи
• Обмен на съвременна теоретична и практическа информация, анализ на примери, участие в оценки и дискусии
• Създаване на 10 кратки документални филма, теория и
практически курс за писане на сценарии
Основни дейности по проекта:
• 4 дни на интензивни семинари и работни срещи, разработване на телевизионни сценарии от 10 международни екипа под
ръководството на преподавателите
• 4 дни, посветени на практическа работа. Изпълнение на
разработените скриптове и снимки.
• Преосмисляне, окончателен сценарий промени, най-добър
монтаж и консултации с преподавателите
• Производство на документален филм за „Summer MEDIA
Studio 2010“ и учебно-творческия процес, разпространение на добри практики и резултати от проекта
Партньори:
• Helsinki Metropolia University of Applied Sciences, Финландия
• Национална академия за театрално и филмово изкуство
• Латвийска академия на науките
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ПОДПРОГРАМИ НА „МЕДИА 2007”

МЕДИА МУНДУС
2011-2013
„Медиа Мундус” е програма за широко струдничество с цел
аудиовизуалната индустрия да засили културните и търговските
връзки между европейската филмова индустрия и производителите на филми от трети държави. За прериода 2011-2013 г. са осигурени 15 млн. евро. Програмата финансира проекти, насочени към
насърчаване на мобилността на европейски филмови творци и
техни колеги по света. Идеята е да се улесни достъпът до международните пазари и да се увеличи разпространението на европейски филми на неевропейския пазар и обратно.

МЕДИА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
2008-2013
Целта на тази програма е укрепване на сътрудничеството и
насърчаване на двупосочния поток на кинематографски и аудиовизуални творби. От 2008 г. програмата е предоставила 7 млн.
евро за 58 проекта, през 2010 г. 1 млн. евро са насочени към проекти за обучения и създаване на партньорства. От тях шест проекта за обучение финансират патньорства със специалисти от Хонг
Конг, Япония, Канада, Буркина Фасо, Грузия, Индия и Южна Африка за усъвършенстване на условията на работа, законовите рамки
и развитието на аудиовизуални пазари.
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ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ”
2007-2013
Програма „Европа за гражданите” поддържа широка гама от
дейности, които подкрепят активното гражданско общество, поспециално – участието на гражданите и организациите в процеса
на европейската интеграция.
Цели и приоритети на програмата:
• Развиване на чувство за европейска идентичност, основана
на общи ценности, история и култура
• Изграждане на чувство за принадлежност към Европейския
съюз сред неговите граждани
• Насърчаване на толерантността и взаимното разбирателство между европейските граждани, зачитане и насърчаване на
културното и езиковото разнообразие с принос за междукултурния диалог
• Сближаване на местните и регионалните общности от цяла
Европа
• Представяне на Европа като общност по-близо до хората
чрез промотиране на европейските ценности и движения
• Стимулиране на сътрудничеството между организации на
гражданското общество и на отделни граждани
Допустими дейности:
• Дейност 1: Активни граждани за Европа
Насочена е към дейности с участието на гражданите в съответствие с целите на програмата и по-специално със следните
специфични цели: събиране на хората от местните общини в
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Европа, за да споделят и обменят опит, мнения и ценности, да се
поучат от историята и да изградят бъдещето. Насърчават се срещи, обмен и дебати между европейските граждани от различни
държави и чрез различни средства.
Тази дейност е разделена на две мерки:
Мярка 1: Побратимяване на градове и работа в мрежа от
побратимени градове
Подпомага създадените връзки на местно ниво между побратимени общини за насърчаване на обмена и сътрудничеството.
Мярка 2: Проекти на граждани и мерки за подкрепа
Изследва новаторски методи за участието на гражданите.
• Дейност 2: Активно гражданско общество за Европа
Подкрепя организации на гражданското общество и мозъчни
тръстове като уникални връзки между европейските граждани и
Европейския съюз. Организациите на гражданското общество на
европейско, национално, регионално и местно равнище са важни
за активното участие на гражданите в обществото и подпомагат
засилването на всички аспекти на обществения живот.
Тази дейност се състои от три мерки:
Мярка 1: Структурна подкрепа за мозъчни тръстове
Мярка 2: Структурна подкрепа за организациите на гражданското общество на европейско равнище
Мярка 3: Подкрепа за проекти, инициирани от организации
на гражданското общество
• Дейност 3: Активна европейска памет
Европейският съюз се основава на фундаментални ценности
като свобода, демокрация и зачитане на правата на човека. Поддържането на активната европейска памет изисква:
- Поощряване на действия, дебати и размишления, свързани
с европейското гражданство и демокрация, споделените ценности, общата история и култура
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- Приближаване на Европа до нейните граждани чрез насърчаване на европейските ценности и постижения
• Дейност 4: Заедно за Европа
Цели задълбочаване на концепцията за „активно европейско
гражданство”. Подкрепя публични събития, изследвания и информационни инструменти, насочени към възможно най-широка публика от различни страни с цел да направят Европа по-осезаема за
своите граждани.
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Двустранни, тристранни и многостранни срещи между градове и регионални общности
• Публикации, изследвания и анализи
• Конференции, семинари, кръгли маси, колоквиуми, работилници, изложби
• Обучения и написване на учебни материали
• Създаване и разпространяване на интернет сайтове, аудиовизуални продукти, радиопредавания
• Дигитализиране на архиви, организиране на възпоменателни церемонии, изследователска дейност
Допустими кандидати:
• Местни и регионални организации
• Европейски организации за политически изследвания, т. н.
„мозъчни тръстове”
• Организирани групи от граждани
• Организации на гражданското общество
• Неправителствени организации
• Синдикални организации
• Образователни институции
• Организации на доброволчески труд или благотворителни
организации
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Бюджет за програмния период от 7 години:
219 578 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 10% до 45%

За контакт в България: Министерство на външните
работи, Дирекция „Информация и комуникация”, iprd@mfa.
government.bg, тел.: +359 2 948 22 18
Повече информация:
http://www.mfa.bg/bg/pages/view/16
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Програмата:
ht t p://e ur- l e x .e ur o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32006D1904:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Европа за гражданите”

Име на проекта: „Побратимяването между европейски градове – мост между младите хора” (в рамките на Дейност 1 „Активни граждани за Европа”, Мярка 2 „Граждански проекти и подкрепящи мерки”)
Продължителност на проекта: 10 месеца (февруари –
декември 2011 г.)
Цел на проекта:
Разширяване участието на младите хора в процеса на вземане на решения чрез ангажирането им като общински съветници и
служители, подкрепа и реализация на съвместни инициативи.
Дейности по проекта:
• Анализ и оценка на процеса на побратимяване и на потребностите в България, Хърватска и Испания чрез въпросник за проучване на нивото на познание и разбиране на програмата „Европа
за гражданите”
• Обучение за общински експерти от пилотните общини на
партньорските страни за изготвяне на добър проект
• Учебни посещения в партньорските страни за обмяна на
опит
• Разработване на наръчник за включване на младите хора
при побратимяване
• Популяризиране на резултатите от проекта
Партньори:
• Национално сдружение на общините в Република България
• Асоциация на общините в Република Хърватска
• Андалуски фонд на общините за международна солидарност, Испания
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ПРОГРАМА „КУЛТУРА”
2007-2013
„Култура” е единна програма за дейности на ЕС в областта на
културата, отворена към всички нейни области (с изключение на
аудиовизуалната) и към всички категории културни оператори. Насочена е към изграждане и укрепване на европейското културно
пространство чрез развитие на културното сътрудничество между
творци, артисти и културни институции, като се зачита националното и регионалното разнообразие на единното културно наследство.
Цели и приоритети на програмата:
• Насърчаване на транснационалната мобилност на работещите в областта на културата
• Поощряване на разпространението на произведения на изкуството, на културни и художествени изделия
• Популяризиране на междукултурния диалог
Допустими дейности:
• Направление 1: Подкрепа на културни дейности
Подпомага сътрудничеството между театри, музеи, професионални сдружения, научноизследователски центрове, университети, културни институции и обществени органи от различни
страни. Позволява на различните сектори да работят съвместно и
да разширяват своята културна и творческа дейност отвъд досегашните граници.
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1.1. Проекти за многогодишно сътрудничество (от 36 до 60
месеца)
Тази категория е насочена към засилване на многогодишните
транснационални културни връзки чрез насърчаване на минимален брой от 6 културни дейци от най-малко 6 страни участнички в
програмата за сътрудничество и работа за период от 3 до 5 години.
1.2. Мерки за сътрудничество
Подкрепят секторното и междусекторното културно сътрудничество между европейските оператори с приоритет на творчеството и иновацията. Насърчават се дейности, които са насочени
към изследване на пътища за сътрудничество, за да се разработват в по-дългосрочен план. Всяка дейност е насочена и осъществявана в партньорство от най-малко трима културни оператори
в три различни страни.
1.3. Специални дейности
Тези дейности са значителни по мащаб и засягат значителна
част от народите в Европа, те помагат да се повишава тяхното
чувство за принадлежност към една и съща общност, осведомяват ги за културното многообразие на държавите членки, развиват
международния диалог, подпомагат европейски фестивали.
• Направление 2: Подкрепа на организациите, действащи
на европейско равнище в областта на културата
Предоставените безвъзмездни средства по това направление подпомагат оперативните разходи във връзка с постоянните
дейности на организациите бенефициенти за изпълнение на работната им програма.
• Направление 3: Подкрепа за анализ и за събиране и разпространение на информация, за оптимизиране на ефекта от проектите в областта на културното сътрудничество
Подкрепя осъществяването на изследвания и анализи в областта на европейското културно сътрудничество и в развитието
на европейската политика в областта на културата.
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
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• Проекти за съвместна трансгранична работа и за създаване и изпълнение на културни и творчески дейности
• Международен обмен на произведения на изкуствата
• Мобилност и обмяна на опит между творци от различните
области на културата
• Преводи на литература
• Фестивали
• Създаване на мрежи от културни институции и организации за сътрудничество и подкрепа
• Популяризиране и научноизследователска дейност във
всички области на културата с изключение на аудиовизуалната
сфера
• Оперативни разходи при постоянните дейности на организации, които работят на европейско равнище в областта на културата и насърчават чувството за споделен културен опит с европейско измерение
• Установяване или разширяване на географския обхват на
даден проект, за да го направи устойчив след периода на финансиране
• Културно сътрудничество и културен обмен между страни
от ЕС и трети страни, които са сключили споразумения за асоцииране или сътрудничество с Европейския съюз, при условие че в
тези споразумения се съдържат клаузи в областта на културата
Допустими кандидати:
• Местни и регионални власти
• Корпорации
• Администрации
• Малки и средни предприятия
• Асоциации
Бюджет на програмата за период от 7 години:
400 410 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80%
49

За контакт в България: Министерство на културата, Културно контактна точка – България, vesela_ko@
mc.government.bg, kondakova@gmail.com, тел.: +359 884 799
759
Повече информация:
http://www.ccp-bg.com
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/
doc411_en.htm
Програмата:
ht t p://e u r- l e x .e ur o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32006D1855:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Култура”
Име на проекта: „Балканска библиотека”
Продължителност: 19 месеца
Бюджет на проекта: 68 816 евро
Основни цели на проекта:
• Сближаване на балканската култура, език и съвременни
автори с българската читателска аудитория чрез представяне
на най-талантливите и известни имена на творци от балканските
страни
• Взаимно опознаване за преодоляване на противопоставянето и неразбирането на „другия”, на съседа
Основни дейности по проекта:
• Превод на български език на 10 книги от балкански автори:
- „Опасно готварство” – Андреас Стайкос, Гърция
- „Ариостос Внимателният разказва мигове от живота и сънищата си” – Яниц Рицос, Гърция
- „Седем пъти пръстенът” – Измини Капандаи, Гърция
- „Глосарий” – Йеврем Бъркович, Черна гора
- „Коридори с огледала” – Ана Бландиана, Румъния
- „Опит да забравиш” – Миро Гавран, Хърватия
- „Предумишлено убийство” – Слободан Селенич, Сърбия
- „Смърт на дякона” – Драги Михайловaски, Македония
- „Всичко тече” – Славко Прегъл, Словения
- „Ближен” – Горан Петрович, Сърбия
Бенефициент:
• Балкани 93 ЕООД, България
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ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ”
2007-2013
Програма „Младежта в действие” се стреми да отговори на
европейско ниво на потребностите на младите хора в периода, започващ с началото на съзряването и завършващ със зрялата възраст. Програмата подпомага придобиването на компетенции чрез
неформално образование и насърчава участието на младите хора
в обществените процеси.
Цели и приоритети на програмата:
• Популяризиране на активното гражданство на младите
хора и в частност на тяхното европейско гражданство
• Развиване на солидарност и насърчаване на толерантност
сред младите хора с оглед стимулиране на социалното единство в
Европейския съюз
• Насърчаване на взаимно разбирателство между младите
хора от различните страни
• Допринасяне за развитието на системите за подкрепа на
младежки дейности и на капацитета на гражданските организации, работещи в младежката сфера
• Насърчаване на европейско сътрудничество в младежката
сфера
• Насърчаване на мобилността и активното участие в обществото на младите хора за борба с младежката безработица
• Приобщаващ растеж – за преодоляване на бедността и
маргинализацията и повишаване на осведомеността сред младите
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и ангажираността им с тях за изграждането на общество, в което
всеки има своето място
• Повишаване на осведомеността за измененията на климата
и развитие на по-отговорно отношение за устойчиво развитие
• Развитие на доброволчеството като философия и форма на
активно участие в различни инициативи
• Подкрепа на креативността и предприемачеството, оригиналното мислене, находчивостта и изобретателността сред младите хора, особено за постигането на икономически, политически,
социални и екологични цели
Допустими дейности:
• Младежта за Европа:
- Младежки обмени
- Младежки инициативи
- Проекти за демократично гражданство
- Проекти за последователни дейности
• Европейска доброволческа служба чрез включване на млади хора между 18 и 30 години в международни доброволчески
дейности на територията на Европейския съюз и извън него
• Младежта на света:
- Младежки обмени
- Обучения и работа в мрежа в областта на младежта с държави, граничещи с ЕС и с други страни
• Младежки работилници и поддържащи дейности чрез обучение и работа в мрежа
• Подкрепа за европейско сътрудничество в младежката
сфера чрез срещи между млади хора и отговорници по младежката политика
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За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Пътни разходи
• Разходи за предварителна подготвителна среща
• Разходи за настаняване и други разходи по време на международните младежки обмени и доброволческа работа
• Разходи, пряко свързани с подготовката на дейността,
включително и застраховки
• Младежки срещи, семинари, обучения, конференции
• Всякакви разходи, пряко свързани с дейностите по проектите за младежки инициативи при решаване на транснационални,
национални или местни проблеми
• Допълнителни разходи, свързани с млади хора в неравностойно положение или със специални потребности
• Разходи за визи и свързани с тях разходи за ваксинация
• Разходи, свързани с допълнително разпространение и приложение на резултатите
Допустими кандидати:
• Нестопански или неправителствени организации
• Местна или регионална обществена структура
• Неформална група младежи
• Структура, активна на европейско ниво в сферата на младежта, която има клонове в най-малко 8 програмни страни
• Международни неправителствени и нестопански организации
• Стопански структури, организиращи събитие в сферата на
младежта, спорта или културата
Бюджет за програмния период от 7 години:
894 330 000 евро
Съфинансиране от ЕС: до 75%
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За контакт в България:
Национален център „Европейски младежки програми и
инициативи”, info@youthbg.info, тел.: +359 2 930 00 572
Повече информация:
http://www.youthbg.info
http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/about_youth_
en.php
http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/
doc74_en.htm
http://europa.eu/youth
http://www.salto-youth.net
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:327:0030:01:EN:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Младежта в действие”

Име на проекта: „Тренинг курс Междукултурно обучение
на Балканите”
Продължителност: 3 месеца
Бюджет на проекта: 11 680 евро
Цели на проекта:
• Да засили „европейското измерение” на Балканите, да промотира европейските ценности и човешките права, да използва
огромния потенциал на междукултурното обучение, за да се осъществи ефективна борба със съществуващите предразсъдъци,
прояви на расизъм и ксенофобия
• Да промотира ефективни модели на сътрудничество на
млади хора от различни европейски държави
• Да се обмени опит и да се разменят ефективни модели,
приложени в завършени проекти
Дейности по проекта:
• Подготвителна среща между координаторите на партньорските организации
• 9-дневен международен обмен в България на младежи от
4 държави
• Съвместен тренинг курс на тема Междукултурно обучение
на Балканите
• Международна вечер на талантите
• Обмен на опит по младежки проекти от международните
организации
Партньори:
• Национална асоциация „Дебати”, България
• „EUROSP.CE”, Гърция
• Association Concordia, Франция
• UNISER scrl, Италия
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ПРОГРАМА „ПРОГРЕС”
2007-2013
Програма „Прогрес” е създадена да подкрепя финансово изпълнението на целите на Европейския съюз в областта на заетостта, социалните въпроси и равните възможности. Програмата
работи съвместно с „Европейския социален фонд”. Тя замества
предишните четири, които приключиха своето действие през 2006
г. и обхваща дейности, насочени срещу дискриминацията, равенството между половете, мерки за заетост и борба срещу социалното изключване.
Цели и приоритети на програмата:
• Ускоряване приложението на Европейската стратегия по
заетостта и на отворения метод за координация в областта на
социалната защита и включване
• Подобряване на средата и условията на труд, включително
здравословните и безопасните условия на работното място, както
и съвместяването на работата и семейния живот
• Гарантиране на ефективното прилагане на принципа за
липса на дискриминация и равенство на половете, както и въвеждането му като неразделна част от всички сфери на дейност на ЕС
Допустими дейности:
• Европейски изследвания в областта на здравословни и безопасни условия на труд
• Събиране на статистически данни за броя на трудовите
злополуки и професионалните заболявания, компилиране на резултатите и тяхното разпространение
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• Финансиране на европейски обсерватории за проследяване на политиките по заетостта и тенденциите на пазара на труда
• Обучения за хора, които практикуват в областта на правото
и политиката
• Създаване на мрежи от национални експерти, обмен и обсъждане на въпросите, повдигнати във връзка със заетостта в ЕС,
законодателството и неговото прилагане
• Финансиране на европейски мрежи от неправителствени
организации за борба със социалното изключване и дискриминация, насърчаване на равенството между половете
• Обществени кампании за популяризиране на ЕС, социалните и политиките по заетостта, конференции
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Разходи за събиране на статистически данни, провеждане
на проучвания, анализи и изработване на доклади
• Провеждане на семинари и обучения в сферата на програмата
• Оперативни разходи по създаване и подкрепа на мрежи от
експерти и неправителствени организации по проблемите на заетостта, социалното изключване и заетостта
• Приложение на комуникационни стратегии за популяризиране на социалните политики и политиките на заетостта в ЕС
Допустими кандидати:
• Местни и регионални власти
• Обществени служби по заетостта
• Национални статистически служби
• Специализирани органи
• Университети и изследователски институти
• НПО
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Бюджет за програмния период от 7 години:
682 752 000 евро
Съфинансиране от ЕС: до 80%

