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Здравейте,  

 

Това е месечният бюлетин на Европейски информационен център „Европа 

Директно-Видин“. Бюлетинът съдържа актуална информация относно 

отворени покани за финансиране на проекти по програми на ЕС за м. юни, 

както и друга информация, свързана с Европейския съюз. Нашата цел е да 

направим този бюлетин актуален източник на информация за ЕС в 

област Видин.   

Ще се радваме да споделите с нас въпроси и мнения за ЕС, които ви 

вълнуват, както и да дадете своите препоръки за оптимизиране на 

следващите броеве на бюлетина!  

 

Благодарим ви и приятно четене!  

Екипът на център „Европа Директно-Видин 
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В ТОЗИ БРОЙ ЩЕ ВИДИТЕ:  

I. Информационен център „Европа Директно – Видин“  

a. Европейски информационен център „Европа Директно“ отвори врати в гр. 

Видин 

b. Накратко за „Европа Директно – Видин“  

II. Възможности за работа 

a. ЕURES: Eвропейски порталл за професионална мобилност  

b. EPSO: Eвропейска служба за подбор на персонал търси администратори и 

асистенти за дома на Европейската история  

c. Работодатели ще могат да кандидатстват за откриване на нови работни 

места 

d. Отворена покана за проекти по мярка „BG05M9OP001 – 1.002 “Активни“ на ОП 

„РЧР“ 201402020  

III. Развитие на селските райони 

a. Обща селскостопанска политика за периода 2014 – 2020  

IV. Трансгранично сътрудничество  

a. Програмата за трансгранично сътрудничество “INTERREG V-A РУМЪНИЯ – 

БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.“ е отворена за прием на проекти с „Инфраструктурни 

мерки“ до 30 септември, 2015  

V. Образование, обучение, младеж  

a. Еразъм + за младежи 

b. Програма „Еразъм +” предоставя възможности за професионално образование 

и обучение  

c. Европейска младежка информационна мрежа ЕВРОДЕСК  

VI. Възможности за бизнеса  

a. Отворен прием по ОПИК „Подобряване на производствения капацитет в МСП“  

VII. Финансиране от ЕК  

a. Отворени покани за прием на проектни предложения по програма LIFE  

b. Отворен прием за проекти на градове и общини по програма „Европа за 

гражданите“ 2014 – 2020  

c. Покана за финансиране на проекти по програма „COSME“ на Европейския съюз 

VIII. Инициативи на ЕС  

a. Инициатива „Европа 2020“  

b. Европейска година за развитието 2015  

c. Европейски дни на развитието 2015 

d. ЕС за интеграцията на ромите 
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I. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР  „ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВИДИН“  
 
 

  
 
 
 
Работното време на центъра е: всеки делничен 
ден от 9:00 до 13:30 ч.  
 
Центърът се помещава на следния адрес:  
 
гр. Видин 3700, ул. Генерал Скобелев № 6 
 
Телефон за връзка: 094 9 230 30 
Е-mail: europedirect.vd@gmail.com  
Интернет страница: www.europedirect-vd.eu  
facebook: 
https://www.facebook.com/europedirectvidin 
Twitter: https://twitter.com/europedirectvd 
Blog.bg: http://europedirectvidin.blog.bg/ 

 
EВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

„ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ ОТВОРИ ВРАТИ В ГР. 
ВИДИН 

 
 

 
На 1 юни, 2015 г. в гр. Видин отвори врати 
европейски информационен център „Европа 
Директно – Видин“, който е част от европейската 
информационна мрежа „Еurope Direct“. Нашата 
основна цел ще бъде да свързва гражданите от 
областта с ЕС. Центърът ще предоставя 
информация и съвети относно политиките на ЕС 
и ще стимулира регионален дебат за ЕС чрез 
организация на събития и информационни 
кампании. Друга основна задача на центъра ще 
бъде да да разпространява информация в гр. 
Видин и областта свързана с дейността на 
Съюза и да дава на местната общност 
възможност за обратна връзка с европейските 
институции. 

 

Официалното откриване на центъра се планира 
през месец септември, тази година.  
 