За контакт в България: Министерството на труда и
социалната политика, дирекция „Европейски въпроси и международно сътрудничество”, atcholashka@mlsp.government.
bg, тел.: +359 2 981 25 88, дирекция „Индустриални отношения, сектор „Условия на труд”, kolchakov@mlsp.goverbnment.
bg, +359 2 81 19 541, +359 2 987 05 44
Повече информация:
ht tp://w w w.mlsp.government.bg/progress/default.
asp?pid=1
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=327&langId=bg
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:
05:08:32006D1672:BG:PDF
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Прогрес”
Име на проекта: „Прогрес към равенството: национални
ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминацията”
Продължителност: 14 месеца (2009-2011)
Бюджет на проекта: 306 127 евро
Цели на проекта:
• По-добро прилагане на националното антидискриминационно законодателство
• Разширяване на националната политика за борба с дискриминацията и насърчаване на равенството
• Повишаване на обществената информираност за европейските и националните политики и законови инструменти за борба
с дискриминацията
Дейности по проекта:
• 5 семинара за журналисти и представители на медиите, за
полицейски служители, за образователни експерти
• 6 семинара за училищни психолози и педагогически съветници и 3 за работодатели, мениджъри на малки и средни предприятия, синдикати, ръководители „Човешки ресурси”, местна власт,
представители на Търговската камара
• Информационни кръгли маси и приемни в 7 града на страната, насочени към местните общности - общински органи, НПО,
местни представители на бизнеса и работодателите, синдикати
• Обучение на 73 представители на медиите, 84 полицейски
служители, 250 образователни експерти, 336 практикуващи юристи, 115 представители на работодатели и синдикални организации
• Национално представително изследване за равнопоставеността и дискриминацията
• Разработено Ръководство за работодатели по разнообразието на работното място и Наръчник за равно третиране
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• Отпечатване на Наръчник „Многообразие в медиите” и
Сборник съдебна практика – второ издание
• Изработване и разпространение на информационни материали по проекта
Партньори:
• Министерство на труда и социалната политика, България
• Комисия за защита от дискриминация, България
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ПРОГРАМА „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ”
2007-2013
Програма „Защита на потребителите” е създадена на 18 декември 2006 г. с решение на Европейския парламент и на Съвета
с идеята Общността да допринесе за защита на здравето и безопасността на европейските граждани, за отстояване на техните
икономически и правни интереси.
Цели и приоритети на програмата:
• Да осигури високо ниво на защита чрез подобряване на
информацията за потребителите, свързана с данни, подобряване
на консултирането и представителството на интересите на потребителите
• Да осигури ефективно прилагане на правилата на защита
на потребителите, по-специално чрез сътрудничество между органите и организациите, отговорни за прилагането на законодателството за потребителите, информация, образование и разрешаване на спорове
Допустими дейности:
• Събиране, обмен и анализ на данни и информация, които
доказват развитието на потребителската политика и интеграцията
на потребителските интереси
• Събиране, обмен и анализ на данни и информация и развиване на инструменти за оценка, които предоставят научно доказателство за безопасността на потребителските стоки и услуги
• Подкрепа за научни консултации в сферата на потребителската безопасност, обществено здраве и околна среда
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• Модернизиране на общностните разпоредби в областта на
потребителите за опростяване и подобряване на регулаторната
среда (за предприятията и потребителите)
• Финансов принос за функционирането на европейски потребителски организации
• Стандартизация на потребителските организации на ниво
Европейски съюз
• Създаване на капацитет за потребителските организации
• Съвместна дейност с Комисията за защита на конкуренцията
• Мониторинг и оценка на транспортирането, въвеждане и
прилагане на законодателството за защита на потребителите от
държавите членки относно нелоялни търговски практики
• Информация, консултации и правна защита за подпомагане
на потребителите за решаване на проблеми и спорове, извънсъдебно решаване на спорове, осигуряване на обратна връзка и информация
• Обучение на потребителите за разработване на европейски интегрирани магистърски степени
• Стипендии за половингодишни обучения в чужда страна
Допустими кандидати:
• Обществени организации или сдружения с нестопанска цел
от държавите членки
• Висши учебни заведения от държавите членки или трети
страни
• Студенти и преподаватели, участващи в магистърски програми по проблемите на потребителите
• Длъжностни лица, занимаващи се със защитата на потребителите
• Европейски потребителски организации:
- Неправителствени, с нестопанска цел, независими от промишлени, търговски и стопански организации, имащи за цел насърчаване и опазване на здравето, безопасността, икономическите и правните интереси на потребителите в Съюза
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- Получили мандат да представляват интересите на потребителите на общностно равнище от национални потребителски организации в поне половината от държавите членки
Бюджет за програмния период от 7 години:
156 800 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 95%

За контакт в България: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, e-docs@mee.government.bg, тел:
+359 2 940 70 01
Повече информация:
http://www.mi.government.bg/zp/evro_zp.html
http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/doc/
cps_0713_bg.pdf
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
general_framework_and_priorities/l32052_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/tenders/information/index_
en.htm
http://www.2007-2013.eu/by_scope_consumer.php
Програмата:
ht t p://e u r- l e x .e ur o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32006D1926:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Защита на потребителите”

Име на проекта: „Създаване на мрежа от български потребителски организации за осигуряване на по-високо ниво на потребителска защита”
Продължителност: 12 месеца
Цели на проекта:
• Обмен на информация и споделяне опита на партниращите
организации
• Обединение на ресурси за по-ефективна работа за защита
на потребителите
• Повишаване капацитета на сдруженията за участие при
формиране на политиката за защита на потребителите на европейско ниво
Дейности по проекта:
• Организиране на работна среща на екипите на партньорите, активисти - доброволци на българските сдружения от 12 областни града, представители на държавната администрация и експерти от община Пловдив за практическото прилагане на Закона
за защита на потребителите в България
• Представяне опита на Кипърската асоциация на потребителите по проект за работа с потребителите в селските райони
• Споделяне опита на словашката асоциация за защита на
потребителите след присъединяване към единния европейски пазар
• Обсъждане и приемане на единни методи за работа с потребителите – единна регистрационна форма за жалби, рекламации, общ сайт на българските сдружения, издаване на общи информационни материали
• Закупуване на техника, изработка на специализиран софтуер за работа в мрежа и обмен на информация между сдружения65

та и потребителите, отпечатване на брошури
• Информационни кампании в Пловдив, София и Плевен
• Пресконференции, публикации в медиите, популяризиране
на дейността на сдруженията, разпространение на брошури и диплянки за повишаване информираността на потребителите
• Анкета сред целеви групи за идентифициране на потребностите от информация и защита, както и удовлетвореността им
от контактите им с потребителските сдружения и оторизираните
органи
Партньори по проекта:
• Независим съюз на потребителите, Плевен, България
• Асоциация Помощ за потребителя, София, България
• Асоциация на Кипърските потребители, Никозия, Кипър
• Словашка асоциация на потребителите, Братислава, Словакия

66

ПРОГРАМА „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
2008-2013

Всяка страна от ЕС е свободна да решава каква здравна политика най-добре подхожда на националните традиции и състоянието й, но всички страни споделят общи ценности. Сред тях са
правото на всеки човек на високи стандарти за обществено здраве
и равен достъп до качествени грижи за здравето. За осъществяването на тези общи цели помага Програма „Обществено здраве”.
Цели и приоритети на програмата:
• Подобряване на здравната сигурност на гражданите – защита на гражданите от здравни рискове, подобряване на гражданската сигурност
• Подобряване здравето на гражданите с цел повишаване на
просперитета и солидарността – насърчаване на здравословен и
активен начин на живот на възрастното население, преодоляване
на здравните различия
• Създаване и разпространяване на здравно образование –
обмен на знания и добри практики, събиране, анализиране и разпространяване на здравна информация
Допустими дейности:
• Съвместно посрещане на предизвикателствата
- Подобряване на сигурността на нашето здраве
- Стимулиране на доброто здраве, намаляване на неравенствата
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- Предоставяне на повече информация и познания за здравето
- Планиране на спешна помощ
- Безопасност на пациентите
- Намаляване на травмите и инцидентите
- Безопасна консумация на алкохол
- Здравословен начин на живот и остаряване
- Борба с тютюнопушенето и употребата на наркотици
- Предотвратяване на сериозни заболявания като СПИН и туберкулоза, обмен на знания в области като свързаните с половете
въпроси
- Детско здраве и редките болести
• Профилактика и контрол на болестите
- При пандемия ЕС подготвя план за координиран отговор,
както направи например с Птичия грип
- Развитие на европейски системи за наблюдение и ранно
предупреждение за заболявания
• Подобряване на околната среда и подобряване на
здравето
• Анализ на връзките между околната среда и състояния като алергии, респираторни заболявания и неврологични смущения, например аутизъм и проблеми с речта
• Подобряване на здравето чрез изследвания
- Изследвания за подобряване на здравето
- Повишаване на конкурентоспособността и иновативния капацитет на свързаните със здравето промишлености и предприятия в Европа
- Разработване и проверка на нови терапии за стимулирането на здравето
- Изготвяне на стратегии за профилактика, по-добри инстру68

менти за диагноза и медицински технологии
• Достъп до медицински грижи навсякъде
- Изработване на единна здравна книжка
Допустими кандидати:
• Структури на държавната здравна администрация
• Медицински академии
• Здравни заведения
Бюджет за програмния период от 6 години:
321 500 000 евро
Съфинансиране от ЕС: до 75%

За контакти в България:
Министерството на здравеопазването, дирекция „Международни дейности и протокол”, отдел „Проекти и програми”, kgecheva@mh.government.bg, тел.: +359 2 93 01 205,
+359 884 648 893
Повече информация:
http://www.mh.government.bg/
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_
bg.htm
ht tp://e c .europa.eu/health- eu/health _ in _the _eu/
programmes/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2008-2013/
index_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:301:0003:0013:BG:PDF
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РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ
2007-2013

За да бъдат постигнати задачите на обновената Лисабонска
стратегия, за стимулиране на икономическия растеж и създаване
на нови работни места в Европа е предложена Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (CIP). Тя подкрепя мерки
за засилване на капацитета на конкурентоспособност и иновации
в ЕС. Насочена е основно към малките и средните предприятия
(МСП), като насърчава иновационните дейности, включително екоиновациите, осигурява по-добър достъп до финансиране и предоставя бизнес услуги на регионално равнище. Насърчава по-добро
възприемане и използване на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и помага за развитието на информационното общество. Програмата насърчава и по-широката употреба на
възобновяема енергия, както и енергийната ефективност.
Рамковата програма се разделя на три подпрограми:
• Програма за предприемачество и иновации (ППИ)
• Програма „Подкрепа за ИКТ политики” (ИКТ-ППП)
• Програма „Интелигентна енергия – Европа” (ИЕЕ)
Цели и приоритети на програмата:
• Да повиши конкурентоспособността на предприятията и в
частност на малките и средните предприятия (МСП)
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• Да насърчи всички форми на иновации, включително и екоиновациите
• Да засили развитието на устойчиво, конкурентно и иновативно информационно общество
• Да насърчи енергийната ефективност и използването на
новите възобновяеми източници на енергия във всички сектори,
включително и в транспорта
Допустими дейности:
• Дейности, целящи да насърчат предприемачеството, конкурентоспособността и иновациите в индустрията с акцент основно към малките и средните предприятия – от бързо развиващите
се компании до семейните фирми, които представляват по-голяма
част от предприятията в ЕС
• Осигуряване на достъп на развити и новосъздадени МСП
до финансиране и инвестиции
• Предоставяне на информация на бизнеса относно функционирането и възможностите, които предлага вътрешният пазар,
както и относно подготвяно или влязло в сила приложимо законодателство
• Обмен на добри практики между държавите членки с цел
да създаде по-добра административна среда за бизнеса и иновациите
• Подпомагане на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии
• Подобрения в енергийната ефективност и въвеждането на
възобновяеми енергийни източници, тяхното навлизане на пазара, диверсификацията на енергията и горивата, нарастване на използването на възобновяеми източници на енергия
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Достъп до гаранционни схеми, капиталово и мецанин финансиране
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• Достъп до рисков капитал за иновативни МСП в техните
ранни етапи
• Достъп до рисков капитал за малки и средни предприятия
с висок потенциал за растеж в тяхната фаза на разгръщане
• Транснационални мрежи на различните участници в процеса на иновации и иновативни компании, включително и обмена на
добри практики
• Екоиновации и пилотни проекти на пазара, изпитване в реални условия на иновативни продукти
• Дейности, насочени към намаляване на въздействието върху околната среда, предотвратяване на замърсяването и постигане на по-ефективно използване на природните ресурси
• Подкрепа на иновациите и политиката за МСП
• Аналитична работа и повишаване на осведомеността (конференции, проучвания) за някои сектори на промишлеността, малките и средни предприятия
Допустими кандидати:
• Изследователски центрове
• Административни звена
• Малки и средни предприятия
• Агенции
• Търговски камари
Бюджет за програмния период от 7 години:
3 621 000 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80%
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За контакт в България:
Информационни центрове на „Enterprise Europe
Network”
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/
about/branches/BG/
http://www.enterprise-europe-network.bg/contacts.php
Повече информация:
ht t p://w w w.mi.g ove r n m e nt .b g/v i e w s s e a r c hi t e m.
html?typev=docs&id=279274
http://www.enterprise-europe-network.bg/index_bg.php
http://ec.europa.eu/cip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eaci/programmes_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:310:0015:01:BG:HTML
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ПРОГРАМА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ
(2007-2013)
Програмата за предприемачество и иновации e една от специфичните програми в рамките на Програмата за конкурентоспособност и иновации, която се стреми да подкрепя иновациите и
малките и средните предприятия в ЕС. Всички действия в подкрепа на МСП и предприемачеството имат уникална и цялостна
рамка. Програмата допринася за преодоляване на разстоянието
между научните изследвания и иновациите и насърчава всички
форми на иновация.
Цели и приоритети на програмата:
• Улесняване достъпа до финансиране на МСП чрез инвестиции от рисков капитал и инструменти за гарантиране на заеми
• Осигуряване на услуги в подкрепа на бизнеса и иновациите, предлагани чрез мрежа от регионални центрове - Enterprise
Europe Network
• Насърчаване на предприемачеството и иновациите
• Подкрепа за екоиновации
• Подкрепа на изработването на политика, насърчаваща предприемачеството и иновациите
Допустими дейности:
• Осигуряване на достъп до финансиране на МСП, които са в
различни фази на техния жизнен цикъл, насърчават инвестициите
в технологичното си развитие, иновациите и екоиновациите
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• Предоставяне на бизнес услуги чрез мрежата от центрове
„Enterprise Europe Network”, други бизнес центрове за иновации
и информация и центрове за услуги и информация в целия ЕС и
извън него
• Екоиновации и пилотни проекти за пазарно възпроизвеждане и изпитване в реални условия на иновативни продукти, процеси и услуги, насочени към намаляване на въздействието върху
околната среда и постигане на по-ефективно използване на природните ресурси
• Подкрепа на предприемачите и особено – на специфичните
форми на предприемачество: жени предприемачи, занаяти, предприятия на социалната икономика
• Повишаване на осведомеността за някои сектори на промишлеността, МСП и иновационната политика
• Подкрепа за подобряване на иновационната политика:
транснационални мрежи на различните участници в процеса на
иновации, иновативни кампании, включително бенчмаркинг инициативи и обмен на добри практики
• Междуотраслови инициативи, предоставящи финансиране
за проекти в различни сектори, насърчаване на по-ефективно използване на ресурсите
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Дейности за осигуряване на по-добри заеми за МСП за развитието на иновациите и бизнеса, особено на тези МСП, които
предлагат бизнес решения с опазване на околната среда
• Подкрепа за предоставяне на рисков капитал за МСП
• Проучвания, разработване и първоначални концепции за
стартиране на нови МСП в сферата на иновациите и екоиновациите
• Разработване на нови продукти и първоначален маркетинг
• Дейности, които улесняват готовността за инвестиране от
утвърдени фирми и пренос на опита им към нови МСП
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• Аналитична работа и повишаване на осведомеността (конференции и проучвания)
• Институционална подкрепа на центрове за информация и
услуги на бизнеса за иновации в ЕС и извън него, които предоставят на предприятията широка гама от качествени и безплатни
услуги
• Трансфер на технологии и трансгранично разширяване на
бизнес дейности
Допустими кандидати:
• Изследователски центрове
• Административни звена
• Малки и средни предприятия
• Агенции
• Търговски камари
Бюджет за програмния период от 7 години:
2 166 000 000 евро
За екоиновации: 430 000 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80%

За контакт в ЕС: Европейска комисия, Програма за
предприемачество и иновации, entr-cip@ec.europa.eu, факс:
+32 (0)2 299 80 16
Повече информация:
http://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eaci/eco_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:310:0015:01:BG:HTML
76

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА
ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ИКТ
2007-2013
Програма за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като част от
Рамкова програма „Конкурентоспособност и иновации” е насочена
към повишаване на конкурентността и иновативния капацитет на
Общността. Тя допринася за развитието на единното европейско
информационно пространство и засилването на вътрешния пазар
за ИКТ продукти и услуги. Програмата акцентира върху насърчаването и повишаването на съзнанието за възможностите и изгодите от ИКТ за граждани, публични власти и бизнеса, особено МСП.
Цели и приоритети на програмата:
• Да даде тласък на иновативния процес чрез широко внедряване и най-добро използване на ИКТ
• Да допринесе за по-добра среда за развитието на услуги,
базирани на ИКТ
• Да стимулира развитието на иновативни услуги, основани
на ИКТ и ползването на цифрово съдържание от гражданите, правителствата и бизнеса, включително МСП
Допустими дейности:
• Пилотни действия за утвърждаване на иновативни и оперативно съвместими ИКТ услуги в области като:
- Нисковъглеродна икономика и интелигентна мобилност
- Създаване на дигитални библиотеки
- Иновативни държавни и обществени услуги
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-

Услуги в „интелигентни” градове
Здравеопазване, застаряване, включване
Обществени услуги за граждани и бизнеса
Мултиезична мрежа от уеб услуги

За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Развитие и въвеждане на иновативни осветителни системи,
базирани на Solid State осветителни тела (SSL)
• Генериране на нови и надеждни данни за гражданите за
потреблението на енергия
• Екипно създаване на методи за оценка и измерване на
енергоспестяването
• Въвеждане на ИКТ приложения за електромобилност, която допринася за пълното интегриране на електрически превозни
средства в системата на транспорта
• Дигитализиране на видове материали (книги, аудиовизуални, звук, архивни документи, музейни сбирки и т.н.)
• ИКТ за енергийна ефективност в обществени сгради
• Създаване на многоезичен интернет портал за предоставяне на информация и услуги на „актьорите” в образователната
система
• Действия за увеличаване правата на пациентите и подкрепа на широкото внедряване на телемедицински услуги
• Иновативни решения в областта на ИКТ за предотвратяване и намаляване на падането на възрастните хора у дома и в
публичните сгради
• Изграждане на ключови национални или регионални платформи, свързани с ИКТ за наблюдение и отчитане процесите на
остаряване
• Подкрепа за обучение на творци и мениджъри на уеб сайтове и други форми на онлайн информация
• Информиране на обществеността, мониторинг и оценка на
схеми за електронната достъпност
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• Обновяване за услугите на електронно правителство
Допустими кандидати:
• Изследователски центрове
• Национални и регионални енергийни агенции
• Публични органи на национално, регионално и местно равнище
• Малки и средни предприятия
• Агенции
• Културни институции
Бюджет за програмния период от 7 години:
730 000 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 80%

За контакт в България: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, дирекция
„Информационни технологии”, ekaneva@mtitc.government.bg,
тел.: +359 2 949 23 15, +359 888 69 14 47
Повече информация:
h t t p:// w w w. m t i t c . g o v e r n m e n t . b g /p a g e .
php?category=457&page=1
http://ec.europa.eu/cip/ict-psp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/
index_en.htm
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/language-technologies/ictpsp_en.html
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:310:0015:01:BG:HTML
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ПРОГРАМА „ИНТЕЛИГЕНТНА ЕНЕРГИЯ ЗА ЕВРОПА”
2007-2013
Понастоящем има много неизползвани възможности за пестене на енергия и насърчаване на използването на възобновяеми
енергийни източници в Европа, но условията на пазара не винаги
помагат за това. Програма „Интелигентна енергия за Европа” е
инструмент на Европейския съюз за финансиране на действия за
подобряване на тези условия.
Цели и приоритети на програмата:
• Енергийна ефективност: повишаване на пазарния дял на
устойчиви и енергоефективни продукти
• Проверка на съответствието на националните законодателства с европейското
• Подобряване на енергийната ефективност на превоза на
стоки в градски райони
• Опростяване на процедурите за постигане на по-висока
енергийна ефективност
• Стратегически инициативи: анализи, устойчиви политики,
планиране, схеми за подпомагане, гаранции за произход, разрешителни процедури, въздействие върху околната среда
Допустими дейности:
• Създаване на междусекторни схеми (за одит или финансиране за малки и средни предприятия, схеми за оползотворяване
на отпадна топлина и др.)
• Помощ за прилагане на Директивата за чистите превозни
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средства и за внедряване на енергоефективни автомобили
• Насърчаване на обществените органи и други собственици
на сгради, на проектанти и строители за централизирани системи
за отопление и охлаждане
• Повишаване на доставките за отопление от устойчиво
стопанисвани гори и отпадъци от селското стопанство, на течни
биогорива и на биогаз, комбинирано производство на топлинна
и електрическа енергия, доставки за газовите мрежи или транспортно гориво
• Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сгради: окуражаване на интегрирано енергийно проектиране, публикуване на напредничави идеи, преустройство на съществуващия сграден фонд в сгради с близо до нулевото енергийно
потребление, подпомагане на обществения сектор да изпълнява
ролята на образец, привличане на индустрията към инициативите
• Местно енергийно лидерство: провеждане на устойчиви
енергийни политики, увеличаване на капацитета чрез обмен на
опит и обучение
• Сътрудничество между обществените органи и енергийните компании – обмен на енергийна статистика и данни с цел разработване и прилагане на устойчиви енергийни планове
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Схеми за подпомагане, гаранции за произход, разрешителни процедури, въздействие върху околната среда
• Обучение и придобиване на умения за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в сградния фонд за
майстори и строителни работници
• Национални платформи и пътни карти: потребности, приоритети, мерки, схеми за акредитация и др. по Първи стълб (2011 г.)
• Схеми за квалификация по Втори стълб (2012 г.)
• Разработване на планове за устойчив градски транспорт
• Изработване на анализи и стратегически планове за мест81

но развитие
• Мерки за популяризиране на дейностите и привличане на
обществеността
Допустими кандидати:
• Изследователски центрове
• Административни звена – национални, регионални и местни
• Малки и средни предприятия
• Агенции за енергийна ефективност
Бюджет за програмния период от 7 години:
720 000 000 евро
Съфинансиране от ЕС:
• За подпомагане на проекти за „Разпространение”: до 75%
• Техническа помощ чрез програмите „ELENA” на Европейска
инвестиционна банка: 30 000 000 евро
• За услуги чрез банка KfW и банка CEB (Council of Europe
Development Bank): 17 000 000 евро

За контакт в България: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Енергийна стратегия”,
a.moynova@mee.government.bg, +359 2 92 63 248
Повече информация:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/index_en.html
http://ec.europa.eu/cip/iee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eaci/iee_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:310:0015:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Интелигентна енергия за Европа”

Име на проекта: „CO2MMERCE – Създаване на мобилни
мерки за намаляване на вредните емисии в големите градове на
ЕС”
Продължителност на проекта: 36 месеца (старт през
2008 г.)
Бюджет на проекта: 1 200 000 евро
Цел на проекта:
• Намаляване на вредните ефекти върху околната среда от
неналожителната употреба на автомобили при пътуване до работното място в тясно сътрудничество с бизнеса в ЕС (особено с
малки и средни предприятия)
• Разработване на планове за пътуване в големите градове
на ЕС, за да бъдат ограничени и сведени до минимум CO2 емисиите, които имат негативно влияние върху качеството на живот за
тези, които живеят и работят в градовете
• Установяване на европейски стандарти за изработване на
планове за пътуване, каквито се прилагат в други страни
• Повишаване на качеството и количеството на плановете за
пътуване
Дейности по проекта:
• Изработване на 3-годишен план за действие за насърчаване на бизнеса да приеме планове за пътуване на местно ниво
• Изработване на европейска онлайн платформа за политици и експерти за дискусии и обмен на добри практики и опит във
връзка с плановете за мобилност
• Раздаване на награди „PEWTA” за план за пътуване, който
в максимална степен е постигнал поставените цели и за общини,
които са постигнали най-добри резултати при разпространяване
на този подход за управление на мобилността
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• Установяване на онлайн дискусионен форум за планове за
пътуване на местно ниво с ключови местни заинтересовани лица
Партньори:
• Община Бромли, Лондон, Великобритания
• Организации и общини от Франция и Белгия
• Партньори от Литва, Румъния и Унгария
• Община Пловдив, България
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ПРОГРАМА „МАРКО ПОЛО II”
2007-2013
Програма „Марко Поло” е една от основните инициативи на
ЕС в подкрепа на интермодалния транспорт. След изтичане на
периода на действие на програмата Европейската комисия оцени
високо постигнатите резултати и предложи продължаването й в
последващ програмен период 2007-2013 г. като вследствие на натрупания опит са включени нови приоритети.
Цели и приоритети на програмата:
• Намаляване на задръстванията по пътищата
• Подобряване на екологичността на транспортната система
чрез прехвърлянето на товари от шосейния към железопътния и
вътрешноводния транспорт, както и към морските превози на къси
разстояния
Допустими дейности:
• Дейности с катализационен ефект за преодоляване на пазарни бариери в европейската товарна транспортна система чрез
новаторски концепции
• Морски магистрали за директно прехвърляне на товари от
пътя към морските превози на къси разстояния или към комбинация от морски превози на къси разстояния и друг вид транспорт
• Прехвърляне на товари от автомобилния транспорт към
морски превози на къси разстояния, железопътния транспорт и
вътрешните водни пътища или чрез предоставянето на нови услуги, или чрез значително подобряване на съществуващите
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• Обмяна на опит за обогатяване на знанията в транспортния
логистичен сектор и подобряване на сътрудничеството
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Анализи, иновационни идеи, концепция за въвеждане на
новаторска идея, включително и график за изпълнение
• Всяко иновативно действие, интегриращо транспорта в
производствена логистична верига, по начин, който позволява да
се избегне голям процент от товарните превози с автомобилен
транспорт, без да се отрази неблагоприятно върху обемите произведена продукция или върху работната сила
• Семинари, обучения
Допустими кандидати:
• Държавите членки на ЕС
• Местни и регионални власти
• Корпорации
• Федерации и обединения
• Администрации
• Агенции и камари
• Малки и средни предприятия
Бюджет за програмния период от 7 години:
432 856 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 35% до 50%
За контакт в България: Министерство на транспорта
и съобщенията, дирекция „Национална транспортна политика”, aangelova@mtitc.government.bg, тел.:+359 2 94 09 426
Повече информация:
h t t p:// w w w. m t i t c . g o v e r n m e n t . b g /p a g e .
php?category=93&id=2084
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/
http://ec.europa.eu/eaci/mp_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:328:0001:01:BG:HTML
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ПРОГРАМА „ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ
ЗА ТРАНСПОРТ И ЕНЕРГИЯ”
2007-2013
Чрез Договора от Маастрихт Европейският съюз се задължи
да допринесе за установяването и развитието на трансевропейски мрежи (TEN) в областта на транспорта, далекосъобщенията и
енергийната инфраструктура. Тези мрежи трябва да допринесат
за развитието на вътрешния пазар, както и да засилят икономическото и социалното единство. Освен това TEN са предназначени да свързват островните и периферните региони с централните
региони на Европейския съюз. Създаването на трансевропейски
мрежи има за цел да насърчава взаимната свързаност и оперативната съвместимост на националните мрежи, както и достъпа
до тях.
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ПРОГРАМА
„ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ ЗА ЕНЕРГИЯ”
2007-2013
Програмата подпомага реализирането на основните цели на
енергийната политика на общността за сигурност на енергийните
доставки чрез рационално използване на енергията от крайните
потребители, развитие на вътрешния енергиен пазар и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми енергийни източници.
Цели и приоритети на програмата:
• Ефективно функциониране на единния пазар и по-специално на енергийния пазар
• Укрепване на социално-икономическото сближаване чрез
намаляване изолацията на по-малко облагодетелстваните райони
на ЕС
• Повишаване на безопасността при доставката на енергия
Допустими дейности:
• Енергийни мрежи
- Високоволтови линии с изключение на дистрибуторските
мрежи и подводните линии
- Защитно, мониторингово и контролно оборудване, съществено необходимо за правилното функциониране на системата
• Мрежи за природен газ
- Газови тръбопроводи под високо налягане с изключение на
дистрибуторските мрежи, които правят възможно получаването
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на доставки от външни или вътрешни източници
- Подземни складови съоръжения
- Съоръжения за получаване, складиране и регазифициране
на втечнен природен газ, а също така съоръжения за пренасяне на
газ
- Защитно, мониторингово и контролно оборудване, съществено необходимо за правилното функциониране на системата
- Решаване на проблеми, предизвикани от стеснени участъци и липсващи транспортни връзки, особено трансгранични и
справяне с претоварването
- Отчитане на нуждите на единния пазар в светлината на
разширяването
- Изграждане на енергийни мрежи на острови, изолирани и
периферни райони, като същевременно се подкрепя използването
на възобновяеми източници на енергия
- Взаимодействие на мрежи от ЕС с такива от присъединяващите се страни, както и от други страни в Европа, средиземноморския и черноморския басейн
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Транснационално коопериране
• Обучение и квалификация
• Приложни изследвания
Допустими кандидати:
• Местни и регионални власти
• Корпорации
• Администрации
Бюджет за програмния период от 7 години:
155 000 000 евро
TEN-Energy осигурява финансиране на проекти от общ интерес на поне 2 държави.
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За контакт в България: Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, дирекция „Енергийни политики, стратегии и проекти”, a.davidov@mee.government.bg; тел.:
+359 2 92 63 134
Повече информация:
http://ec.europa.eu/ten/index_en.html
http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/index_en.htm
Програмата:
ht t p://e u r- l e x .e u r o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32006D1364:BG:HTML
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ПРОГРАМА
„ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ ЗА ТРАНСПОРТ”
2007-2013
Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T) има за цел да
допринесе за функциониране на вътрешния пазар и за икономическото и социалното сближаване чрез подобряване на транспортната инфраструктура – автомобилни, железопътни, вътрешно-водни
мрежи, морски магистрали, морски и вътрешни речни пристанища,
летища, и чрез изграждане на интелигентни транспортни системи,
включващи системи за управление на трафика, за позициониране
и навигация.
Цели и приоритети на програмата:
• Развитие на инфраструктурата
• Постепенно постигане на взаимодействаща железопътна
мрежа
• Необходими мерки за подпомагане на далечните, близките
и вътрешните превози с кораби
• Необходими мерки за интегриране на железопътния и въздушен транспорт особено чрез достъп на железопътния транспорт
до летищата, както и нужната инфраструктура и инсталации
• Изследвания
Допустими дейности:
• Подпомагане на инвестиции
• Приложни изследвания
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За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Проекти, чиято цел е свързването на националните мрежи
• Проекти за изграждане на шосеен, ж.п. или комбиниран
транспорт, засягащ европейски инфраструктури от общ интерес
Допустими кандидати:
• Корпорации
• Администрации
• Агенции
• Камари
• Инвестиционни фондове
Бюджет за програмния период: 8 037 815 000 евро

За контакт в България: Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщения, дирекция „Национална транспортна политика”, dsavov@mtitc.government.
bg; тел.; +359 2 940 94 25
Повече информация:
http://ec.europa.eu/ten/index_en.html
http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/index_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO
M:2009:0044:FIN:BG:HTML
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ПРОГРАМА „ГАЛИЛЕО”
2007-2013
„Галилео” е европейска програма за спътникова навигация.
Тя е най-големият индустриален партньорски проект на Европейския съюз с частния сектор. Навигационната система се състои от
30 сателита, разпределени в три орбитални равнини на височина
от около 23 000 км и осигурява покритие на цялата повърхност
на Земята. Проектът „Галилео” е предназначен за цивилни цели.
Предлагат се услуги, конкурентни на американския монопол GPS.
Цели и приоритети на програмата:
• Допълване на системите GPS и ГЛОНАСС, като се осигуряват сведения за надеждност и точност на работата им
• Създаване и развие на сателитна навигационна мрежа с
граждански функции и общо световно покритие чрез изпращане
на серия от сателити в орбитата на Земята
• Изграждане на мрежа от контролни станции
• Програмата ENGOS цели подобряване на качеството на
сигналите на съществуващите глобални навигационни спътникови
системи, т.н. „Глобална навигационна спътникова система”
Допустими дейности по фази на програмата:
• Фаза на дефиниране, която приключи през 2001 г. и по време на която системата беше проектирана и бяха определени компоненти
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• Фаза на развитие и валидиране, която обхваща изграждане
и изстрелване на първите спътници, изграждане на първоначалните наземни инфраструктури и всички дейности и операции, необходими за валидирането на системата в орбита
• Фаза на разгръщане, която обхваща изграждането на цялата космическа и наземна инфраструктура и подготовката за фазата на експлоатация. Целта е тази фаза да се осъществи до 2013 г.
• Фаза за експлоатация, която обхваща управление на инфраструктурата, поддръжка, непрекъснато усъвършенстване и
обновяване на системата, дейности по сертифициране и стандартизация, свързани с програмата, пазарна реализация на системата
и осигуряването на нормалното протичане на програмата. Предвижда се фазата на експлоатация да започне най-късно след приключването на фазата на разгръщане.
Допустими кандидати:
• Банки
• Университети
• Администрации
• Корпорации
• Изследователски центрове
Бюджет за програмния период на програма „Галилео” и ENGOS: 3 004 000 000 евро
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За контакт в България: Изпълнителната агенция
„Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” към Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, дирекция „Информационни и комуникационни системи”, vgrancharov@esmis.government.bg,
тел.: +359 2 94 92 666
Повече информация:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/
index_en.htm
http://www.esa.int/export/esaNA/galileo.html
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2008:196:0001:01:BG:HTML

95

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Галилео”

Име на проекта: Инфрачервена космическа обсерватория
Продължителност: 4 години
Цели на проекта:
• Основната цел на проекта е да се открият невидимите за
човешкото око и за оптични телескопи инфрачервени дължини на
вълната
• Да се направят химически диагнози на небесните обекти,
включително и на планети, комети и звезди, които са близо до
Слънчевата система
Дейности по проекта:
• 30 000 отделни изображения на обекти в Слънчевата система
• фотометрични, спектроскопски и поляриметрични наблюдения на обекти в Слънчевата система
Партньори:
• Алкател, Франция
• Вилафранка, Испания
• НАСА в Голдстоун, САЩ
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ПРОГРАМА „ДАФНЕ 3”
2007-2013

„Дафне 3” е специална програма за предотвратяване и борба с насилието над деца, младежи и жени и за защита на жертвите
и рисковите групи. Тя е част от общата програма „Основни права
и правосъдие”.
Цели и приоритети на програмата:
• Да допринесе за закрилата на децата, младежите и жените
срещу всички форми на насилие и да достигне високо равнище на
здравна защита, благосъстояние и социално сближаване
• Да допринесе за предотвратяване и борба с всички форми
на насилие, проявяващи се в обществената или в частната сфера
над децата, младежите и жените, включително сексуалната експлоатация и трафика на хора
Допустими дейности:
• Подпомагане и насърчаване на неправителствените организации, работещи в тази област
• Разработване и прилагане на целенасочени действия за повишаване на осведомеността
• Разпространяване на резултатите, получени от програмата
• Дейности, допринасящи за доброто отношение към хората,
изложени на риск
• Създаване и подкрепа на мултидисциплинарни мрежи
• Разширяване на базата от знания и обмен, идентификация
и разпространение на информация и добри практики
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• Проектиране и изпитване за повишаване на осведомеността и образователни материали
• Изучаване на явленията, свързани с насилието и неговото
въздействие
• Разработване и прилагане на програмите за подпомагане
на жертвите и хората в риск и програми за интервенция за извършителите
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Правата на жертвите на насилие чрез прилагане на найдобрите практики относно защитни мерки, консултиране, психологически и практически програми за подкрепа, обучение на
специалисти, създаване на ръководства и протоколи за професионалисти, които работят с жертви на насилие
• Борбата срещу насилието, свързано с вредните практики
(например – гениталното осакатяване на жени, насилствен брак,
принудителни сексуални отношения), извършени срещу жени,
младежи и деца чрез дейности с акцент върху прякото участие на
общността, включително и дейности за повишаване на информираността, образованието, специализирано обучение на ключови
специалисти
• Децата, които са жертви и/или извършители на насилие
чрез дейности, които са насочени към най-уязвимите деца като
непълнолетни, жертви на сексуално насилие, деца с увреждания
или от ромски произход, деца – жертви на семейно насилие, деца,
извършили насилие в семейството
• Борбата срещу насилието в медиите и социалните мрежи
чрез целеви образователни програми и дейности, предназначени
за увеличаване на детското, младежкото и женското разбиране на
негативните последици от новите технологии и образоването им
за рисковете за тяхната безопасността
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Допустими кандидати:
• Частни и обществени организации
• Местни власти
• Университети
• Изследователски центрове
Бюджет за програмния период: 18 070 070 евро
Съфинансиране от ЕС: 80%
Приносът на Европейската комисия не може да надвиши: 300 000 евро

За контакт в България: Министерство на правосъдието, Дирекция „Управление на международни проекти и
програми”, m.nikolova@justice.government.bg, тел.: +359 2 92
37 419
Повече информация:
http://www.mjeli.government.bg/new/Pages/EU/Default.
aspx?evntid=VbemeTvJR8A%3d
http://ec.europa.eu/justice/funding/daphne3/funding_
daphne3_en.htm
http://www.evrofinansirane.eu/content/view/66/16/
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:173:0019:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Дафне 3”

Име на проекта: „Изследване, обмяна на добри практики,
обучение за превенция на насилието върху наркозависими жени”
Продължителност: 25 месеца
Цели на проекта:
• Да допринесе за намаляването на сексуалното насилие
срещу зависимите от наркотици жени чрез повишаване информираността по проблема и събиране на база данни
• Изследване на връзката между употребата на наркотици и
сексуалното насилие, промотиране и обмяна на добри практики и
опит
• Създаване на дизайн и тестване на образователни материали, които да бъдат използвани от социалните работници, работещи по превенция на насилието срещу наркозависимите
Основни дейности:
• Провеждане на интервюта сред 150 жени, зависими от наркотици, 40 учени, социални работници, специалисти в психо-социалната травма и полицаи, за да се анализират връзките межди
употребата на наркотиците и насилието
• Изграждане на уеб общност за обмяна на информация, добри практики и материали
• Провеждане на 4 семинара с цел да се обучат 40 социални
и здравни работници, учители и полицаи за това как да разпознават и предотвратяват насилието сред рисковите групи
Партньори:
• Водеща организация: IL PIOPPO ONLUS, Италия
• Център за зависимости – Медицински университет в Прага,
Чехия
• PYXIDA - Център за превенция на злоупотребата с нарко100

тици, Гърция
• Служба „Съдебна лаборатория”, Национална лаборатория,
Малта
• Сдружение „Център за обучение и услуги”, България
• Европейска консултативна и обучителна асоциация, Италия
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ПРОГРАМА „ПРЕВЕНЦИЯ НА
НАРКОТИЦИТЕ И ИНФОРМАЦИЯ”
2007-2013
Програма „Превенция на наркотиците и информация” е част
от общата програма „Основни права и правосъдие”. Тази програма
търси взаимодействие и взаимно допълване с други инструменти
на Съюза, по-специално с общата програма „Сигурност и гарантиране на свободите”, „Седма рамкова програма” и програма „Обществено здраве”, без да допуска дублиране на дейности.
Цели и приоритети на програмата:
• Предотвратяване и намаляване на употребата на наркотици, зависимост и вредите, свързани с наркотици
• Разпространяване на информация относно употребата на
наркотици
• Подкрепа за изпълнението на Стратегията на Европейския
съюз относно наркотиците
• Насърчаване на транснационални дейности:
- Създаване на мултидисциплинарни мрежи, които могат да
направят ясен и конкретен принос за постигане на целите на програмата
- Гарантиране и разширяване на базата от познания, обмен
на информация и установяването и разпространението на добри
практики
- Повишаване на информираността за социалните и здравните проблеми, причинени от употребата на наркотици и насърчаване на открит диалог за по-добро разбиране на явлението наркотици
- Подкрепа на мерки, насочени към предотвратяване на употребата на наркотици, намаляване на вредите от тях, методи на
лечение, като се вземат предвид най-модерните научни познания
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• Включване на гражданското общество в прилагането и развитието на стратегията на Съюза относно наркотиците и плановете за действие на Европейския съюз
• Наблюдение и оценка на изпълнението на специфични
действия по плановете за действие за периодите 2005-2008 г. и
2009-2012 г.
Допустими дейности:
• Проучвания и изследвания на общественото мнение
• Разработване на индикатори и общи методологии
• Събиране, разработване и разпространение на данни и статистики
• Създаване и поддръжка на уебсайтове, подготовка и разпространение на информационни материали
• Подкрепа и активизиране на дейността на мрежа от национални експерти, дейности по анализи, мониторинг и оценка
• Конкретни транснационални проекти от европейски интерес, представени от най-малко две държави членки или най-малко
една държава членка и друга държава, която може да бъде присъединяваща се или страна кандидатка за членство
• Подкрепа за дейностите на неправителствени организации
или други организации, преследващи цели от общоевропейски интерес, свързани с общите цели на програмата
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Семинари, конференции и срещи на експерти
• Обучения, обмен на служители, издаване на учебни пособия
• Организиране на обществени кампании и събития
Допустими кандидати:
• Местни и регионални власти
• Медицински и помощен медицински персонал
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• Неправителствени организации
• Профсъюзи и регионални общности
Бюджет за програмния период от 7 години:
21 350 000 евро
Съфинансиране от ЕС: 80%