Приемна организация на центъра е Фондация за 
регионално развитие: www.frr-bg.org  
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НАКРАТКО ЗА „ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВИДИН“ 
 
Европа Директно – Видин е част от 
европейската информационната мрежа „Еurope 
Direct”. Нашата цел е да предоставяме на 
гражданите от Видин и областта възможност 
лесно да получават информация, да изразяват 
и обменят своите мнения във всички области на 
дейност на ЕС и по-специално в тези от тях, 
които имат въздействие върху всекидневния им 
живот. Центърът ще се стреми да повиши 
информираността на гражданите от областта по 
въпроси свързани с ЕС във връзка със 
законодателството и приоритетите на ЕС  
(стратегията на ЕС за растеж «Европа 2020»), и 
ще предоставя информация, съвети, помощ и 
отговори на въпроси за ЕС и  

ще осъществява комуникационни и 
информационни дейности, като се стреми към 
насърчаване на гражданската активност на 
местно и регионално равнище чрез:  
 

1) Информиране на гражданите от Видин и 
областта, чрез внедряване на услугата 
„обслужване на едно гише; 

2) Популяризиране на възможности за 
финансиране от еврофондовете; 

3) Кариерно ориентиране, информация 
относно правата на гражданите на ЕС, 
приоритетите на ЕС (стратегия за растеж 
«Европа 2020»), законодателството, 
политиките;  

4) Предоставяне на информация за правата 
на гражданите в ЕС и за основните 
приоритети на ЕС (Стратегия за растеж 
„Европа 2020”); 

5) Събития, образователни и 
комуникационни дейности; 

6) Популяризиране, диалог и дискусия по 
общи и специфични въпроси на ЕС; 

7) Даване на възможност на гражданите за 
обратна връзка с центъра, но и с 
европейски институции под формата на 
въпроси, мнения и предложения; 

 
 
 
По тези и други въпроси свързани с ЕС можете 
да се свържете с нас на горепосочения имейл 
и телефон в работно време или на телефон 
00 800 67 89 10 11, безплатно от всяка страна-
членка на ЕС.1  

                                                           
1 Разговорите могат да бъдат таксувани, в зависимост от оператора. Можете да поискате възстановяване 
на средствата.  
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II. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАБОТА  

 
 

EURES: ЕВРОПЕЙСКИ ПОРТАЛ ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНА МОБИЛНОСТ 

 
EURES е порталът, който помага на 
работниците да прекосяват границите на 
различните държави. Той представлява мрежа 
за сътрудничество създадена, за да се улесни 
свободното движение на работна ръка в 
рамките на Европейското Икономическо 
Пространство, включително и Швейцария. 
Мрежата се координира от Европейската 
Комисия, партньори в нея са обществените 
ведомства по труда, синдикати и организации на 
работодателите 
Основната цел на тази мрежа е да информира, 
напътства и съветва работници относно 
възможностите за работа и условията на живот 
в други държави от ЕС и да подпомага 
работодателите, които желаят да наемат 
работници от други страни. EURES съдържа 
база данни с вакантни работни места, които 
покриват широк диапазон от занятия и включват 
постоянни и сезонни възможности за работа. 
Базата данни на EURES за търсене на работа 
се актуализира ежедневно от Европейските  

ведомства по труда, и обявите за свободните 
места остават в системата докато са валидни. 
Всяко свободно място съдържа информация  
как да се кандидатства за него и с кого да се 
осъществи контакт. Като лице за контакт най – 
често се посочват специалисти от EURES, които 
са наречени съветници. Те предоставят три 
основни услуги - информация, насоки и наемане 
на работа, и на търсещи работа, и на 
работодатели, които проявяват интерес към 
европейския трудов пазар. Работниците, които 
желаят да ползват услугите на съветниците на 
EURES трябва да се регистрират безплатно на 
„Мy EURES“, да създадат своя автобиография и 
да им я предоставят. Желаещите да ползват 
услугите на съветниците работници и 
работодатели могат да се свържат с тях по 
електронна поща или телефон.  
 
Освен помощ при намирането на работа, в 
европейските транс-гранични региони, EURES 
помага при предоставянето на информация и 
съдействието за разрешаване на всички видове 
проблеми свързани с мигрирането през 
граница, и с които работниците и 
работодателите могат да се сблъскват. 
Съветниците на EURES съдействат за 
улесняването на живота на работниците, които 
живеят в една страна на ЕС, а работят в друга, 
спомагат за адаптирането им към различни 
национални практики и законови системи, за 
справянето с административни, юридически или 
фискални пречки и др.  
За повече информация за мрежата можете да 
посетите следния интернет адрес:  
https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage 
 

https://ec.europa.eu/eures/public/bg/homepage
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EPSO: ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА 
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ТЪРСИ 

АДМИНИСТРАТОРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ДОМА 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИСТОРИЯ 

 
 
 

Европейската служба за подбор на персонал 
(EPSO) организира конкурси на общо основание 
по квалификации и с тестове. Целта е да бъдат 
съставени списъци за бъдещи назначения, от 
които Европейският парламент ще наема на 
работа нови членове на публичната служба като 
„администратори“ и „асистенти“ (функционални 
групи съответно AD и AST) за Дома на 
европейската история. EPSO организира 
следните конкурси на общо основание: 
EPSO/AD/310/15: 
1.Уредник (степен AD 7); 
2.Музеен педагог (степен AD 7); 
3.Консерватор – завеждащ консервацията и 
колекцията (степен AD 7). 
EPSO/AST/136/15: 

1.Помощник-уредник (степен AST 3); 
2.Помощник управление на консервацията и на 
колекцията (степен AST 3). 
Всички желаещи да кандидатстват, трябва да се 
регистрират по електронен път, като следват 
процедурата, описана на уебсайта на EPSO 
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_bg.h
tm, и по-специално в наръчника за регистрация. 
Крайният срок за подаване на кандидатурите 
(включително за валидиране) е 23 юли 2015 г. в 
12:00 ч. (на обяд) брюкселско време. 
Пълния текст на обявлението можете да 
видите и изтеглите оттук: 
http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konk
ursi/oj_joc_2015_201_a_0001_bg_txt.pdf 
Подробна информация можете да намерите 
тук: 
 
http://europe.bg/bg/articles/news/2015/06/18/evrop
eyskata-sluzhba-za-podbor-na-personal-tursi-
administratori-i-asistenti 
 
 
 

 
 

РАБОТОДАТЕЛИ ЩЕ МОГАТ ДА 
КАНДИДАТСТВАТ ЗА ОТКРИВАНЕ НА НОВИ 

РАБОТНИ МЕСТА  
Продължава на следващата страница 

За кандидатите не се изисква съфинансиране с 
изключение на големите предприятия, за които 
минималното съфинансиране е в размер от  
20% от размера на безвъзмездната финансова 
помощ. Същите в рамките на проектите ще 
могат да наемат безработни лица за период до 
12 месеца, да предоставят професионално 
обучение, обучение по част от професия и 
обучение по ключови компетентности в 
областите чуждоезиково обучение и дигитална 
компетентност; 
 
 
Продължава на следващата страница 

http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_bg.htm
http://europa.eu/epso/apply/how_apply/index_bg.htm
http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2015_201_a_0001_bg_txt.pdf
http://europe.bg/sites/europe.bg/files/uploads/konkursi/oj_joc_2015_201_a_0001_bg_txt.pdf
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Физически или юридически лица, които 
извършват стопанска дейност, независимо от 
вида на организацията ще могат да 
кандидатстват за откриване на нови работни 
места по европейска програма. На тези работни 
места могат да се наемат безработни и 
неактивни лица, които към датата на поканата, 
не са заети лица на пазара на труда. Схемата, 
която финансира тези проекти е «НОВО 
РАБОТНО МЯСТО 2015».ОП „Развитие на 
човешките ресурси“. 
 

на вече наетите си лица, да закупят оборудване, 
обзавеждане, ДНА и стопански инвентар,  
свързани със създаването на нови работни 
места, да оборудват и адаптират нови работни 
места за хора с увреждания, да извършват 
ремонтни дейности,  да осигурят наставник за 
хората с увреждания. За повече информация по 
предстоящото откриване на схемата за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ можете да посетите следната интернет 
страница. 
http://ophrd.government.bg/view_doc.php/70664 
 

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ ПО МЯРКА  
BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ” НА ОП 

„РЧР“ 2014-2020 
По новата мярка могат да кандидатстват 
неправителствени организации, центрове за 
информация, професионално ориентиране и 
обучение, организации, предоставящи 
посреднически услуги на пазара на труда, 
социални партньори (национално 
представителна организация на работниците и 
служителите или на работодателите, в 
съответствие с изискванията на Кодекса на 
труда) и общини. По програмата кандидатите 
могат да наемат икономически неактивни 
младежи до 29 годишна възраст включително, 
които не са в образование или обучение, и 
попадат в обхвата на единични групи професии 
от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 
месеца, да предоставят обучения за 
придобиване на професионална квалификация 
или ключови компетентности в областите на 
чуждоезиково обучение и дигитална 
компетентност - само във връзка с конкретна 
възможност за наемане на работа след 
обучението,  

както и да предоставят мотивационни обучения 
за активно търсене на работа. 
 