За контакт в България: Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти”, отдел „Програмиране”, isharenkov.14@mvr.bg; тел.: +359 2 982 36 14
Повече информация:
http://www.evrofinansirane.eu/content/view/67/16/
http://ec.europa.eu/justice/funding/drugs/funding_drugs_
en.htm
http://www.2007-2013.eu/by_scope_drugs_prevention.php
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
security/combating_drugs/l33274_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:257:0023:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Превенция на наркотиците и информация”
Име на проекта: „Тестване на превенцията в места за отдих
и развлечения, адресирано до потребители на полинаркотици”
Продължителност: 24 месеца
Бюджет на проекта: 337 247 евро
Основни цели на проекта:
• Разработване на международно равнище на подхода за намаляване и предотвратяване на вредите от употреба на законни и
незаконни вещества от млади хора в места за развлечения
• Развитие на опит и познания, събрани по време на проекта
Основни дейности по проекта:
• Работни срещи на местно и международно ниво за определяне на превенцията и намаляването на вредите от наркотиците
• След емпирично тестване от международни експерти създаване на процес за управление, оценка и мониторинг на превенция и намаляване на вредите от наркотичните вещества. Утвърждаване на процеса и чрез фокус групи
• Подготовка на ръководство с инструменти за мониторинг
и оценка, разработени по време на проекта, насочено към професионалисти в областта на намаляване и предотвратяване на
вредите от употреба на наркотиците от млади хора в места за
развлечения
• Публикуване на ръководството в 800 екземпляра и CD-ROM
с всички необходими инструменти за мониторинг с приложение –
краткосрочна оценка на въздействието
Партньори:
• Кооперативна алхимия, Италия
• Датската национална комисия по здравеопазване, Дания
• NHS File, Великобритания
• Синергия, Италия
• Университетски съд на университета „Св.Андреас”, Великобритания
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ПРОГРАМА „СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА”
2007-2013
Седма рамкова програма (7РП) за научни изследвания и технологично развитие е главният инструмент на Европейския съюз
за финансиране на научни изследвания в Европа в периода 20072013 г. 7РП се състои от специфичните програми: „Сътрудничество”,
„Идеи”, „Хора”, „Капацитети” и „Ядрени изследвания” (EURATOM).
Цели и приоритети на програмата:
• Изграждане на интегрирано Европейско изследователско
пространство (ЕИП) за постигане на дълготраен и устойчив икономически растеж
• Провеждане на върхови научни изследвания в нововъзникващи области на познанието
• Стимулиране на най-добрите научни колективи в Европа и
извън нея да провеждат съвместни научни изследвания в съвременни направления
• Създаване на нова генерация талантливи млади учени,
които да останат в Европа и да работят за постигането на конкурентоспособна икономика, базирана на знанието и уменията
• Насърчаване на обвързването на научната политика с другите политики на Общността като заетост, регионално развитие,
конкурентоспособност и иновации
Допустими дейности:
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• Създаване на съвместни научни проекти, изпълнявани от
консорциуми между партньори от различни страни, имащи за цел
разработването на нови знания, нови технологии, нови продукти
или обединяване на ресурсите за научни изследвания
• Изграждане на мрежи по компетентност от определен брой
научни организации, интегриращи своята дейност в дадена област
в рамките на по-дългосрочно сътрудничество
• Дейности за координация и подкрепа на научни дейности
или политики (работа в мрежи, обмен, транснационален достъп до
научна инфраструктура, проучвания, конференции и др.)
• Индивидуални проекти, предимно в области на границата
на познанието, изпълнявани и финансирани в рамките на Европейския научноизследователски съвет
• Обучение и кариерно развитие на учените, като се подкрепят основно дейности по програмата Marie Curie
• Изследвания от университети, научни центрове или други
юридически лица, насочени към определени специфични групи и
по-специално към малки и средни предприятия
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Сътрудничеството в индустриалните и академичните среди
и между тях за постигане на водеща роля в ключови технологични
области
• Мобилност и кариерно развитие на изследователите както
от ЕС, така и извън него
• Развитие на необходимия на Европа капацитет, за да се
развие икономика, базирана на знанието
Допустими кандидати:
• Юридически лица
- Университети и научни центрове
- Предприятия: МСП и големи индустриални предприятия
- Организации с нестопанска дейност
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• Отделни лица
- Изследователи и учени
- Докторанти
Бюджет за програмния период: 53 316 313 000 евро

За контакт в България: Министерство на образованието, младежта и науката, дирекция „Научни изследвания”,
a.vutsova@minedu.government.bg, тел.: +359 2 921 76 47; Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, дирекция „Координация на програми и проекти”, imarkov@mtitc.government.bg, тел.: +359 2 940 95 02
Повече информация:
http://7fp.mon.bg/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.nsfb.net/
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2006:412:0001:01:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Седма рамкова програма”
Име на проекта: „Мониторинг и оценка на пространствено
управлявани области“
Продължителност: 48 месеца
Бюджет на проекта: 6 570 000 евро
Цели на проекта:
• Да се комбинират оптимизирано използване и устойчива
екосистема от високо качество, като се вземат предвид екологичните и икономическите различия
• Изучаване и сравняване на различните национални условия и решения от определени места в цяла Европа
• Определяне на общи черти и различия, включително и на
социално-икономическите настройки и изисквания, интегриран
инструментариум, който може да се прилага в цяла Европа
Дейности по проекта:
• Предоставяне на стратегически инструменти за устойчиво
развитие на европейските морета и крайбрежни райони
• Доставяне на иновативни методи и интегрирани стратегии
за правителство, местни власти, заинтересувани лица и други ръководни органи за планиране и вземане на решения в местен, национален и европейски мащаб
• Включване на системата от данни, съдържаща информация
за разпределението на морските местообитания и видове, икономическите ползи и ценности в обща информационна база между
науката, политиката и изпълнителната власт
Партньори:
• Националния изследователски съвет, Италия
• Национален университет на Ирландия, Корк
• Институт за морски изследвания, Норвегия
• Министерството на ресурсите и въпросите на селските райони, Малта
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• Институт по океанология – Българска академия на науките,
България
• Център за морски изследвания, Гърция
• Държавен секретар за околна среда, храните и селските
райони, Великобритания
• Технически университет, Дания
• Организация за приложни научни изследвания, Холандия
• Университетски колеж в Лондон, Великобритания
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ПРОГРАМА „СОЛИДАРНОСТ И
УПРАВЛЕНИЕ НА МИГРАЦИОННИТЕ ПОТОЦИ”
2007-2013
Рамковата програма има за цел да подобри управлението на
миграционните потоци на равнище Европейски съюз и да укрепва
солидарността между държавите членки. Програмата има четири
специализирани фонда: Европейски бежански фонд (2008-2013),
Фонд външни граници (2007-2013), Европейски фонд за интегриране на лица от трети страни (2007-2013), Европейски фонд за
репатриране (2007-2013). Програмата си сътрудничи с други инструменти на Общността като Визовата информационна система,
Шенгенската информационна система, системата за пръстови отпечатъци „Евродак”, агенция „ФРОКТЕКС”.
Цели и приоритети на програмата:
• Прилагане на Шенгенското споразумение и създаване на
обща система за граничен контрол на ЕС
• Висока степен на контрол на външните граници на ЕС
• Развитие на обща политика на ЕС за връщане на бежанци в
страните им
• Интегриране на граждани от трети страни, за да се балансира пазарът на труда
• Насърчаване на еднакво висок стандарт за прилагане на
европейската политика за предоставяне на убежище във всички
държави членки
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Допустими дейности:
• Контрол и наблюдение на външните граници
• Връщане на граждани от трети страни, незаконно пребиваващи в ЕС
• Интеграция на законно пребиваващи лица от трети страни
• Предоставяне на убежище
Допустими кандидати:
• Функционални структури на държави членки на ЕС
• Национални обществени органи или организации, определени от държавата членка
• Частно правни субекти от държави членки, изпълняващи
обществени функции, които отговарят за управлението на многогодишната програма и годишните програми
Бюджет за програмния период: 5 866 000 евро
Към сумата са осигурени също:
• 285 100 000 евро за агенция „ФРОНТЕКС”
• 900 000 000 евро за изпълнението на мащабни информационни системи
• 62 300 000 евро за създаване на Европейската миграционна обсерватория
Съфинансиране от ЕС: до 75%
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За контакт в България: Държавна агенция за бежанците, saref@spnet.net; arint@spnet.net, тел.: +359 2 818 12
82; Министерство на вътрешните работи, дирекция „Международни проекти”, dmp@mvr.bg, тел.: +359 2 982 36 14
Повече информация:
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/intro/funding_
intro_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/
l14509_en.htm
http://www.2007-2013.eu/by_scope_solidarity.php
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CEL
EX:52005DC0123:EN:HTML
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ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ ФОНД
2008-2013

Фондът е част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци”. Целите на програмата се реализират в рамките на два програмни периода 2008-2010 г. и 2011-2013
г. Всяка държава членка разработва многогодишна стратегия за
управление на миграционните потоци. Стратегията се изпълнява
чрез годишни програми.
Цели и приоритети на фонда:
• Подкрепа за усилията на държавите членки да предоставят
условия за приемане на бежанци, разселени лица и бенефициенти
на субсидирана закрила, както и за прилагане на справедливи и
ефективни процедури за убежище
• Насърчаване на добрите практики в областта на убежището с цел защита на правата на търсещите международна закрила
• Изграждане на капацитет за предоставяне на убежищни
системи на държавите членки
• Подкрепа на доброволните усилия на държавите членки да
осигурят трайно решение на тяхната територия за бежанците и
разселените лица, които отговарят на условията за презаселване
• Подкрепа за доброволно споделяне на тежестта между
държавите членки, състояща се в прехвърляне на лицата, ползващи се с международна закрила от една държава членка в друга,
която им предоставя подобна защита
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Допустими дейности:
• Подобряване на условията за приемане и на процедури за
предоставяне на убежище
• Интегриране на лица, чийто престой в държавите членки
на Европейския съюз е от продължителен характер
• Доброволно завръщане на лица, при условие че те не са
получили нова националност
• Доброволно завръщане на лица, при условие че те не са
получили отрицателно решение по повод молбата им за международна защита
Допустими кандидати:
• Държавни органи и институции
• Граждани на трети страни или лица без гражданство, получили статут на бежанец, допълнителна защита съобразно Директива 2004/83/ЕС, подали молба за един от подписаните вече видове защита, ползващи се с временна защита по Директива 2001/55/
ЕС
Бюджет за програмния период от 6 години:
628 000 000 евро
• 566 000 000 евро се разпределят между държавите на базата на обективни критерии
• 62 000 000 евро за действия на общността с особен акцент
върху сътрудничеството между държавите членки
Съфинансиране от ЕС: до 75%
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За контакт в България:
Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет, saref@spnet.net, тел.: +359 2 81 81 204
Повече информация:
http://www.aref.government.bg/
ht tp://ec.europa.eu/home-af fairs/funding/refugee/
funding_refugee_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/
l14567_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:144:0001:0021:BG:PDF
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ФОНД ВЪНШНИ ГРАНИЦИ
2007-2013
Европейският фонд за външни граници е един от четирите
финансови инструмента, посочени в общата програма на Европейския съюз „Солидарност и управление на миграционните потоци”.
Цели и приоритети на фонда:
• Въвеждане на обща интеграционна система за управление
на границите
• Ефикасно управление на човешките потоци по външните
граници
• Постигане на единно прилагане на европейското право от
държавите членки на ЕС
• Подобряване на управлението на консулски услуги в трети
страни
• Подобряване на ефективността при издаването на визи и
прилагането на други предгранични проверки
Допустими дейности:
• Финансиране на национални и транснационални действия,
които са от интерес за целия Европейски съюз
• Инфраструктури за наблюдение на външните граници и на
гранично-пропускателните пунктове
• Оборудване за наблюдение
• Превозни средства
• Инвестиции в областта на технологиите
• Обучение на персонала и обмен на информация
• Обмен на данни, оборудване и системи
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• Проучвания и пилотни проекти, свързани с прилагането на
добри практики
• Компенсиране на държавите членки с някои разходи, свързани с издаването на специални транзитни документи
• Насърчаване на постепенното включване на митническите,
ветеринарните и фитосанитарни дейности в интегрираното управление на границите
• Предоставяне на услуги в подкрепа на извънредни ситуации
• Подпомагане на еднаквото прилагане на законодателството на Общността относно външните граници
• Подпомагане на развитието на статистическите инструменти
• Проучвания и пилотни проекти за нови форми на сътрудничество
Допустими кандидати:
• Държавни органи и институции
Бюджет за програмния период: 1 820 000 евро
Контакт в България: Министерство на вътрешните работи, Министерство на вътрешните работи, дирекция
„Международни проекти”, dmp@mvr.bg,
тел.: +359 2 982 28 18
Повече информация:
http://www.dmp.mvr.bg/EUFond_za_vunshni_granici/
default.htm
ht tp://ec.europa.eu/home-af fairs/funding/borders/
funding_borders_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/
l14571_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:144:0022:0044:BG:PDF
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА
ГРАЖДАНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
2007-2013
Фондът е част от общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци” и подпомага усилията на държавите членки на ЕС за предоставяне на възможност на граждани на
трети страни от различни икономически, социални, културни, религиозни, езикови и етнически среди да се интегрират в европейските общества съобразно общите основни принципи за политика
на интеграция на имигрантите в Европейския съюз.
Цели и приоритети на фонда:
• Да улесни разработването и прилагането на процедури за
приемане, които подпомагат и съответстват на процеса на интеграция на граждани на трети страни
• Разработване и прилагане на процеса на интеграция на новопристигнали граждани на трети страни в държавите членки
• Увеличаване на капацитета на държавите членки за разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция на граждани на трети страни
• Обмен на информация, добри практики и сътрудничество
между държавите членки при разработване, прилагане, наблюдение и оценка на политиките и мерките за интеграция на граждани
на трети страни
Допустими дейности:
• Сътрудничеството при прилагане на правото на Общността
и добрите практики в областта на имиграцията и на интеграцията
• Създаването на транснационални мрежи за сътрудничество
и пилотни проекти, основаващи се на транснационални партньорства между организации от две или повече държави членки,
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които имат за цел да стимулират нововъведенията, да улеснят обмена на опит и добра практика и да подобрят качеството на политиките за интеграция
• Транснационалните разяснителни кампании
• Проучвания, разпространение и обмен на информация относно добрите практики и всички други аспекти на политиките за
имиграция и интеграция, включително използването на най-съвременни технологии
• Пилотни проекти и проучвания, които изследват възможността от нови форми на сътрудничество в Общността в областта
на имиграцията и интеграцията
• Разработване и прилагане от държавите членки на общи
статистически инструменти, методи и показатели за измерване
развитието на политиката в областта на имиграцията и интеграцията
Допустими кандидати:
• Изследователски центрове
• Местни и регионални власти
• Администрации
• Университети
• Неправителствени организации и асоциации
Бюджет за програмния период: 825 000 000 евро
За контакт в България:
Министерство на труда и социалната политика,
kalchev@mlsp.government.bg, lstankova@mlsp.government.bg,
тел.: + 359 2 81 19 538, +359 2 987 39 80
Повече информация:
http://www.mlsp.government.bg/EIF/default.asp?pid=1
http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/
funding_integration_en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:168:0018:0036:BG:PDF
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ПРОГРАМА „ЛАЙФ+”
2008-2013
През 1992 г. след приемането на две важни директиви – Директива на птиците и Директива за местообитанията, е създаден нов финансов инструмент, наречен Лайф. Новата програма
„Лайф+” е приета от Европейския парламент и Съвета на 23 май
2007 г. Тя се състои от 5 компонента – „Природа и биологично разнообразие”, „Промяна на климата – превантивни, облекчителни и
адаптивни мерки”, „Околна среда, здраве и качество на живот”,
„Природни ресурси и отпадъци; „Наблюдаване на горите”.
Цели и приоритети на програмата:
• Подкрепа за развитието и прилагането на политиката за
околната среда на ЕС и законодателството, свързано с нея
• Интегриране на политиката за околната среда в други политики
• Подпомагане прилагането на Шеста програма за действие
за околната среда 2002-2012 г.
• Наблюдение, защита, опазване, възстановяване, развиване
и улесняване на функционирането на природните системи, естествените среди на живот, дивите флора и фауна
• Овладяване на ранните ефекти от климатичните промени,
така че да бъде осигурено добро качество на живот на гражданите
от ЕС
• Дългосрочното стабилизиране на концентрацията на пар121

никовите газове в атмосферата на ниво, което да предотврати
опасни промени в климатичната система (глобално затопляне над
2 градуса по Целзий)
• Високо качество на водата на повърхността, подземните
води и водата за къпане, чрез предотвратяване на замърсяване и
насърчаване на разумно потребление на водата
• Високо качество на въздуха, за да не се стига до нежелани
рискове и поражения на човешкото здраве и околната среда
• Защита на почвите и техните свойства и целесъобразна
употреба чрез предотвратяване на заплахите за това, смекчаване на вредните ефекти и възстановяване на увредените почвени
участъци
• Защита на околната среда и здравето от рисковете на употребата на химикали до 2020 г., в частност прилагане на законодателството в системата REACH
• Въвеждане на оценка и одобрение на химически вещества
• Подобряване на качеството на живот чрез цялостен подход, по-специално съсредоточен върху градовете
• Разбиране на последствията от излагането на човека на
шум в околната му среда и намаляване на вредните влияния от
излагането на този шум
• Насърчаване на целесъобразно управление и използване
на природните ресурси и подходящото складиране на отпадъци
• Разграничаване между темпа на икономическия растеж и
влиянието върху околната среда на неразумното използване на
природните богатства (включително произвеждането и справянето с отпадъците)
• Насърчаване на преминаването към производство и потребление, съобразено с околната среда (например чрез интегрирана политика за производство)
• Насърчаване на превръщането на ЕС в територия, където
отпадъците се рециклират
• Предотвратяване на горски пожари
• Разпространяване на конкретна информация за горите във
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връзка с климатичните промени (влияние върху горските екосистеми), биоразнообразието, горските пожари, горските условия
и защитните функции на горите (вода, почва, инфраструктура)
Допустими дейности:
• По компонент „Природа и биологично разнообразие”
- Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и подпомагане на функционирането на природните системи, естествените местообитания, дивите флора и фауна
• По компонент „Политика и управление на околната среда”
- Дейности, които допринасят за стабилизиране на концентрациите на парникови газове на равнище, което предотвратява
глобалното затопляне с повече от 2°C
- Разработване на икономически ефективни мерки за повишаване на качеството на водите с оглед разработване на планове
за управление на речните басейни
- Дейности за постигане на нива на качество на въздуха,
които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за човешкото здраве и околната среда
- Дейности за опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на замърсени почви
- Дейности, които допринасят за екологичното състояние на
урбанизираните райони в Европа
- Разработване и прилагане на политика относно шума в
околната среда
- Дейности за подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от използването
на химикали
- Развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването
- Дейности, предназначени за осигуряване на устойчиво управление и използване на природните ресурси и отпадъците, подо
бряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите
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на устойчиво производство и потребление, предотвратяване,
оползотворяване и рециклиране на отпадъците, както и за прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране
на отпадъците
- Осигуряване на информация, необходима при определяне
на политиката относно горите, във връзка с изменението на климата, биологичното разнообразие, горските пожари, състоянието
и защитните функции на горите, както и допринасяне за опазване
на горите от пожари
- Допринасяне за развитието и нагледното прилагане на
подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта
на екологичните технологии
- Дейности, които насърчават ефективното изпълнение и
прилагане на законодателството на Съюза в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на малките и
средни предприятия
• По компонент „Информация и комуникации”
- Дейности за разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски пожари и осигуряване
на подкрепа за придружаващи мерки като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и
обучения
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Действия за хармонизация и ефективност на наблюдаваните дейности и системите за събиране на информация, както и
използването на съвместни действия чрез създаване на връзки
между механизмите за наблюдение на местно, регионално и национално ниво и връзки на европейско и глобално равнище
• Хармонизация и създаване на ефективност на дейностите
за наблюдение и системите за събиране на информация, съвмест124

ни действия, чрез създаване на връзки между механизмите за наблюдение на местно, регионално, национално, европейско и световно равнище
• Мерки за събиране, анализиране и разпространяването на
информация, засягаща горите и околната среда
• Действия за стимулиране на съвместни проекти и инициативи в областта на европейското законодателство за околна среда
• Изграждане на капацитети на национално и общностно
ниво, за да стане възможно координирането на отделните компоненти на програмата и в частност направлението на наблюдението на горите
Допустими кандидати:
• Структури на държавните администрации и институции на
страните членки на ЕС и на страните кандидат членки
• Структури на държавните администрации от Западните
Балкани
• Администрации от страните от Европейската асоциация за
свободна търговия, които са членки на Европейското икономическо пространство
Бюджет за програмния период: 2 201 665 000 евро
Съфинансиране от ЕС: от 50% до 75%
За контакт в България: Министерството на околната среда и водите, ahasan@moew.government.bg, h.stoev@
moew.government.bg, тел: +359 2 940 61 03, +359 2 940 63 45
Повече информация:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
ht tp://ec.europa.eu/environment/life/news/events/
events2011/documents/2011session_bulgaria_bg.pdf
Програмата:
ht t p://e ur- l e x .e ur o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32007R0614:BG:HTML
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Лайф+”