Всеки кандидат може да кандидатства за 
безвъзмездна финансова помощ, като 
изготвеният от него проект трябва да се вмества 
в следните минимални и максимални граници:  
 

 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 200 000 лева 

 Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ: 391 166 лева 

 
От кандидатите не се изисква съфинансиране 
по проектите. Крайният срок за представяне на 
предложенията е до 31.08.2015 г. 23:59 часа. 
Насоките за кандидатстване, както и целият 
пакет с документи могат да се свалят от следния 
интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/I
nfo/520d4ab5-85e3-46c5-ab67-064614a48ba0 
 

http://ophrd.government.bg/view_doc.php/70664
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III. РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
 

 

ОБЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА  
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

 
Общата селскостопанска политика е една от 
най-важните политики на ЕС. Тя се състои от 
група правила и механизми, които регулират 
производството, търговията и преработката на 
земеделски продукти в Европейския съюз, като 
се обръща специално внимание на развитието 
на селските райони.  
ОСП е основана на три фундаментални 
принципа: свободна търговия в рамките на 
Общността на база общи цени, преференции за 
европейското производство на пазарите на 
Общността, както и обща финансова 
отговорност. 
Целта на европейската ОСП е да осигури 
приемлив стандарт на живот на фермерите, да 
осигури качествени храни за потребителите на 
разумни цени, да запази европейското 
наследство в селските райони и да спомогне за 
опазването на околната среда. 
Гражданите на ЕС са крайните бенефициери на 
ОСП. Благодарение на ОСП гражданите на 
Европа се радват на продоволствена сигурност. 
През 2014г. ОСП претърпя сериозни промени с 
цел доставянето на пряка подкрепа на  

земеделските стопани, които съблюдават 
изискванията на ЕС по отношение на 
опазването на околната среда, безопасността 
на храните, фитосанитарния контрол, 
хуманното отношение към животните 
(кръстосано спазване), а политиката за 
развитие на селските райони бе засилена. 
 Основните инструменти на ОСП са директните 
плащания и пазарната подкрепа на 
земеделските производители (1-ви стълб на 
ОСП) и политиката на развитие на селските 
райони (2-ри стълб на ОСП). Политиката на 
развитие на селските райони се реализира чрез 
Програмата за развитие на селските райони. 
През 2015г по Програмата ще се приемат  
проекти по следните мярки: 
Проекти по Подмярка 6.1 „Стартова 
помощ за млади земеделски стопани“ ще се 
приемат от 29 юни до 2 август. 
От 15 юни до 12 юли ще се кандидатства 
по подмярка 19.1 "Помощ за 
подготвителни дейности". 
От 28 септември до 1 ноември ще се 
приемат проекти по Подмярка 4.2 
„Инвестиции в преработка и маркетинг на 
селскостопански продукти“ 
Вторият прием по Подмярка 4.1 
„Инвестиции в земеделски стопанства“ 
ще бъде в интервала от 2 ноември до 29 
ноември. 
Повече информация за Програмата за развитие 
на селските райони: 
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Home/CA
PFuture.aspx 
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/
101 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Home/CAPFuture.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/Home/CAPFuture.aspx
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101
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IV.ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  
 

ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО „INTERREG V-A 

РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.“ Е 
ОТВОРЕНА ЗА ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ С 
„ИНФРАСТРУКТРУРНИ МЕРКИ“ ДО 30 

СЕПТЕМВРИ 2015 
 

 

 
 
 
На 30 юни 2015 г. изтече крайният срок за прием 
на проекти с „меки мерки“ по Програмата за 
трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A 
Румъния-България  2014-2020 г.“ В момента 
Програмата е отворена за подаване на проекти 
с инфраструктурни мерки. 
Програмата е обявена от Управляващия орган 
на Програмата – Министерството на 
регионалното развитие и публична 
администрация на Румъния, на основание 
решение на Мониторинговия комитет от 25 март 
2015 г. Програмата се финансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за 
регионално развитие и съфинансиране от 
страна на Румъния и България чрез вноски от  

държавния бюджет и от бенефициентите по 
проекта. 
 Програмата включва 7 окръга от Румъния 
(Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, 
Калараш, Констанца) и 8 области от Република  
България (Видин, Враца, Монтана, Плевен, 
Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич). 
 
Срокът за подаване на проекти с 
инфраструктурни мерки е 30 септември 2015 
година. 
 
Към настоящия момент по Програмата могат да 
се подадат проектни предложения по следните 
приоритетни оси: 
 
Приоритетна ос 1: Добре свързан регион 
Специфична цел 1.1 Подобряване на 
планирането, разработването и 
координирането на трансгранични транспортни 
системи за по-добри връзки към транспортна 
мрежа TEN-T; 
Специфична цел 1.2 Повишаване на 
безопасността по пътища и маршрути на 
морския транспорт; 
Приоритетна ос 2: Зелен регион 
Специфична цел 2.1 Да се подобри устойчивото 
използване на природното наследство, ресурси 
и културното наследство; 
Специфична цел 2.2 Да се повиши устойчиво 
управление на екосистемите от трансграничния 
регион; 
 
 
Продължава на следващата страница  
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Приоритетна ос 3: Безопасен регион 
Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния регион 
По оси 4, 5 и 6 предстои откриването на нови покани. 
 
Допустими кандидати:  

 Окръжните съвети / областните администрации; 

 Местните съвети / общините; 

 Сдружения на местните власти; 

 Търговски камари / асоциации на МСП; 

 Образователните институции (училища, университети и т.н.); 

 Неправителствени организации.  
 
Ръководството за кандидатстване и пълният пакет с документи можете да намерите на следния 
интернет адрес:  http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=prima-pagina 
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V. OБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ, МЛАДЕЖ 
 
ЕРАЗЪМ + ЗА МЛАДЕЖИ 

 
Източник: Европейска комисия  

 
Европейският съюз финансира мобилности за 
младежи, които им дават нови възможности за 
придобиване на опит в друга държава. Така 
младите хора могат да усъвършенстват 
езиците, които владеят, да опознаят културата 
и традициите на други държави от Европейския 
съюз и извън него, да придобият опит в 
проектната работа. Младежкият обмен 
предлага разнообразна програма, включваща 
семинари, упражнения, младежки работилници, 
дебати, ролеви игри и други.  

Мобилностите са насочени към младежи на 
възраст между 13 и 30 години и са с 
продължителност от 5 до 21 работни дни. Ако 
желаете да участвате в мобилност, 
финансирана по програма „Еразъм +” трябва да 
се свържете с организация, която е получила 
финансиране на проект от програмата. Това 
може да бъде неправителствена организация, 
структури на националната, регионална или 
местни власти, асоциация и др. 
За повече информация се свържете с Центъра 
за развитие на човешките ресурси на адрес  
http://www.hrdc.bg/, който ще ви даде повече 
информация или ще ви насочи към организация, 
която може да финансира вашата мобилност. 
Ако сте организация, която иска да участва с 
проект по „Еразъм +” вижте актуалните покани 
за подаване на проектни предложения и 
възможностите, които програмата предлага на: 
http://www.hrdc.bg/ или на официалната 
страница на програмата 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_bg.htm 
 

ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ +“ ПРЕДОСТАВЯ 
ВЪЗМОЖНОСТИ  

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И 
ОБУЧЕНИЕ 

 
Професионални училища и доставчици на 
услуги в областта на професионалното 
образование и обучение, предприятия, 
търговски камари, търговски организации и 
такива, които, работят в областта на 
професионалното образование и обучение 
могат да кандидатстват по Програма „Еразъм +“  

за подобряване на качеството на 
професионалното образование и обучение. 
Програма „Еразъм +“ дава възможност на учащи 
и служители в професионални училища да 
провеждат стажове в чужбина. Тя помага на 
институциите за професионално образование и 
обучение да изграждат стратегически 
партньорства с други организации и 
предприятия и така да създадат тесни връзки 
между сферите на образованието и труда.  
 