Име на проекта: „Демонстрация на система за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване
в Република България”
Продължителност на проекта: 42 месеца (2010-2013 г.)
Бюджет на проекта: 1 757 970 евро при съфинансиране
от ЕС на 503 985 евро
Цели на проекта:
• Съвместна дейност с българските общини за привличане
на широката общественост в системите за разделно събиране на
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, с
приоритетно внимание към децата и подрастващите
• Изграждане на рециклиращо съоръжение за третиране на
CRT монитори и телевизори
Дейности по проекта:
• Поредица от работни срещи на еколози от общините в България по проблеми на мобилизиране на обществеността за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно
оборудване
• Организиране на национална и международна конференция
• Организиране на обучения и семинари
• Рекламна и ПР кампания
• Организиране на „отворени дни” в компанията
• Изграждане на рециклиращо съоръжение за третиране на
CRT монитори и телевизори
- Електронно управление
- Затворена камера за рязане със система за извличане на
въздуха
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- Камера за безопасно отстраняване и съхранение на фосфора
Партньори:
• Макметал Холдинг АД, България
• Асоциация на еколозите от общините, България
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ПРОГРАМА „ТАЙЕКС”

Програмата за техническа помощ и обмен на информация
(TAIEX) е създадена за техническо подпомагане при обмена на информация в областта на сближаването на законодателството, като
обхваща цялостните достижения на правото на ЕС. Тя служи като
посредник при предаването на опит и размяна на добри практики
между служителите на администрацията в държавите членки и
техните колеги в държавите бенефициенти. В края на 2009 г. беше
прекратена финансовата подкрепа за България, но български институции и служители от страната могат да вземат участие като
експерти и лектори в проекти към програмата.
Цели и приоритети на програмата:
• Да осигури краткосрочна техническа помощ и съвети относно транспонирането на законодателството на ЕС в националното
законодателство на страните бенефициенти и за последващото
управление, изпълнение и прилагане на това законодателство
• Да подпомогне задълбочаването на политическото сътрудничество между партньорски страни чрез обмен на опит по време
на процеса на разширяване
• Да осигури техническо обучение и помощ за партньори и
заинтересовани страни от страните бенефициенти
• Да бъде доставен необходимият набор от информация
• Да осигури база данни и инструменти за улесняване на
сближаването и мониторинг
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Допустими дейности:
• Помощ в законодателството, свързано със селското стопанство, безопасността на храните, ветеринарния и фитосанитарния
сектор, създаването и развитието на разплащателни агенции, плащания на земеделските стопанства, контрол, одит
• Законодателство и техническа помощ, която покрива въпроси като свободно движение на хора, визова политика, външна
политика на европейските граници, Шенгенска зона, имиграция,
убежище, съдебно сътрудничество по граждански и наказателни дела, наркотици, координация на политиките на европейското гражданство, защита на данните, основните права, расизма и
ксенофобията, полицейско и митническо сътрудничество, борба с
организираната престъпност
• Законодателство в областта на транспорта, енергетиката,
околната среда
• Правни методи за отстраняване на техническите, регулаторните, правните, бюрократичните и други пречки, които задушават свободната търговия в рамките на съюза
• Помощ и обмяна на опит с акцент върху социалната политика и заетостта, правата на интелектуалната собственост, финансовите услуги, политиката на конкуренция и защита на потребителите, здравеопазването
• Подкрепа на общността на кипърските турци за подготовка
на нужния капацитет за прилагане на европейското законодателство
• Подкрепа за европейската политика за съседство с цел да
се избегне появата на нови разделителни линии между вече разширения ЕС и неговите съседи и съвместно укрепване на стабилността и сигурността
• Регионална програма за обучение на областните и общинските органи, които имат важна роля за прилагане на стандартите
в практиката
• Писмени преводи на всички основни законодателни документи
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За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Транспорт и командировъчни на експерти и лектори
• Разходи по организирането на обучения, семинари, конференции, обмяна на опит
• Разходи за експертна помощ и консултации
• Преводи на директиви, регламенти, решения, договори
Допустими кандидати:
• Публичната администрация на национално и регионално
равнище
• Сдружения на местните власти
• Съдебната власт и правоприлагащите органи
• Парламенти и държавни служители, работещи в парламенти и законодателни съвети
• Професионални и търговски асоциации, представляващи
социалните партньори, както и представители на синдикатите и
организациите на работодателите
• Преводачи и редактори на законодателни текстове

За контакт в ЕС: Европейска комисия, Генерална дирекция „Разширяване”, Технически асистент и обмен на информация, Elarg-Taiex@ec.europa.eu, тел: +32 2 299 11 11
Повече информация:
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex/pdf/report-2009/
tar09_web_en.pdf
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Тайекс”
Име на проекта: „Проект за регионален мениджмънт” –
семинар „Подготовка на местните и регионалните институции за
използването на Структурните фондове в България – Европейска
обмяна на опит”
Продължителност: 8 месеца (май – декември 2007)
Общ бюджет: 61 600 евро
Цели на проекта:
• Да се разработят нови отправни точки за коопериране
между два региона, които имат моделен характер за оформяне
на по-нататъшни съвместни проекти и за свързаното с това разширяване на сътрудничеството между Саксония-Анхалт и Южен
Централен район България (ЮЦРП)
• Създаване на работно сътрудничество между провинция
Саксония-Анхалт и ЮЦРП, което да подпомогне изготвянето на
конкретни проектни предложения за финансиране чрез оперативните програми
Дейности по проекта:
• Създаване и поддържане на Група за управление на проекта (6-8 души) на основата на вече работещата група
• Представяне на проекта в Пловдив – съвместна пресконференция на представители на Групата за управление на проекта и
Регионалния съвет за развитие
• Създаване на 3 експертни групи от наличните човешките
ресурси на ЮЦРП (по ОП „Регионално развитие”, „Околна среда”
и „Човешки ресурси”, експерти на областите и общините), които
да изработят по 8 резюмирани проектни предложения за всяка от
трите ОП (май – юни 2007)
• Оценка на проектните предложения от независими експерти
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• Провеждане на регионална конференция, на която експертните групи представят проектните предложения
• На базата на дебата от регионалната конференция регионалният съвет за развитие на ЮЦРП прави избор на 6 проектни предложения, които да бъдат подготвени за кандидатстване в
рамките на проекта
• Създаване на експертни групи, които да подготвят пълната
документация, нужна за кандидатстване за средства от ОП за 6
проекта
• Изграждане на местен капацитет за изготвяне на проекти
по ОП: провеждане на две тридневни обучения за местни експерти (ЮЦРП) от немски специалисти по европейски проекти
• Разработване на втората фаза на проект „Регионален мениджмънт” от групата за управление на проекта и внасяне на готовите проекти за финансиране от ОП до края на 2007 г.
• Представяне на резултатите от първата фаза на проекта в
Пловдив – съвместна пресконференция на представители на групата за управление на проекта и регионалния съвет за развитие
• Връзки с обществеността – цялостно отразяване и популяризиране на дейностите на проекта сред медиите и обществото
Партньори:
• Фондация „Център за срещи на провинция Саксония-Анхалт
на германо-българското дружество Саксония-Анхалт”, Пловдив
• Областна управа в Пловдив, България
• Община Пловдив, България
• Държавна канцелария на провинция Саксония-Анхалт, Германия
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ПРОГРАМА „ФИСКАЛИС 2013”
2008-2013
С решение от 2007 г. на Европейския парламент и на Съвета се създава многогодишна програма на Общността „Фискалис
2013” за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2013 г. с цел
подобряване на работата на системите за данъчно облагане във
вътрешния пазар.
Цели и приоритети на програмата:
• Подобряване на правилното функциониране на системите
за данъчно облагане на вътрешния пазар
- Подобряване на противодействието на данъчните измами
- Управление на риска
- Доброволно спазване на задълженията от страна на данъкоплатците
- Намаляване на данъчната тежест
- Стратегия за електронно управление
- Подобряване на функционирането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
• Гарантиране на обмена на информация и административно
сътрудничество между държавите членки, включително споразумения за административно сътрудничество, системи за обмен на
информация, многостранни ревизии
• Гарантиране на по-добро разбиране на правото на ЕС и неговото прилагане в държавите членки
133

• Споделяне, изграждане и разпространение на добра административни практики
• Сътрудничество между държавите членки, свързано с данъчното облагане на застрахователни премии
• Задоволяване на специфичните потребности на страните
кандидатки за членство в ЕС
Допустими дейности:
• Изграждане на системи за комуникация и обмен на информация
• Организация на семинари и работни групи
• Работни посещения
• Дейности за обучение и многостранни проверки
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Организационни разходи и разходи за пътни, дневни и
квартирни на служители при съвместни дейности от страните
участнички в програмата:
- Семинари – еднократни дейности, при които администрациите обсъждат конкретни теми
- Работни срещи – семинари в по-малък мащаб, без осигурен
превод на различни езици
- Многостранни ревизии – координирани контролни действия по отношение на данъчни задължения на едно или повече
свързани данъчно задължени лица, организирани в две или повече страни участнички
- Работни групи – създадени от ограничен брой служители
от заинтересовани страни (5–10 участници), които се срещат няколко пъти в рамките на определен период от време за постигане
на предварително дефинирана цел. Например, Групата „Платформа за управление на риска” е разработила „Наръчник по управление на риска”
- Работни посещения – обмен на опит и добри практики за
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1-2 седмици между служители на администрации от страните
участнички
• Разходи за разработване и поддръжка:
- Трансевропейски ИТ системи
- Модули за електронно обучение
Допустими кандидати:
• Служители в данъчната и митническата администрация на
държавите членки на ЕС
• Служители в данъчната и митническата администрация на
страните кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС
Бюджет за програмния период от 6 години:
175 300 000 евро

За контакт в България: Национална агенция по приходите, дирекция „Международно сътрудничество и европейски въпроси”, fiscalis@nra.bg, тел: +359 2 98 59 30 41, Агенция
„Митници”, дирекция „Международни отношения”, отдел „Европейски отношения”, fiscalis.excise@customs.bg, тел.: +359 2
98 59 40 27
Повече информация:
http://www.customs.bg/bg/page/140
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_
cooperation/fiscalis_programme/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l11051_
en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:330:0001:01:BG:HTML
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ПРОГРАМА „МИТНИЦИ 2013”
2008-2013
За гарантиране на ефективното функциониране на вътрешния пазар в митническата област с оглед оказване на подкрепа и
допълване на предприетите от държавите членки действия на 23
май 2007 г. с решение на Европейския парламент и на Съвета е
създадена многогодишната програма за действие на митниците в
Общността „Митници 2013” за периода от 1 януари 2008 г. до 31
декември 2013 г.
Цели и приоритети на програмата:
• Подпомагане на създаването на паневропейска електронна митническа среда, отговаряща на потребностите на вътрешния
пазар и гарантираща защитата на финансовите интереси на Съюза
и безопасността и сигурността на европейските граждани
• Принос в създаването на модернизиран митнически кодекс
• Засилване на сътрудничеството между митническите администрации на Съюза до степен, при която да могат да изпълняват
своите задължения толкова ефикасно, колкото ако те представляват една единствена администрация
• Засилване на международното митническо сътрудничество
между митническите администрации на ЕС и на сигурността на
търговската верига
• Подготовка за разширяване, включително предоставяне на
опит и познание на митническите администрации на заинтересованите страни
• Развиване на сътрудничество, обмен на информация и найдобри практики с митническите администрации на трети страни,
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по-специално страните кандидатки, потенциалните страни кандидатки, както и страните партньори от Европейската политика на
добросъседство
• Стандартизиране и опростяване на митническите системи
и митническия контрол с цел намаляване на административната
тежест и на разходите на икономическите оператори
• Идентифициране, разработване и прилагане на най-добри
работни практики
Допустими дейности:
• Подобряване информационната система на митниците чрез
въвеждане и развитие на информационните технологии
• Сътрудничество в борбата с измамите
• Намаляване на разходите за хармонизиране на документите, свързани с митниците чрез преминаване в така наречените
„електронни митници”, където информацията да се прехвърля автоматично
За изпълнение на тези дейности програмата подкрепя:
• Комуникационни системи и обмен на информация
• Сравнителни анализи
• Семинари
• Срещи на проектни и надзорни групи
• Работни посещения
• Обучения
• Мониторингови дейности
Допустими кандидати:
• Служители в митническите служби на държавите членки на
ЕС
• Служители в митническите служби на страните кандидатки
за членство в ЕС
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Бюджет за програмния период от 7 години:
323 800 000 евро

За контакт в България: Агенция „Митници” към
Министерство на финансите, Агенция „Митници”, дирекция
„Международни отношения”, отдел „Европейски отношения”,
C2013BG@customs.bg, +359 2 98 59 42 10
За повече информация:
http://www.customs.bg/bg/page/22
h t t p://e c .e u r o p a.e u/t a x a t i o n _ c u s t o m s /c u s t o m s /
cooperation_programmes/customs_2007/index_en.htm
h t t p://e c .e u r o p a.e u/t a x a t i o n _ c u s t o m s /c u s t o m s /
cooperation_programmes/Customs2013/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11050_
en.htm
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2007:154:0025:0031:BG:PDF
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ПРОГРАМА „ПО-БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ”
2009-2013
Програмата е в продължение на Плана за действие за безопасен интернет, стартирал през 1999 г. По програма „По-безопасен
интернет” се финансират проекти за повишаване на информираността на обществото за опасностите за деца и непълнолетни в
световната мрежа, за поддържане на „горещи линии” за сигнали
и проследяване на незаконно и вредно съдържание, стимулиране
на саморегулацията на доставчиците на интернет и съдържание за
интернет, както и за изграждане на база от знания, която да подпомогне ефективността на усилията за създаване на по-сигурна
онлайн-среда за непълнолетните.
Цели и приоритети на програмата:
• Насърчаване на по-безопасното използване на интернет и
на други комуникационни технологии особено от деца
• Образоване на потребителите, особено деца, родители,
лица, които се грижат за деца, учители и възпитатели за безопасно ползване на интернет и други комуникационни технологии
• Намаляване на количеството на незаконно съдържание,
разпространявано онлайн и борба срещу незаконното съдържание
и увреждащото онлайн поведение
• Осигуряване на обществена осведоменост по отношение
на онлайн рисковете и предпазните мерки, както и усъвършенстване на педагогическите инструменти въз основа на най-добрите
практики
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Допустими дейности:
• Осигуряване на обществена осведоменост
- Подобряване на обществената осведоменост, особено на
децата, родителите, лицата, които се грижат за деца, учителите
и възпитателите, относно възможностите и рисковете, свързани с
използването на онлайн технологии и средствата за безопасното
им използване
- Повишаване на вниманието към възможностите и рисковете, свързани с услугите, които използват нови платформи за разпространение като аудиовизуалните услуги, използващи мобилни
телефонни мрежи
• Борба срещу незаконното съдържание и увреждащото поведение онлайн
- Създаване и популяризиране на центрове за контакт и горещи телефонни линии, на които обществото да съобщава за незаконно съдържание и увреждащо поведение онлайн
- Свързване на центровете на национално ниво (по-специално със службите на полицията, специализирани в борбата срещу
престъпления в кибернетичното пространство) и разширяване сътрудничеството им на равнище ЕС за разрешаване на трансгранични проблеми и обмен на най-добри практики
- Борба с увреждащото поведение онлайн, по-специално със
„сприятеляването” с деца с намерение за извършване на сексуално посегателство и с упражняването на кибертормоз
- Прилагане на технически решения за подходящи действия
спрямо незаконно съдържание и увреждащо поведение онлайн
- Разработване, развитие или адаптиране и/или популяризиране на ефективни технологични инструменти за подходящи
действия спрямо незаконното съдържание и за борба с увреждащото поведение онлайн
- Укрепване на сътрудничеството, обмен на информация и
опит в борбата с незаконно съдържание и увреждащо поведение
онлайн на международно равнище
- Осигуряване на участие до регистрите на имена на домей140

ни и засилване на съществуващото сътрудничество
• Насърчаване на по-безопасна онлайн среда
- Насърчаване на заинтересованите лица за разработване и
внедряване на подходящи системи за саморегулиране и съвместно регулиране
- Насърчаване на участието на деца в изграждане на по-безопасна онлайн среда
- Увеличаване на осведомеността относно подходящи инструменти за действие срещу вредното съдържание онлайн
- Осигуряване на съвместимост между подходите, възприети
от ЕС и на международно равнище
• Създаване на база от знания
- Насърчаване използването на съгласуван подход по отношение проучване на съответните области
- Осигуряване на актуализирана информация относно използването на онлайн технологии от деца
- Анализ на статистиките и тенденциите в различните държави членки
- Подпомагане на разследването на случаите, при които деца
стават жертви в онлайн среда
- Проучването на ефективни начини за подобряване на безопасното ползване на онлайн технологиите
- Разширяване на познанието относно въздействието на използването на съществуващите и нововъзникващите технологии
върху децата
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Разпространение на информация за по-безопасно използване на онлайн технологиите
• Мрежи и национални действия, свързващи различни заинтересовани страни
• Дейности, които дават възможност на децата да бъдат отговорни потребители на онлайн технологии - програми за медийна
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грамотност или медийно обучение
• Сътрудничество със средствата за масово осведомяване и с
образователната система
• Осигуряване на центрове за контакт, които да дават съвети
за безопасност в онлайн среда
• Внедряване на етикет за качество за доставчици на услуги
• Използване на филтри от крайните потребители за предотвратяване разпространението на информация, която би могла да
увреди неприкосновеността на децата
• Мерки за проучване на инструментите, разработени в сътрудничество с интернет сектора, които позволяват на правоохранителните органи да проследяват онлайн нарушителите
• Създаване на обща база данни на ЕС за посегателства върху деца, гарантиране на връзката с Европол
• Разработване и внедряване на системи за филтриране на
потенциално вредно съдържание
• Обедняване на усилията на учени и експерти в областта на
детската безопасност в онлайн среда
• Изработване на анализи и статистики за тенденциите в
различните държави членки
• Технически, психологически и социологически проучвания
Допустими кандидати:
• Държавни, регионални и местни администрации
• Агенции, камари
• Сдружения и фондации
• Фирми
• Университети
• Други правни субекти
Бюджет за периода на програмата: 55 000 000 евро
Съфинансиране от ЕС: до 75%
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За контакт в България: Национален център за безопасен интернет, georgi.apostolov@online.bg, +359 2 973 30 00,
+359 877 29 18 04
Повече информация:
http://www.safenet.bg/
http://web112.net/
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/
index_en.htm
http://www.saferinternet.org/web/guest/home
Програмата:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:
L:2008:348:0118:0127:BG:PDF
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ПРОГРАМА „УРБАКТ II”
2007-2013
Програма „УРБАКТ II” е създадена за обмяна на опит и знания
за градовете. Тя дава възможност на градовете да работят заедно
за намирането на ефективни решения на основни урбанистични
предизвикателства. Програмата позволява да се обменят добри
практики и да се ползва опитът на професионалисти, съпричастни
към урбанистичната политика в цяла Европа. Тя обединява повече
от 180 града, 29 страни и 5000 активни участници.
Цели на програмата:
• Повишаване на ефективността на политиките за устойчиво
интегрирано градско развитие в Европа
• Да се даде възможност на градовете да работят заедно за
намирането на ефективни решения на основните урбанистични
предизвикателства, като реализираните проекти допринасят за
изготвянето на иновативни и устойчиви прагматични решения,
които интегрират икономически, социални и екологични аспекти
Приоритети на програмата:
• ПРИОРИТЕТНА ОС 1: Градовете – основен двигател на
растеж и работни места
• ПРИОРИТЕТНА ОС 2: Атрактивни и свързани градове
• ПРИОРИТЕТНА ОС 3: Техническа помощ
Допустими дейности:
• Организиране и провеждане на обучителни семинари в областта на противодействие на корупцията от страна на местната
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власт и засилване на гражданския контрол върху централната и
местна администрация
• Обмен на опит, програми за местно развитие, стратегии
• Конференции
Допустими кандидати:
• Държавни, териториални и местни структури
• Университети
• Изследователски институции
Бюджет за програмния период от 7 години: 67 800 000
евро
Съфинансиране от ЕС: до 85%