Продължава на следващата страница  

http://www.hrdc.bg/
http://www.hrdc.bg/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_bg.htm
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Програмата допринася за подобряване на шансовете за намиране на работа и на житейските 
умения на участниците и за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика. 
За различните бенефициенти, Програмата предлага различни възможности. За служителите 
възможности да участват в обучения, обмен на опит на работното място, командировки с цел 
преподаване, за организациите възможности за обмен на добри практики, разработване и 
разпространение на нови учебни материали, сътрудничество между доставчици на услуги в 
областта на професионалното образование, разработване на учебни програми, за учащите 
възможност за стажове в организации. 
За повече информация за Програмата и информация за текущи покани за представяне на 
проектни предложения по „Еразъм +“ можете да посетите следната интернет страница: 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_bg.htm 
 

ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА 
ИНФОРМАЦИОННА МРЕЖА ЕВРОДЕСК 

 
Европейската младежка информационна мрежа 
„Евродеск“ е една от най-голямите 
информационно-консултантски мрежи, която 
предоставя голям обем от европейска 
информация, адаптирана и предназначена за 
младите хора.  
Мрежата работи с ученици, младежи, студенти, 
преподаватели, неправителствени 
организации, общински структури и др. На 
младите хора мрежата предлага съвети по 
въпроси, свързани с Европа,  интернет достъп 
до европейска информация, възможности за 
обучения и образование във всички държави, 
членки на ЕС, периодични публикации за 
европейски програми, предоставящи 
финансова безвъзмездна помощ, контакти на 
партньори от цяла Европа, информация за 
политиките на ЕС. До момента мрежата 
Евродеск обхваща 33 страни-партньори от цяла 
Европа и около 900 локални Евродеск точки. Те 
са свързани и работят помежду си предимно 
онлайн и по телефон и обменят информация 

по широк кръг теми и въпроси, отправени към 
тях от младите хора. България е национален 
партньор на Евродеск мрежата от 2002 година. 
Националният координатор на Евродеск 
мрежата в България е "Център за развитие на 
човешките ресурси". Националната Евродеск 
мрежа обхваща 14 точки в цялата страна. 
Градовете, в които на място можете да получите 
информация са: София, Видин, Враца, Перник, 
Сандански, Банско, Пловдив, Велико Търново, 
Горна Оряховица, Русе, Шумен, Казанлък, 
Сливен и Хасково. Всяка организация в горе 
посочените градове, получила статут на 
Евродеск точка, има ангажимент всеки ден да е 
готова да отговори на запитвания на младите 
хора, по въпроси, които ги вълнуват и да 
предостави информация, която е достъпна чрез 
Евродеск мрежата. Предоставяната от 
Евродеск информация е безплатна. На сайта 
можете да намерите интересна информация по 
въпроси за България и Европа, както и за 
организациите, които предоставят тази 
информация на място.  
http://www.eurodesk.bg/eurodesk_bulgaria/#sthas
h.JS09SSky.dpuf 

http://ec.europa.eu/education/opportunities/vocational/index_bg.htm
http://www.eurodesk.bg/eurodesk_bulgaria/#sthash.JS09SSky.dpuf
http://www.eurodesk.bg/eurodesk_bulgaria/#sthash.JS09SSky.dpuf
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VI. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА БИЗНЕСА  
   

 

ОТВОРЕН ПРИЕМ ПО ОПИК, "ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП" 

 

Микро, малки и средни предпрития, както и 
търговци по смисъла на Търговския или Закона 
за кооперациите могат да кандидатстват за 
повишаване на производствения си капацитет и 
засилване на експортния потенциал. Те трябва 
да са регистрирани минимум три години преди 
датата на обявяване на процедурата за подбор 
на проекти; да са реализирали нетни приходи от 
продажби през последните три приключени 
финансови години и да развиват своята основна 
икономическа дейност в една от определените 
в Националната стратегия за насърчаване на 
малките и средните предприятия 2014-2020 
групи сектори на икономическа 
дейност.  Минималният и максималният размер 
на безвъзмездна помощ  