За контакт в България: ГД „Управление на териториалното сътрудничество”, отдел „Многонационални и хоризонтални програми”, LTodorakov@mrrb.bg, тел.: +359 2 94 05
274, +359 2 94 05 697, ГД ”Управление на териториалното
сътрудничество”, отдел „Финансово управление и контрол”,
LPetkova@mrrb.government.bg, APalaskova@mrrb.government.
bg, тел.: +359 2 94 05 382
Повече информация:
http://urbact.eu/
ht tp://urbac t .e u/f ileadmin/ge ne ral _ librar y/ T WD_
V14_29112010_PDF.pdf
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „Урбакт ІІ”
Име на проекта: „Подкрепа за градовете”
Продължителност на проекта: 6 месеца (май – октомври
2007 г.)
Бюджет на проекта: 42 000 евро
Цели на проекта:
• Да съдейства за повишаване на привлекателността и качеството на живот в Община Пловдив чрез приоритизация на проектите, залегнали в Общинския план да развитие на града до 2013
г.
• Да се укрепи институционалният капацитет за подобряване
на процеса на планиране и управление
• Подпомагане на експертите на Община Пловдив на базата
на „Комуникационно-транспортния план” на етап предварителен
проект за подготовка на проектни решения за следните комуникации:
- Разширяване на ул. „Гладстон” и ул. „Захари Стоянов” до
бул. „Васил Априлов”
- Построяване на подлез или надлез на ул. „Модър” и ул.
„Царевец”
• Да се идентифицират райони в града за разработване на
интегрирани проекти за градско възстановяване и развитие
Дейности по проекта:
• Анализ на Общински план за развитие на Пловдив за 2007
– 2013 г. от експерти на ЕС
• Посещение на главния архитект на Неапол в Пловдив
• Семинари за представяне на резултатите и опита от подобряването на инфраструктурата и реконструкцията на сгради в
Община Неапол, Италия чрез проекти от ЕС
• Консултации за разрешаване на проблемите, свързани с
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намаляване на трафика в града, оптимизация на решенията, експертна оценка и професионално насочване
• Съвместно разработване на интегриран идеен проект за
възстановяване и развитие на Архитектурно-историческия комплекс „Старинен Пловдив”
• Представяне и защита на разработения и интегриран идеен
проект за възстановяване и развитие на Архитектурно-историческия комплекс „Старинен Пловдив” за осигуряване на ресурси за
техническата разработка на проекта и бъдещата му реализация
Партньори:
• Община Пловдив, България
• Община Неапол, Италия
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ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО
„ИНТЕРРЕГ ІVС”
2007-2013
ИНТЕРРЕГ е инициатива на Общността, която има за цел да
стимулира междурегионалното сътрудничество в Европейския
съюз. Тя започва да действа през 1989 г. В настоящия програмен
период програмата за междурегионално сътрудничество функционира под наименованието ИНТЕРРЕГ IV С.
Цели и приоритети на програмата:
• Да засили икономическото и социалното сближаване на
разширения Европейски съюз с цел насърчаване на хармоничното,
балансирано и устойчиво развитие на Общността
• Да стимулира сътрудничеството между страните членки на
Европейския съюз на различни нива
• Да се намали влиянието на наднационалните граници в
полза на равни икономически, социални и културни връзки на територията на ЕС
• Да подкрепи засилване на трансграничното и регионалното сътрудничество
• Да съдейства за регионална конкурентоспособност и заетост, която извън най-слабо развитите региони е насочена към
засилване на конкурентоспособността и привлекателността на регионите, както и на заетостта чрез предвиждане на икономически
и социални промени, включително тези, свързани с отварянето на
търговията
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• Да съдейства за опазването и подобряването на околната
среда
Допустими дейности:
• Иновации и икономика на знанието
• Увеличаване и подобряване на качеството на инвестициите
в човешки капитал
• Регионална конкурентоспособност, предприемачество, заетост
• Дейности за подобряване на достъпността, адаптивността
на работниците и предприятията, както и разработването на общ
трудов пазар
• Околна среда и предотвратяване на риска
• Техническа помощ
За изпълнението на тези дейности програма подкрепя:
• Развие на трансгранични, социални и икономически центрове посредством общи стратегии за развитие
• Научни изследвания и технологично развитие, иновации и
предприемачеството, включително засилване на научните изследвания и технологичното развитие на капацитет
• Подобряване на връзките между МСП, институциите за висше образование, изследователски институции и технологични
центрове
• Развитие на бизнес мрежи, публично-частни партньорства
и клъстери, подкрепа за предоставяне на бизнес и технологични
услуги за групи от МСП
• Поощряване на предприемаческия дух и финансиране на
иновациите за МСП чрез инструменти за финансов инженеринг
• Дейности за развитие на информационното общество,
включително развитието на електронните комуникации, услуги и
приложения, подобряване на стабилния достъп до и развитието
на онлайн обществени услуги и помощта за услуги за МСП за
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внедряване и ефективно използване на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) или използване на нови идеи
• Създаване на нови работни места
• Инвестиции, свързани с опазването на околната среда, със
сферите на водоснабдяването и управлението на водите и отпадъците, отпадъчни води, качество на въздуха
• Превенция, контрол и борба срещу опустиняването
• Въвеждане на интегрирани системи за наблюдение, контрол и предотвратяване на замърсяването
• Помощ за смекчаване на последиците от изменението на
климата
• Рехабилитация на физическата среда, включително на замърсени площадки и терени
• Насърчаване на биоразнообразието и защита на природата, включително инвестиции в местата от НАТУРА 2000
• Подкрепа за туризма, включително популяризирането на
природните ресурси като потенциал за развитие на устойчив туризъм; опазване и подобряване на природното наследство в подкрепа на социално-икономическото развитие
• Помощ за подобряване на предлагането на туристически
услуги
• Инвестиции в областта на културата, включително опазването и популяризирането на културното наследство
• Развитие на културната инфраструктура в подкрепа на социално-икономическото развитие
• Проекти за устойчивия туризъм и повишаване привлекателността на регионите, както и помощ за подобряване на предлаганите културни услуги чрез въвеждането на нови услуги с повисока добавена стойност
• Инвестиции в транспорта създаване на връзки с трансевропейската транспортна мрежа
• Разработване на интегрирани стратегии за чист транспорт,
които допринасят за подобряване на достъпа до пътнически и товарни услуги, за постигане на повече балансирано модулно раз150

пределение, поощряване на интермодалния характер и намаляване на въздействието върху околната среда
• Инвестиции в енергетиката, включително подобряването на трансевропейските мрежи, подобряването на енергийната
ефективност и развитието на възобновяеми енергийни източници
• Инвестиции в образование, включително в областта на
професионалното обучение, което да допринесе за повишаване
привлекателността и качеството на живот
• Инвестициите в здравната и социалната инфраструктура
Бюджет за програмния период: 405 094 936 евро
Съфинансиране от ЕС: до 90%

За контакт в България: Министерството на регионалното развитие и благоустройството, pharecbc@mrrb.
government.bg, +359 2 94 05 280, +359 2 9405 290
Повече информация:
http://i4c.eu/
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ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ
Програма „ИНТЕРРЕГ ІVС”
Име на проекта: „Бизнесът до природата – междурегионално сътрудничество в подкрепа на предприемачеството и малките и средни предприятия”
Съфинансиране от ЕС: 90% или 1 758 809 евро
Принос на партньорите: 129 732 евро
Цели на проекта:
• Да се подобри местната политика на европейските региони
• Да повиши привлекателността на природните дадености
• Да се изгради местен капацитет в слаборазвитите области
• Да се стартират инициативи в областта на предприемачеството, които са доказали висока резултатност
• Да се извърши обмен и трансфер на знания и добри практики между регионите
Дейности по проекта:
• Проведени 3 обучителни семинара в три страни, партньори
по проекта
• 6 регионални работни срещи
• 2 тематични конференции
• Изготвяне на 6 наръчника за обмяна на опит и добри практики
• Мултиплициране на три добри практики в десет региона
Партньори:
• Полска туристическа агенция за развитие
• Областна администрация на Вармино, Мазурско войводство, Полша
• Институт за икономическо развитие на провинция Оренс,
Испания
• Областна администрация, Таурагски окръг, Литва
• Провинция Перуджа, Италия
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• Регионален комитет за развитие на туризма, Оверн, Франция
• Съветът на графство сър Пауис Уелс, Великобритания
• Фондация Гран Парадис, Италия
• Асоциация за развитие на регион Алто Тамега, Португалия
• Община Велико Търново, България
• Център за местно развитие, Пивка, Словения
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ПРОГРАМА „ЕСПОН 2013”
2008-2013
Програма „ЕСПОН 2013” (Европейска мрежа за териториално
наблюдение и сближаване) провежда политика за подпомагане на
териториално сближаване и хармонично развитие на европейската територия, като осигурява информация, данни, анализи, сценарии за териториалната динамика и подпомага разкриването на
териториалния капитал и потенциала за развитие на регионите и
големите територии.
Цели и приоритети на програмата:
• Подкрепа на общата политика на Европейския съюз за териториално сближаване и хармонизация на териториалното развитие
• Осигуряване на сравнителна информация, анализи и планове за териториалните структури и динамика
• Разкриване на териториалния потенциал и капитали в подкрепа на регионалната конкурентоспособност
Допустими дейности:
• Приложни изследвания на териториалното развитие, конкурентоспособност и сближаване
• Целеви анализи, базирани на потребителското търсене,
търсене на европейска перспектива за различни типове територии
• Научни платформи и инструменти/териториални индикатори, данни, аналитични инструменти и научна подкрепа
• Капитализация, собственост и участие, укрепване на капацитета, диалога и сътрудничеството
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• Техническа и аналитична подкрепа, комуникационен план
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Предоставяне на научни факти и доказателства за нивото
на развитие на регионите и градовете
• Оценка на силните и слабите страни на отделните региони
и градове в европейския контекст
• Извършване на сравнения с други територии, региони и
градове
• Разработване на териториални показатели/индекси и на териториален мониторинг и докладване
• Целенасочени действия за актуализиране на показатели и
карти
• Повишаване на осведомеността чрез медии и публикации
• Придобиване на информация чрез европейски семинари и
работни срещи
• Поддържане на транснационална мрежова дейност
• Обработка на научна продукция за нуждите на политическо ниво
Допустими кандидати:
• Местни администрации
• Транснационални групи от учени и експерти
• Групи/клъстери от региони, представляващи минимум три
страни, участващи в ЕСПОН
Бюджет за програмния период от 6 години:
47 000 000 евро
Съфинансиране от Европейския фонд: до 75%
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За контакт в България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Програмиране
на регионалното развитие”, rpopova@mrrb.government.bg,
mboncheva@mrrb.government.bg, тел: +359 2 94 05 696
Повече информация:
http://www.espon.eu/main/Menu_Programme/
http://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/
Programme/ProgrammeRelatedDocuments/ProgrammeManual/
Programme_Manual-19-1-2011-FINAL.pdf
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ИНСТРУМЕНТ ЗА
ЕВРОПЕЙСКО СЪСЕДСТВО И ПАРТНЬОРСТВО
2007-2013

Мерките на инструмента са насочени главно към прилагането на плановете за действие за европейско съседство и партньорство. Инструментът финансира съвместни програми, сближаващи
регионите на държавите членки и страните партньори, които споделят общи граници.
Цели и приоритети на фонда:
• Развитие на икономическата интеграция и политическото
сътрудничество между Европейския съюз и страните партньори
• Акцентиране върху специфичните възможности и предизвикателства, свързани с географската близост на ЕС и неговите
съседи
• Изграждане на сигурно, стабилно и проспериращо съседство на базата на споделени ценности и общи интереси
Допустими дейности:
• Финансиране на програми, проекти и мерки, които допринасят за изпълнение на целите на фонда
• Финансиране на техническа помощ и целеви административни мерки за сътрудничество
• Финансиране на инвестиции и на дейности, свързани с инвестиции
• Финансиране на разходи, необходими за ефективното управление и наблюдение на проекти и програми от страните, които
ползват от помощта на Общността
• Финансиране на микропроекти
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За изпълнение на тези дейности програмата подкрепя:
• Подготовка, проследяване, мониторинг, дейности по одита
и оценяването
• Изследвания, срещи, информация, повишаване на информираността
• Обучение, включително мерки за обучение и образование
за партньори
• Компютърни мрежи за обмен на информация
Допустими кандидати:
• Обществени или държавни институции и организации
• Местни и регионални власти
• Дружества, предприятия, частни организации
• Финансови институции, които предоставят частни инвестиции в страни и региони партньори
• Неправителствени организации
• Кооперации, профсъюзи, организации, представляващи
икономически и социални интереси
• Малки и средни предприятия
• Университети
• Трансгранични асоциации
Региони:
• Държави членки на ЕС
• Страните кандидатки на ЕС
• Страните от Общността на независимите държави
• Страните от Средиземноморския регион
Бюджет за програмния период от 7 години:
11 967 000 000 евро
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За контакт в България: Министерство на външните работи, дирекция „Съседни страни”, SE.Europe@mfa.
government.bg, тел.: +359 2 971 30 17
Повече информация:
http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/where/neighbourhood/
overview/how-does-enpi-work_en.htm
http://www.enpi-programming.eu/wcm/
Програмата:
ht t p://e ur- l e x .e ur o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32006R1638:BG:HTML
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ИНСТРУМЕНТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В РАЗВИТИЕТО
2007-2013
Инструментът обединява в себе си както политиката на развитие, така и всички форми на сътрудничество с развиващите се
страни, страните в преход и индустриализираните страни.
Цели и приоритети на програмата:
• Финансиране на мерки, насочени към сътрудничеството
със страни, територии и региони, които не членуват в Общността,
презокеанските страни и територии, които не са подпомагани по
линия на предприсъединителния инструмент или от инструмента
за европейско съседство и партньорство
• Поддържане на икономическо, финансово, научно-техническо и друго сътрудничество между партниращи си страни и региони за намаляване на бедността в тях
• Стимулиране на сътрудничество, установено чрез договори
за партньорство и други двустранни инструменти между страни
партньори
Допустими дейности:
• Човешко и социално развитие, включително теми, свързани със здравето
• Равенство между половете
• Защита на околната среда
• Трайно развитие на природните ресурси
• Частен и производствен сектор
• Икономическа инфраструктура
• Търговия и инвестиции
• Заетост, социално единство и защита
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• Стандарти за работната ръка
• Взаимно разбирателство между Общността и страните и
регионите партньори
• Развитие на гражданското общество, диалога с НПО и асоциации, медии и социалните партньори
• Подкрепа за институции за насърчаване на добро управление
• Политически диалог
• Прокламиране и защита на човешките права и свободи,
подкрепа за процесите на демократизация, включително оказване
на подкрепа и наблюдение за избори
• Регионално сътрудничество и интеграция
• Трансгранично сътрудничество
• Правосъдие, юридическо, полицейско, данъчно, финансово
и митническо сътрудничество
• Предоставяне на убежище, легална и нелегална имиграция:
• Помощ за бежанци, изселници и откъснати от родината
хора
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Подготвителни, наблюдателни, оценъчни действия, необходими за прилагането на инструмента и постигане на целите му
– проучвания, срещи, информация
• Създаване на компютърни мрежи за обмен на информация
• Многогодишни програми
Допустими кандидати:
• Съвместни органи, създадени между страните и регионите
и Общността
• Международни и регионални организации
• Органи на ООН
• Международни финансови институции
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• Агенции на ЕС
• Обществени, правителствени, местни органи
• Компании, фирми и други частни организации
• Финансови институции
• Недържавни актьори (НПО, потребителски организации,
университети, медии и др.)
• Частни лица
Региони:
• Европейски съюз
• Африка, Карибски и Тихоокеански басейн
• Латинска Америка
• Общност на независимите държави
• Развиващи се страни
• Азия
Бюджет за програмния период: 17 055 000 000 евро

За контакт в България: Министерство на външните работи, дирекция „ООН и глобални въпроси”, un@mfa.
government.bg, тел.: +359 2 948 23 68
Повече информация:
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/
general_development_framework/l14173_en.htm
Програмата:
ht t p://e u r- l e x .e ur o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32006R1905:BG:HTML
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ИНСТРУМЕНТ ЗА СТАБИЛНОСТ
2007-2013
Инструментът е насочен към справянето с кризисни ситуации и определени дългосрочни трансгранични предизвикателства
(ядрена безопасност, борба с трафика на хора, борба с организираната престъпност и тероризма, непредвидени заплахи за общественото здраве). Той ще позволи на Общността да осигури
стабилност и сигурност в дългосрочен план, както и да реагира
бързо, ефективно и единно в кризисни ситуации в трети страни
и в бъдещи глобални и трансгранични предизвикателства в трети
страни.
Цели и приоритети на програмата:
• Разпространение на мир и стабилност
• Осигуряване безопасността и сигурността на гражданското
население в трети страни и територии
• Ефективна навременна намеса с цел предотвратяване или
смекчаване на последиците от кризисни ситуации
• Установяване върховенството на закона в трети страни,
включително борба срещу регионалните и трансгранични предизвикателства като организирана престъпност, контрабанда и тероризъм
• Борба с технологични заплахи с потенциални трансгранични ефекти –насърчаване на ядрена безопасност и борба срещу
разпространението на оръжия за масово унищожение
• Създаване на миротворчески и мироподдържащи капацитети в партньорство с международни и регионални организации
Допустими дейности:
• Граждански мерки, насочени към улесняването на мирното
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разрешаване на спорове и предотвратяване на появата на задълбочаващи се насилствени конфликти
• Военно наблюдение и миротворчески и мироопазващи операции
• Мерки в отговор на природни и предизвикани от човека
бедствия, включително употреба на граждански защитни ресурси
• Разоръжаване, демобилизация и реинтеграция на воюващите, както и обръщане на внимание на проблема с децата войници и реформата в сектора по безопасност
• Отстраняване на противопехотни мини, неексплодирали
артилерийски снаряди или други експлозивни устройства
• Осигуряване на помощ за жертвите на такива устройства и
програми за оценка на риска
• Защита на човешките права и свободите, демократичните
принципи и върховенството на закона, принципите на международното право, както и стимулиране на развитието на гражданското общество и участието му в политическия процес, насърчаване
на професионализма и независимостта на медиите
• Рехабилитация и възстановяване на ключови инфраструктури, жилища, обществени сгради и икономически активи, както
и възобновяване на икономическата активност и генерирането на
заетост
• Засилване на възможностите на наказателните и съдебни
органи в борбата с тероризма, организираната престъпност и контрабандата
• Ефективен контрол за незаконната търговия
• Осигуряване на сигурност и безопасност на международния транспорт, енергийните операции и инфраструктура, включително граждански и товарен превоз и енергийно разпространение
• Реагиране на внезапни заплахи за общественото здраве –
епидемии
• Намаляване на складирането на разпадащите се материали
и химически и биологични вещества, свързани с производството
на оръжия
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• Намиране на алтернативни форми на работата на учените
от оръжейния сектор
• Създаване и прилагане на контролни механизми за износа
на стоки с двойно предназначение
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• Преговорни и посреднически действия, наблюдение и прилагане на споразумения за мир и прекратяване на огъня между
страните
• Засилване на националните правни рамки и международно
сътрудничество, включително обмен на информация, оценка на
риска и други съответни форми на сътрудничество
• Разпространяване на ядрената безопасност и културата на
безопасност, включително безопасното създаване, функциониране и поддръжка на ядрени централи и ядрени съоръжения, безопасен превоз, складиране и отстраняване на ядрени отпадъци и
демонтирането на стари ядрени площадки
• Създаване на планове за спешни случаи, гражданска защита, подготовка на населението в случай на бедствие
Допустими кандидати:
• Организации, представляващи местното население
• Местни граждански групи и търговски асоциации, кооперации, профсъюзи и организации, представляващи икономически и
социални интереси
• Местни организации (включително мрежи), които участват
в децентрализиране на регионалното сътрудничество и интеграция
• Потребителски организации, женски и младежки организации
• Учебни, културни, научни изследвания и научни организации, университети
• Църкви и религиозни асоциации и общности
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• Средства за масова информация
• Неправителствени асоциации и частни и обществени фондации
Бюджет за програмния период от 7 години:
2 062 000 000 евро

За контакт в България: Министерство на външните
работи, int.security@mfa.government.bg, тел.: +359 2 973 35
90
Повече информация:
http://eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/ifs_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/development/
general_development_framework/l14171_en.htm
Програмата:
ht t p://e ur- l e x .e ur o p a.e u/L e x U r i S e r v/L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32006R1717:BG:HTML
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ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
„ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”
2008-2013
Програмата за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа” е създадена, за да насърчава балансираното териториално развитие и териториалната интеграция в рамките на избираемата зона на програмата. Тя включва подкрепа от страна
на Общността за региони в 16 страни членки, страни кандидатки,
потенциални страни кандидатки и трети страни. Насочена е към
четири тематични приоритета: „Иновации“, „Околна среда“, „Достъпност“ и „Устойчиво развитие на градовете“.
Цели и приоритети на програмата:
• Да се засили процесът на териториална, икономическа и
социална интеграция в Югоизточна Европа
• Да съдейства за сближаването, стабилността и конкурентноспособността чрез намиране на общи решения и постигане на
конкретни резултати, позволяващи осъществяването на бъдещи
инициативи и инвестиции
• Да подкрепи транснационални партньорства в области от
стратегическа важност за подобряване на процеса на териториална, икономическа и социална интеграция
• Да допринесе за увеличаването на капацитета на институциите и бенефициентите в зоната, обхваната от програмата
Допустими дейности:
• Насърчаване на иновациите и предприемачеството
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• Защита и подобряване на околната среда
• Подобряване на достъпността
• Изграждане на транснационални мрежи за зони на устойчив растеж
• Техническа помощ за изпълнение и изграждане на капацитет
За изпълнението на тези дейности програмата подкрепя:
• За „Насърчаване на иновациите и предприемачеството”
- Разработване на технологии и иновационни мрежи в специфични области
- Действия за развитие на благоприятна среда за иновативно предприемачество
- Подобряване на рамковите условия
• За „Защита и подобряване на околната среда”
- Подобряване на интегрираното управление на водите и
превенция на риска от наводнения
- Предотвратяване на рисковете за околната среда
- Насърчаване на сътрудничеството в управлението на природните ресурси и защитните територии
- Насърчаване на ефективно ползване на енергията и ресурсите
• За „Подобряване на достъпността”
- Подобряване на координацията в насърчаването, планирането и работата за първични и вторични транспортни мрежи
- Разработване на стратегии за преодоляване на „цифровото
деление”
- Подобряване на рамковите условия за платформите за използване на няколко вида транспорт
• За „Изграждане на транснационални мрежи за зони на
устойчив растеж”
- Инициативи за борба с основните проблеми, засягащи градските зони и регионалните системи на населените места
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- Поощряване на уравновесени модели за привлекателни и
достъпни зони на растеж
- Популяризиране на културните ценности като предимство
за развитие
• За „Техническа помощ за изпълнение и изграждане на капацитет”
- Проучвания, анализи, доклади за безпроблемното изпълнение на програмата
- Консултации, обучения, семинари, конференции за увеличаване на капацитета на институциите и бенефициентите в зоната, обхваната от програмата
Допустими кандидати:
• Държавни, регионални и местни администрации
• Агенции, камари
• Сдружения и фондации
• Фирми
• Университети
• Субекти на публичното право
Бюджет за програмния период: 245 000 000 евро
Съфинансиране от ЕС: до 85% с възможности за 15% съфинансиране от националния бюджет
За контакт в България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, отдел „Многонационални и
хоризонтални програми”, mmladenov@mrrb.government.bg,
тел.: +359 2 94 05 697
Повече информация:
http://www.bgregio.eu/Content.aspx?menu=right&pid=33
http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_
new.cfm?LAN=1&gv_PAY=GR&gv_reg=633&gv_PGM=1323&gv_
defL=7
http://www.southeast-europe.net/hu/
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ПРОГРАМА „ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН”
2007-2013
Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн
2007-2013” е регулирана от Инструмента за европейско съседство
и партньорство на Европейския съюз. Тя има за цел да допринесе
за засилено и устойчиво икономическо и социално развитие на
регионите на Черноморския басейн. В програмата участват осем
държави – България, Гърция, Румъния, Турция, Армения, Грузия,
Молдова и Украйна.
Цели на програмата:
• Насърчаване на икономическото и социалното развитие на
Черноморския басейн
• Съвместна работа за справяне с общите предизвикателства
• Насърчаване на пряко местно сътрудничество
Приоритети на програмата:
Приоритет 1: Подпомагане на трансграничното партньорство за икономическо и социално развитие, основано на общи ресурси
• Мярка 1.1: Укрепване на достъпност и свързаност за нови
регионални, информационни, комуникационни, транспортни и
търговски връзки
• Мярка 1.2: Създаване на мрежи с цел насърчаване на съвместни инициативи за развитие на туризма и традиционни продукти
• Мярка 1.3: Създаване на административен капацитет за
проектиране и изпълнение на местни политики за развитие
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Приоритет 2: Споделяне на ресурси и знания за опазване
на околната среда и опазването
• Мярка 2.1: Подобряване на общата информационна база
и знанията, необходими за справяне с общите предизвикателства
в опазването на околната среда на речните и морски системи
• Мярка 2.2: Насърчаване на научните изследвания и иновациите в областта на опазването и защитата на околната среда в
защитените природни територии
• Мярка 2.3: Подкрепа за сътрудничество в инициативи, насочени към иновациите в технологиите и управлението на твърди
отпадъци и системи за управление на отпадъчните води
Приоритет 3: Подкрепа за културни и образователни мрежи
за установяване на обща културна среда в Черноморския регион
• Мярка 3.1: Насърчаване на културните мрежи и образователния обмен в морския басейн
Мерки по „Техническа помощ”
• Програма за управление и изпълнение
• Информация, реклама и дейности, разработване на проекти
Допустими кандидати:
• Местни и регионални администрации
• Агенции за развитие
• Неправителствени организации, работещи в местното развитие, в опазването на околната среда, в областта на културата и
в социалната сфера
• Сдружения на земеделски производители и рибари
• Държавни агенции, действащи в областта на насърчаване
на бизнеса
• Висши учебни заведения
• Агенциите за околната среда и защита
• Културни и образователни институции
Бюджет за програмния период: 21 296 515 евро
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За контакт в България: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, отдел „Многонационални и
хоризонтални програми”, mmladenov@mrrb.government.bg,
тел.: +359 2 94 05 697
Повече информация:
http://www.blacksea-cbc.net/
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ТЕРМИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Програма (programme) – съвкупност от финансови, организационни и човешки ресурси, мобилизирани за постигане на определена цел или група цели за даден период от време
Покана за участие (call for proposals) – използва се от
Комисията, за да информира всички заинтересовани страни да изпратят своите предложения въз основа на дефинираните критерии за допустимост
Формуляр за кандидатстване (application form) – формуляр, който трябва да се попълни, като се описва проектно предложение при кандидатстване в програмата
Проект (project) – времево определена система от дейности, насочени към определена и специфична цел, осъществима с
конкретен ресурс
Общи цели (overall objectives) – целите са по-широки в
сравнение с конкретната задача на проекта. Дейностите в проекта
трябва да допринесат за тяхното постигане.
Задача на проекта (project purpose) – конкретната цел,
която трябва да бъде постигната чрез прилагането на проекта
Целеви групи (target groups) – обществени или професионални групи, към които е насочен проектът
Дейности (activities) – конкретните действия/дейности,
които трябва да бъдат осъществени, за да се постигнат резултатите
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График за изпълнение (timetable) – конкретно разпределение на дейностите във времето на осъществяване на проекта
Очаквани резултати (expected results – outputs) – продуктите/резултатите от дейностите, осъществявани в рамките на
проекта
Мониторинг, наблюдение на проекта (monitoring of
the project) – редовно наблюдение на осъществяването на проекта, прилагането на дейностите, спазването на графика, изразходването на финансовите средства и т.н.
Устойчивост на проекта (sustainability of the project)
– проектът е устойчив, когато може да осигури ползи на целевата
група, за която е предназначен, за продължителен период от време след приключване на финансовата помощ по проекта
Бюджет, бюджетна разбивка (budget, breakdown of
prices) – подробно описание на разходите по отделни бюджетни
пера и/или дейности
Съфинансиране (co-financing) – основно правило по европейските програми е бенефициентът да допринесе за покриване на разходите по проекта, изключенията са рядкост
Непредвидени разходи (contingency) – малка част резервни средства за покриване на непредвидени разходи
Възстановяеми разходи (reimbursables) – разходи, които се връщат след представяне на отчетни документи за действително изразходваната сума
Координатор на проекта (project coordinator) – организация или лице, което носи отговорност за координиране на
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дейностите по осъществяването на проекта. Ако в проекта участват няколко партньори, един от тях изпълнява ролята на координатор.
Партньори, партньорски организации (partner, partner
organizations) – организации, участващи съвместно в осъществяването на проекта
Писмо за интерес (letter of intent) – писмен текст, в който се изразява готовност за участие в определен проект и за поемане на определени отговорности и задължения
Одит (audit) – проверка за целесъобразността на използването на финансовите средства, отпуснати по определен проект и
съобразяването с процедурните правила
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ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ИЗБОР И УЧАСТИЕ
В ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1. Избор на програма
Всеки проект трябва да попада в рамките на дадена програма, като за целта е необходимо внимателно проучване на всички
изисквания за участие в нея.
Изборът на оптимална програма за финансиране е решаваща
стъпка в процеса. Лошият избор на програма на този етап може
да доведе до провал на вашите усилия независимо от качеството
на проекта. Всъщност, ако вашият проект не съответства изцяло
на целите на избраната програма, то шансовете за успех са много
малки.
Трябва да знаете, че не можете да кандидатствате с един и
същи проект по няколко програми едновременно.
Дефинирането на ясни, подробни и реалистични цели, подкрепено с подходящи и допълващи се партньори, повишава много
шансовете на проекта да бъде финансиран.
Освен задължителните предпоставки, като дефинирането на
ясна тема с европейски измерения, при избора на програма, която
най-добре отговаря на вашето проектно предложение, се опитайте да отговорите на въпросите:
• Съответства ли вашата цел с целите на програмата?
• Съответстват ли целевите групи на програмата с крайните
бенефициенти, до които искате да достигнете?
• Отговаря ли регионът, в който ще се реализира проектът
ви, с териториалния обхват на програмата?
• Резултатите, които очаквате да получите с вашия проект,
допринасят ли за постигане очакваните резултати на програмата?
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Имайте напредвид още, че:
• Финансовата помощ и предвидените суми са различни за
различните програми и могат да повлияят за крайния избор
• Процедурните ограничения и особено графикът за селекция може да има последствия за изпълнение на вашия проект
2. Избираемост
За да идентифицирате подходящата програма за финансиране, първо трябва да осигурите пълна избираемост на вашия проект,
т.е. да проверите дали проектът ви отговаря на всички критерии
за избираемост и чак и след това да пристъпите към написването
му съобразно ограниченията на избраната от вас програма.
• Профил на кандидатите
Всички видове организации могат да кандидатстват и да очакват да получат финансиране от европейските програми: асоциации, предприятия, национални администрации, структури на местно самоуправление, центрове за обучение, университети и др.
Следователно първият критерий за избираемост е на основата на
статута на кандидатстващата организация и нейните партньори.
Проверете дали статутът на вашата организация и на партньорите ви отговарят на изискванията на програмата за допустими кандидати.
Много често Европейската комисия кани корпоративни организации. Те трябва да са законно регистрирани и конституирани.
Ако е необходимо, адресът на регистрирания офис на кандидатстващата организация се вписва в апликационната форма и трябва да се представят доказателства за нейната ДДС регистрация.
Ако отделът на Европейската комисия иска да провери тази информация, то тя може да поиска копие от статута или удостоверение за юридическата регистрация.
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Индивидуално участие
Въпреки че предоставянето на грантове на физически
лица е изключение, то все пак е допустимо. В този случай
физическото лице е персонално отговорно. За да защити финансовите си интереси, Комисията може да поиска финансова гаранция. В повечето случаи тези финансирания са под
формата на стипендии за мобилност, изследвания или професионално обучение като част от програми за обмен между
университети и предприятия.
Маркетингови компании
Извън тръжната процедура (търгове за предоставяне
на услуги) търговските дружества са избираеми за грантове
при следните условия: предназначението или резултатът от
гранта не трябва да облагодетелства бенефициента. Печалбата се дефинира като разликата от всички вземания спрямо
разходите за дейност в момента на крайното заплащане на
дейността. Следователно дейностите могат да доведат до
финансов приход, който до определен процент може дори
да бъде използван за финансиране на дейността. Получените резултати по време на гранта се явяват като временни
източници.
• Дейности
Дейностите, които имате намерение да извършите, трябва да
съответстват на приоритетите на програмата и в по-широк смисъл
трябва да влязат в логиката на европейските институции. Дейностите ви трябва да водят до резултати, допринасящи за постигане на очакваните резултати на програмата.
Примери за очаквани дейности: обмен на знания, идентифициране на най-добри практики и модели, програми за мобилност и
обмен, обучение, съвместни изследвания и др.
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• Време и график за изпълнение
Проектът ви трябва да бъде осъществим по отношение на
времето за неговото изпълнение с обявените срокове и краен срок
на програмата, посочени в поканата за кандидатстване.
Практиката показва, че често трябва да предвидите 1 година
между замислянето на проекта, разработването, кандидатстването, оценкато, подписването на договор и започването на неговото
оперативно изпълнение.
Крайните срокове, посочени в поканата за участие, трябва
да бъдат спазени.
• Бюджет
По отношение на бюджета програмите обикновено имат минимален и максимален праг. Не планирайте бюджет на стойност,
стигаща до максималния праг, особено когато нямате много опит в
кандидатстването и управлението на проекти.
Основен принцип на европейските програми е „допълняемост”, а именно – вие и/или вашите партньори трябва да допринесете за покриване на процентна част от разходите по проекта.
Изключенията са рядкост.
Предварително и реалистично оценете какви са възможностите ви да поемете обявения в програмата процент на съфинансиране от участниците към основната финансова помощ.
• Документи
За да направите оптимален избор измежду програмите,
трябва първо да се снабдите с необходимите документи, които ще
са ви полезни, за да разберете очакванията на Европейския съюз
във вашата област и как да ги интегрирате по подходящ начин във
вашия проект.
• Годишна работна програма
Европейската комисия е задължена по новите финансови
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правила да определи годишна работна програма за всички нейни
операции.
Често годишната работна програма дава детайлите за годишните цели чрез финансирането на непреки дейности и проекти.
Препоръчваме ви да вземете предвид тези годишни приоритети в
предложението за проект, което подготвяте.
Освен приоритетите за дейности работният план дава представа и за евентуалната дата на публикуване на поканата за участие. Работният план трябва да бъде публикуван преди 31 март
всяка година и представлява ценен инструмент в календара за
планиране и изпълнение на вашия проект.
• Финансов регламент
Финансовият регламент определя управлението и процедурите за вземане на решение, както и правилата за изпълнение на
бюджета на Европейския съюз.
Законодателството, отнасящо се до грантовете, съдържа полезна информация, особено що се отнася до разходите, които се
признават и тези, които не се признават, директните и индиректни
разходи и принципите за некомерсиалност и съфинансиране.
• Покани за участие в конкурси
Текстът на поканите за участие от предишни години може да
ви даде ценна информация за начина, по който се осъществява
процедурата по избор и оценка.
Поканата за участие се използва от Комисията, за да информира всички заинтересовани страни да изпратят своите предложения въз основа на дефинираните критерии за избираемост.
За да напишете вашето предложение трябва стриктно да се
съобразите с текста на действащата покана за участие.
Ако вие или вашият проект не отговаряте дори само на един
от обявените критерии за избираемост/допустимост, то той
няма да бъде финансиран.
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Обърнете внимание – няма гаранция, че вашият проект ще
бъде избран, дори да отговаря на всички критерии за избираемост.
Всъщност избираемите предложения се преглеждат детайлно за
това доколко качествено отговарят на поставените проблеми и
само предложенията, които са най-уместни в рамките на отпуснатия финансов пакет, ще бъдат избрани.
Поканата за участие дава следната информация: избираеми
бенефициенти, крайни срокове за получаване или изпращане на
кандидатурите, приоритети на проекта, продължителност на избираемите проекти, цели на програмата, информация за връзка
с отдела на Комисията, който отговаря за проекта, връзки към
всички документи, отнасящи се до програмата (бланки, бюджетни
допълнения, общи условия на програмата и т.н.).
Срокът за представяне на проектите към обявената
покана на програмата за участие е кратък!
Приблизително между 6 и 12 седмици. Препоръчително е да
сте запознати добре с новостите относно програмата още в
деня на публикуване на поканата за участие.
• Ръководство за кандидатите, даващи предложения
Комисията публикува ръководства, за да направлява ръководителите на проекти и да им помага в разбирането на всички
по-важни критерии на процедурата за избор и понякога за реализирането на проекта. Указанията обикновено се публикуват едновременно с поканата за участие на интернет сайта на програмата.
Ако на сайта на програмата няма публикувани указания,
обърнете се към ръководителя на програмата, за да разберете дали Комисията има намерение да ги публикува. На сайта
на програмата могат да бъдат публикувани отговори на често задаваните въпроси (FAQ), които Комисията е получила.
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3. Как се извършва кандидатстването и одобряването
на проекти?
Целият процес на кандидатстване, одобрение, финансиране
и контрол се извършва от администрацията на съответната генерална дирекция на Европейската комисия. Проектите се подават
работните езици на Европейския съюз, но обикновено това се
уточнява в програмите и предварително трябва да бъде съграсувано с партньорите ви. Най-често се използва английски език.
Кандидатстващите комуникират директно с представителите на съответната генерална дирекция в Европейската комисия в
Брюксел.
В отделните държави по някои програми се създават информационни бюра, които съдействат на кандидатстващите.
По някои програми в областта на образованието и младежта
се изисква първоначално подаване пред национален орган, междинно одобрение от него и окончателно одобрение от генералната
дирекция.
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ОСНОВНИ СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ
ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ

Тези практически съвети ще ви дадат най-обща представа
за разработването на предложение за проект. Те целят да насочат
вниманието към подходящата организация на разработването на
едно добро предложение, както и към най-често срещаните елементи на един проект.
Всяка конкретна европейска програма има свои собствени
изисквания за представянето на предложенията, както и
свои собствени формуляри, с които трябва непременно да
се съобразите.
Разработването на проект за участие в европейска програма обикновено се осъществява в няколко етапа:
1. Предварителна подготовка
Проучване на информационния пакет на програмата
Да предположим, че сте получили информация за подходяща програма, в рамките на която можете да кандидатствате за
финансиране на проект. Какви са следващите стъпки?
• Снабдете се с всички информационни материали за програмата –обикновено те са т.н. условия за участие и формуляри за
кандидатстване
• Много често те са оформени в един общ информационен
пакет и могат да бъдат изтеглени от интернет, което ще ви улесни
при попълването им
• Прочетете внимателно информационния пакет. Обърнете
внимание на:
- Критериите за участие (какъв е правният статут на допус183

тимите организации – неправителствени организации, университети, научноизследователски институти или други)
- Необходимостта от партньори (в повечето от програмите
на ЕС се изисква партньорство с организации от държави членки
на ЕС)
- Приоритетите на програма (кои са областите, в които се
финансират проекти с приоритет)
- Максималните размери на финансирането (от това ще зависи мащабът на проекта, който ще подготвяте)
- Сроковете за представяне на проекта (от това ще зависи
темпото на вашата работа по подготовката на проекта)
Вземане на решение за кандидатстване
Тази фаза е много съществена, защото всяка организация,
която държи на своето име, би следвало да кандидатства в сферата, в която е най-компетентна и с проекти, които отговарят на
нейните възможности. Не е препоръчително да се кандидатства
безразборно, само с идеята да се опита. Ако прецените, че проучените програми и техните изисквания не отговарят на вашите
възможности, приоритети или желания, по-добре е да изчакате
по-подходяща програма, да потърсите други източници на финансиране. Не представяйте проект, ако реалистично не сте преценили своя капацитет, професионализъм и опит в обсега на програмата. Ако обаче прецените, че вашата организация има шансове за
успех, то можете да вземете решението за разработване и представяне на проект.
2. Разработване на проекта
Планиране на работата по подготовката на проекта
След като вземете решение за участие с проект, би следвало
веднага да направите график на вашата работа по неговата подготовка. Той може да изглежда така:
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№

Планирана дейност –
Въпрос/Задача/Какво ?

1.

Определяне на екипа, който ще
подготвя проекта

2.

Щателно проучване на условията за участие, приоритетите и
т.н

3.

Първоначално дефиниране на
проектната идея

4.

Идентифициране на „стейкхолдерите” – ключовите лица,
организации или институции,
които могат да бъдат позитивно или негативно засегнати от
проектната идея и анализ на
техните интереси, както и представители на целевите групи на
проекта

5.

Провеждане на срещи с ключовите лица и представителите на
целевите групи за проучване на
тяхното отношение към проектната идея и привличането им за
поддръжници

6.

Идентифициране и привличане
на партньори от ЕС за участие в
бъдещия проект и постигане на
съгласие за тяхното участие

Как?

Отговорник
Кой?

Срок
Кога?
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7.

Проучване за идентифициране на негативните аспекти на
съществуващата ситуация в
рамките на проектната идея и
събиране на информация чрез:
запознаване със статистика, доклади, отчети, интервюта, фокус групи и др.

8.

Съвместно със „стейкхолдерите” извършване на същински
анализ над проблема за изработване на изчерпателна картина на актуалната негативна
ситуация чрез изследване и
структуриране на неговата взаимообвързаност – проблем-причина и проблем-следствие

9.

Формулиране на цели и задачи
за онагледяване на желаната
ситуация чрез проектната идея
и ясно разбиране на взаимовръзката – средства-резултат

10. Дефиниране на стратегии и определяне на конкретния обхват
на проекта
11. Изработване на
рамка на проекта

логическата

12. Подготовка на предварителния
бюджет
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13.

Попълване на формуляра на
програмата с подготвените вече
части

14. Подготовка на приложенията,
изисквани от програмата
15. Редактиране на текста на проекта
16. Окончателно отпечатване, размножаване и пакетиране
17. Представяне на проекта
Естествено е някои от дейностите да протичат паралелно.
Например, не чакайте проектът да бъде напълно готов, за да се
обърнете към потенциалните партньори. Това може да стане и на
по-ранен етап. Освен това е възможно всяка от планираните ви
задачи да бъде обсъждана и съвместно доработвана с партньорите ви.
Определяне на екипа за подготовката на проекта
Не е разумно работата по подготовката на проекта да започне без предварителна среща на екипа, който ще я осъществява. След като сте се запознали с изискванията по програмата,
вероятно имате представа за обема на усилията и сложността на
задачата по подготовката на проекта. Екипът не трябва да бъде
много голям, но трябва да бъде достатъчен, за да позволи генерирането на идеи, написването на проекта, редакция, подготовка на
бюджета, технически дейности. Важното е след тази първа среща
на екипа всеки негов член да знае какво се очаква от него и кога
трябва да осъществи задачата си. Подготовката на един добър
проект е работа в екип и изисква съвместни усилия.
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Определяне на основните заинтересовани страни и
изграждане на партньорства
Тази дейност включва:
• Анализ на заинтересованите страни
Анализът е насочен към интересите на лица и организации,
които са пряко свързани с решаването на възникнал проблем или
развитието на определена целева област.
Заинтересованите страни (stakeholders) могат условно до се
разделят на две групи:
- Преки
- Косвени
o Необходимо е да се идентифицира групата на преките заинтересовани страни. Основните партньори за разработването на
определена проектна идея, най-често са от тази група.
o Групата на косвените заинтересовани не е пряко заинтересована от разрешаването на проблема, но чрез своите действия
влияе върху него.
• Изграждане на партньорства
Хоризонталните програми на ЕС изискват да се приложи
принципът на партньорство. Още повече, че това не е само един
от принципите, спазвани при функционирането на програмите на
Европейския съюз, но и проверена и доказала се успешна практика. Опитът показва, че сложни области на потребности не могат
да бъдат разрешавани само от една институция или едно лице.
Необходима е подкрепата на различни организации и хора.
Всяко партньорство е обединение на различни лица и трябва
да се ръководи ефективно. В тази насока могат да помогнат следните правила:
- Да се изработи ясен план за действие и да се съгласува с
всички участници
- Да се проучи проектната идея, като всеки изкаже мнението
си
- Да се анализира информацията и да се направят заключения
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- Да се вземат решения, които съдържат ясно планирани
действия, като се съгласуват ролята и отговорностите на всеки.
Решенията следва да се отбелязват в протокола – първата стъпка
към следващото заседание
- Да се извършва редовен преглед доколко ефективно действа партньорството и да се планират подобрения в начина на работа
3. Формулиране и разработване на проекта
Всеки европейски проект или проект, който подготвяме пред
други финансиращи програми, се състои от следните елементи:
Цели

Стратегическа (дългосрочна), специфични (конкретни); задачи

Анализ
на ситуацията

Съвкупност от причини, породили създаването на
проекта.
Резултати от анализа на проблема и причините за
него.

Целеви
групи

Групите, към които е насочен проектът

Дейности

Подробно разписване на всички стъпки, които
трябва да бъдат осъществени, за да се постигнат
целите и задачите

Ме тодо логия

Съвкупност от всички методи, които ще бъдат
приложени при изпълнение на дейностите по проекта и от методите за оценка на изпълнението на
проекта

График на Разпределение на изпълнението на дейностите
изпъ лне- във времето и според отговорностите (партньори/
ние
членове на екипа)
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Очаквани
резултати

Съвкупност от продукти от проекта, ефекти от
проекта (върху целевите групи на проекта и върху
средата, в която се развива проекта) и въздействие на проекта за постигане на определена дългосрочна цел

Устойчивост

Каква ще е жизненоспособността на проекта след
приключване на финансирането му

Подробен бюджет

Анализ на необходимите ресурси и стойностно
изражение на изпълнението на всички заложени
дейности

Приложения

Логическа матрица, автобиографии

3.1. Общи цели (overall objectives)
Резултатът от фазата на идентифициране на проекта се изразява в избор на цели, които се дискутират и уточняват във фазата на формулиране на проекта. Те са по-широки в сравнение със
задачата на проекта. Други проекти и дейности в програмата, в
която се кандидатства, също ще допринесат за тяхното постигане.
3.1.1. Специфични (конкретни) цели – задача на проекта (project purpose)
Тук се посочват конкретните цели, които трябва да бъдат
постигнати до края на проекта чрез неговото изпълнение. Специфичните цели трябва да показват конкретните ползи за целевите
групи, за които е предназначен проектът и средствата, чрез които
постигаме тези ползи.
3.2. Анализ на ситуацията (background)
Проектите са инструмент не за усвояване на средства, а за
решаване на реални проблеми и подпомагане развитието на организации, общности и региони.
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Доброто познаване на нуждите и тяхното аргументирано и
подкрепено с факти представяне в проектното предложение позволява да се отговори на въпроса за уместността: Защо ще правим
точно това? Защо ще харчим тези пари?
Предпоставката за разработване на един добре планиран и
целенасочен проект е извършването на изчерпателен анализ на
съществуващата ситуация. Тя трябва да бъде интерпретирана в
светлината на интересите и дейностите на всички участници.
Съществуват различни начини за анализиране на ситуацията. Най-често анализът преминава през два етапа:
• Проучване на проблема
Целта на проучването е да се изяснят всички негативни аспекти на съществуващата ситуация по тематиката на проектната
идея. Необходимо е да разполагате с достатъчна по обем, необходима и навременна информация, която да има числово или процентно измерение. Така ще притежавате и доказателствен характер за значимостта на проблема, над който ще работите.
Теорията и практиката предлагат голям набор от методи и
техники за набиране на информация: наблюдение, проучване на
статистически източници, проучване на планови документи и проекти, анкетни проучвания, интервюта, групови-дискусии (тематични групи), публични срещи.
• Анализ на проблема
Няма проблем, който да съществува самостоятелно, да не
е последица от поредица причини и самият той да не води до
поредица следствия. За да се изгради обща картина на тези взаимообвързаности, трябва да извършите задълбочен анализ на ситуацията в съответстващата на проекта сфера, като важно в този
процес е:
- Да се разчлени проблемът и свързаните с него проблеми
- Да се структурират идентифицираните проблеми на взаимнообвързаността: проблем–причина, проблем-следствие
Най-често използваният метод за извършване на анализа на
проблема е „дървото на проблема”. Едно от големите предимства
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на разработването на дърво на проблемите е, че от него почти
пряко може да се премине към „дърво на целите”, използвано при
изготвяне на плана на проекта и по-специално при определяне на
неговите цели.
Дървото на целите е огледалният образ на дървото на проблемите. Връзките причина-следствие се трансформират във
връзки средства–резултати. Дървото на целите ще ви дава ясен
поглед за желаната бъдеща ситуация и за същността на средствата, които могат да се използват, за да се постигнат определени
резултати.
3.3. Целеви групи (target groups)
Уточняват се групите, към които е насочен проектът. Те трябва да бъдат подробно описани чрез уточняване на техния брой
и описание на техните основни характеристики – например, пол,
възраст, образование, заетост, безработица и т.н.
В част от програмите може да срещнете понятията: целева
група, преки бенефициенти и непреки бенефициенти. Разликите
между тях са:
• Целева група – групата, към която проектът е директно насочен
• Преки бенефициенти – тези, които пряко се ползват от резултатите на проекта
• Непреки бенефициенти – тези, които имат косвена полза от
проекта
Ако проблемите са правилно анализирани и изборът на целевата група е основан на задълбочен анализ на нуждите, ще ви
бъде лесно да докажете причините за избора на вашите целеви
групи. Във вашите доказателства в тази част от структурата можете да използвате:
• Належащи потребности на целевата група
• Пропуски в предлагането на услуги
• Нови възможности
• Натрупан опит при предлагането на услуги за подобни на
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избраната целева група
• Целесъобразност на избраните дейности по отношение на
нуждите и характеристиките на целевата група
• Може да се позовете на предишни проекти, изследвания
или проучвания
• Най-добрата практика в случая е да обосновете проектните
дейности чрез консултации с целевата група – те могат да бъдат
анкети, интервюта, фокус групи и пр., и да съдържат също доказателствен характер чрез описанието им в числа и проценти
3.4. Дейности (activities)
Посочват се достатъчно подробно конкретните действия/
дейности, които трябва да бъдат осъществени, за да се постигнат
целите и резултатите. Практиката показва, че без подробното описание на дейностите не може да се изработи и качествен бюджет
на проекта.
За структурирано и качествено описание на дейностите може
да следвате модел, чрез който за всяка дейност да отговорите на
въпросите:
• Какво? – наименование на дейността
• Защо? – цели на дейността
• Какво? – какво включва дейността като съдържание, последователност на провеждането й
• Как? – чрез какви методи се прилага дейността и през какъв процес преминава
• Колко? – колко хора са включени, в каква продължителност
– часове, дни, колко пъти се повтаря (колко хора и време е необходимо)
• Къде? – къде ще се извършва дейността – място
• Кога и каква е продължителността? – времето за извършване на дейността и нейната продължителност
• Кой? – партньорът в проекта, който поема отговорност за
изпълнение на дейността
В проекта не трябва да има много на брой дейности. Кан193

дидатстващите организации реално трябва да преценяват своите
възможности. Самостоятелно трябва да се обявяват и изписват
само дейности, които водят до резултат на проекта. Не се обособяват дейности, които са организационни (например назначаване
на персонал).
3.5. Методология
В тази част имате възможност да докажете вашата експертиза и компетентност в сферата на проекта, като предложите подход за решаване на проблема, който е: ефективен и ефикасен,
съобразен със спецификата на целевия регион и целевата група;
довежда до устойчиви ползи за целевата група.
Добрите подходи за това са да предоставите информация за:
• Защо избраните методи съответстват на външната и вътрешната среда
• Каква е връзката между методите и характеристиките на
целевата група
• Как планираните дейности ще доведат до непосредствени
и дългосрочни резултати
• Опит, натрупан от предишни проекти
• Какво е новото в подхода
• По какъв начин проектът надгражда предишен опит
• Ще продължи ли проектът дейности, извършени при предходни проекти
• Как проектът ще избегне грешки и недостатъци, допуснати
при предходни проекти
• Как ще спомогне за развиване на по-тясно сътрудничество
между съществуващи инициативи, програми или проекти
• Какви са процедурите за наблюдение и вътрешна оценка на
проекта
• Каква е ролята на всеки партньор и неговия принос за резултатите
• Отговорностите и дейностите на всеки от партньорите
• Участието на партньорите в управлението на проекта
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• Причините за избора на партньорите по проекта. Постарайте се да опишете с какво всеки от партньорите допринася за
успеха на проекта
• Какъв е екипът на проекта – длъжностите и функциите,
които ще изпълнява всяка длъжност
3.6. График за изпълнение (timetable)
Той трябва да съдържа конкретно разпределение на дейностите във времето на осъществяване на проекта. Бъдете реалистични в обещанията, но бъдете и прагматични.
При изработване графика на проекта може да ползвате следните стъпки:
• Определяне на продължителността на проекта
• Включване на кратко наименование на дейностите
• Определяне на поредния номер на месеца
• Спазване на дадения формат
3.7. Очаквани резултати (expected results – outputs)
Тук трябва да бъдат посочени продуктите/резултатите от
дейностите, осъществявани в рамките на проекта. За целта последователно опишете:
• Въздействие върху положението на целевите групи – очаквани социално-икономически ползи на целевите групи
• Въздействие върху техническия и управленски капацитет на целевите групи и партньорите. Тези въздействия могат да
включат:
- Изграждане на мрежи на местно/регионално ниво
- Подобряване капацитета на местните доставчици на услуги
да предоставят нови или по-качествени услуги на целевите групи
- Подобряване капацитета на партньорите по проекта да
предоставят обучение или подкрепа за целевите групи.
• Публикации и други продукти на проекта. Информацията
трябва да носи и числено изражение В рамките на една страница
се описват всички продукти на проекта. Например:
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- Проведени изследвания
- Разработени материали
- Публикации
- Оборудване и други
• Мултипликационен ефект:
- Прилагане на продукти и резултати от проекта в други
райони или други целеви групи
- Положителни резултати от проекта, които пряко допринасят за развитието на други сектори и носят допълнителни ползи
за целевите групи
3.8. Устойчивост на проекта (Sustainability of the
project)
Устойчивостта по дефиниция се проявява едва след края на
проекта. Даден проект е устойчив тогава, когато продължава да
принася ползи за целевите си групи дълго, след като е завършила основната част от подпомагането от страна на финансиращата
програма. Факторите, които може да се изследват и опишат са:
• Във финансов аспект. Как ще се финансират дейностите
след приключване на проекта?
• На институционално ниво. Ще съществуват ли структури,
които ще осигурят изпълнението на дейностите след края на проекта? Ще станат ли резултатите от проекта местно притежание?
• На политическо ниво. Какво е структурното въздействие на
проекта?
Тези фактори зависят в много голяма степен от контекста и
спецификата на всеки проект. Това означава, че при разработката
на всеки отделен проект трябва да се намерят индивидуалните
фактори за устойчивост.
За да прецените устойчивостта на проекта, обърнете внимание дали чрез предвидените дейности е изпълнима задачата на
проекта и как тя ще се изпълнява или как ще се внедряват продуктите от проекта след неговото приключване.
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3.9. Бюджет (budget)
Средства са материалните и нематериалните ресурси
(inputs), които са необходими за осъществяването на планираните
дейности и за управлението на проекта. Трябва да се прави разлика между човешки, материални и финансови ресурси. Разходите
са идентифицираните средства, изразени във финансови условия
(cost and financing). За предпочитане е те да бъдат представяни в
стандартизиран формат.
Дейностите по проекта трябва да бъдат разработени и конкретизирани достатъчно, за да позволят да се оценят финансово
необходимите материални и нематериални средства за осъществяването им. Когато разработвате тази част от проекта и установите, че това е невъзможно, препоръчително е да се върнете на
дейностите и да ги разработите по-детайлно.
Как се установяват средствата и разходите?
• Идентифицирайте човешките, материалните и финансовите средства, необходими за осъществяване на планираните дейности
• Идентифицирайте човешките, материалните и финансовите средства, необходими за управлението на проекта и за помощни дейности – например, административен и счетоводен персонал,
създаване на офис и др.
• Разпределете ресурсите по разходни пера
• Определете мерните единици
• Определете необходимото количество
• Определете цената за единица ресурс
• Разпределете разходите във времето
• Изчислете общия размер на разходите
• Подгответе цялостния бюджет
• Посочете разпределението на средствата между партньорите – ако това е изискване по съответната програма
• Класифицирайте разходите по бюджетни източници – например, 75% – финансиране от ЕС, 25% – собствени средства
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При изготвянето на бюджета се съобразявайте с изискванията на програмата и проверете внимателно в указанията и
формуляра за кандидатстване кои са „допустимите” и кои са
„недопустимите” разходи.
4. Окончателна подготовка и изпращане на целия пакет от необходими документи за участие в програмата
На практика през всички предходни фази се подготвят части
от крайното предложение за проект. В рамките на тази фаза трябва да се „сглобят” всички вече подготвени текстове, да се допишат
и доизяснят тези части, които не са достатъчно развити. Така се
получава проектопредложението като резултат от всички изброени дейности. Текстът се преглежда и при необходимост се допълва и преработва с оглед на неговата еднородност. Следва езикова и стилистична редакция. Проверява се за технически грешки.
Предложението се подлага на последно четене и проверка.
След като се подготви окончателният текст на проекта, на
практика е свършена голяма част от работата. Все пак трябва
един човек от екипа да координира окончателното комплектуване
на документацията и изпращането му в срок на съответния адрес.
Този, който е натоварен с окончателното изпращане, трябва
да се погрижи за следното:
• Да провери още веднъж дали всички страници са правилно
отпечатани и подредени, дали графиките и схемите са поставени
на точното място
• Да даде инструкции за необходимия брой екземпляри и за
евентуалното им подвързване
• Да комплектува всички останали документи – например
писма за намерения от партньорите в проекта, писма за подкрепа
на проекта, информация за организацията, която предлага проекта (aко се изисква), придружително писмо към документацията,
биографичните справки за участниците в проекта и т.н.
• Да провери адреса на плика (не си струва да провалите
участието си заради грешен адрес)
198

• Да даде инструкции или лично да изпрати проекта по
най-подходящия начин – ако го изпращате в последния момент
и изискването е той да пристигне до определена дата, по-добре
използвайте куриерските услуги на надеждна фирма. Ако важи
пощенското клеймо, тогава изпратете пратката препоръчана и с
обратна разписка
• Да проследи получаването на обратната разписка. При
много програми се практикува изпращането на уведомително писмо, че предложението е получено и е регистрирано под определен
номер. Този номер е важен, тъй като само чрез него при необходимост могат да се правят справки за проекта
5. Ключови правила при изготвянето на успешен проект
Правило 1. Познаването в детайли на изискванията за участие в съответната програма е необходимо условие за подготовка
на добър проект. Отпечатайте насоките и условията за участие в
програмата и ги ползвайте през цялото време на работа. Това ще
ви помогне при подготовката на проекта.
Правило 2. Не представяйте проект, ако не сте наистина
сериозен кандидат. Участието заради самото участие е неоправдано. Ако нямате опит, по-добре участвайте като партньор, а не
като водещ кандидат.
Правило 3. Инвестирайте време и средства при изготвяне
на проекта. Несигурността дали ще бъде спечелен не трябва да
бъде причина да се отнесете повърхностно.
Правило 4. Сформирайте опитен и професионален екип.
Опитайте се да създадете чувство за доверие в екипа, изтъквайки
най-съществените му предимства, капацитет и натрупания опит.
Правило 5. Покажете познаване и разбиране на проблема,
както и на средствата за неговото разрешаване.
Правило 6. Бъдете ясни и конкретни при подготовката на
проекта, особено що се отнася до очакваните резултати. Много
често се декласират проекти именно заради неяснота и липса на
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конкретност.
Правило 7. Опитайте се да мислите оригинално при разработването на проекта. Оригиналността винаги прави впечатление.
Същевременно креативността ви не трябва да излиза извън рамката и условията на програмата.
Правило 8. Използвайте логическата матрица, графики,
план-график за работата. Всички те ще покажат на оценителите,
че сте мислили върху осъществяването на проекта и сте готови да
започнете веднага след одобряването му.
Правило 9. Обърнете внимание върху езика и външния вид
на предложението. Понякога интересни предложения остават неосъществени поради неумението да бъдат описани и изразени по
подходящ начин. Редактирайте и поправяйте, докато текстът ви
хареса, той трябва да звучи логично доказателствено и ясно. Ако
проектът се разработва на чужд език, бъдете още по-взискателни.
Езиковите и правописните грешки не правят добро впечатление.
Правило 10. Ако правите консорциум, изискайте предварително съгласието на партньорите. Все пак имайте предвид, че
консорциум с повече от пет участника се управлява трудно.
Правило 11. Когато правите бюджета на проекта, бъдете
разумни и реалисти.
Правило 12. Спазвайте крайния срок, точния адрес за подаване на проекта и пълния набор от изисквания набор от приложения, декларации и документи при неговото подаване.
6. Оценяване на проекта
Обикновено оценката на постъпилите предложения се извършва от специална комисия. Оценката на проектните предложения включва:
• Оценка на административното съответствие
• Оценка на допустимостта
• Техническа и финансова оценка
Критериите за оценка се съгласуват предварително. В повечето случаи те са посочени още в условията за кандидатстване.
Трудно е да се посочат единни критерии, валидни за всички
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програми, но все пак най-общо оценката се базира на следните
критерии:
• Качество на проекта – тук се включват няколко показателя: съобразност на проекта с приоритетите на програмата, с
нуждите на страната и на целевите групи, познаване на сферата
на проекта, организация, предлагани методи, подход и план за
осъществяване на проекта, предишен опит на организацията в подобни проекти, осигуряване на жизненост и устойчивост на проекта след приключване на финансирането и др.
• Партньори – възможности на партньорите да осъществят
проекта, ясно разпределение на ролите и отговорностите между
партньорите, квалификация, опит и умения на предлаганите изпълнители
• Финансово предложение – разумност и ефикасност,
максимизиране на резултатите при минимизиране на разходите.

УСПЕХ!
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