за проектите по процедурата в зависимост от 
категорията предприятие са както следва: за 
микро предприятия между  100 000 и 500 000 
лв., за малки между 200 000 и 750 000 лв., а за 
средни между 300 000 и 1 000 000 лв. 
Дейностите, за които може да се кандидатства 
по схемата са: подобряване на 
производствените процеси; добавяне на нови 
характеристики или подобряване на 
съществуващите продукти и услуги; 
разнообразяване на асортимента от продукти и 
услуги на предприятията; внедряване на нови 
технологии за подобряване на ресурсната 
ефективност и ефикасност в производствения 
процес. Тези дейности са допустими само ако 
представляват инвестиции в материални и 
нематериални активи, свързани 
със  създаването на нов стопански обект и 
разширяването на капацитета на съществуващ 
стопански обект. По тази схема кандидатите 
могат да си закупят машини, съоръжения и 
оборудване, представляващи дълготрайни 
материални активи, както и да направят разходи 
за придобиване на дълготрайни нематериални 
активи. По схема "Подобряване на 
производствения капацитет в МСП“, която 
се  финансира от Оперативна програма 
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 
приоритет ще бъде даден на  проекти, които се 
изпълняват на територията на Северозападния 
район за планиране и на дейности за 
внедряване на нови технологии за  

Продължава на следващата страница 
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подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес. 
Продължителността на всеки проект не следва да надвишава 18 месеца. Подаването на 
проектното предложение по настоящата процедура се извършва чрез попълване на уеб базиран 
формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) без 
използването на електронен подпис, чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
http ://eumis2020.government.bg. Останалите придружителни документи се подават на хартиен 
носител. Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:  

 08 юли 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на 
нискотехнологичните и средно нискотехнологичните  промишлени производства; 

 08 септември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на 
високотехнологичните и средно високотехнологичните  промишлени производства; 

 09 ноември 2015 г. за кандидати с код на основна икономическа дейност в секторите на 
интензивните на знание услуги. 

Повече информация за схемата можете да намерите на следния интернет адрес: 
http://www.opcompetitiveness.bg/module4.php?menu_id=361&id=127  
 
VII. ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕК  
 

 

ОТВОРЕНИ ПОКАНИ ЗА ПРИЕМ НА 
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА 
LIFE 
 
На 1 юни 2015г. се отвориха покани по Програма 
LIFE. Тя финансира проекти в сферата на 
околната среда и действия по климата. За 
подпрограмата за околната среда и за 
подпрограмата за действия по климата, тази 
покана ще покрие разходи за дейности по 
„традиционните“проекти, подготвителни, 
интегрирани и проекти за техническа помощ и 
изграждане на капацитет. 
Предложения могат да се подават от 
юридически лица, регистрирани в ЕС.  
Продължава на следващата страница 

и 56 670 000 евро за действия по климата. 
Срокът за кандидатстване за традиционните 
проекти каквито са проектите за смекчаване на 
изменението на климата, адаптиране към 
изменението на климата, управление и 
информация за климата, околна среда и 
ресурсна ефективност, природа и 
биоразнообразие, управление и информация за 
околната среда   е 15 септември 2015.  
Срокът за кандидатстване за подготвителни 
проекти Фаза I (концепция за сведение) е 1-ви 
октомври 2015, за Фаза II (пълно предложение) 
се очаква потвърждение. Срокът за прием 
вероятно ще е до Март/Април 2016. 
 
Продължава на следващата страница 
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Кандидатите се разделят на три вида 
бенефициенти публични органи, частни 
търговски организации и частни нетърговски 
организации (включително НПО). Проектните 
предложения се подават само на английски 
език. 
Общият бюджет на настоящата покана е 240 
811 337. От тях 184 141 337 евро са предвидени 
за околната среда  

Срокът за кандидатстване с проекти за 
техническа помощ (Рамкови споразумения за 
партньорство на НПО (СПОР) и Оперативни 
безвъзмездни средства на НПО ) е 15 
септември 2015. 
Повече информация за Програмата можете да 
намерите на следния интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life201
5/index.htm 
 

ОТВОРЕН Е ПРИЕМ ЗА ПРОЕКТИ НА 
ГРАДОВЕ И ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМА 

„ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ“ 2014-2020 
 
Градове, общини, техните комитети за 
побратимяване, или други нестопански 
организации, представляващи  местни 
органимогат да кандидатстват с проекти по 
Мярка 3.2.1 Побратимяване на градове, 
финансирани от Програма „Европа за 
гражданите“ 2014 – 2020. Чрез тази мярка, 
Програмата цели събирането на граждани с 
разнообразни интереси от побратимените 
градове, с цел да се извлече полза от 
партньорството между общините, като се 
засили взаимното познаване и разбирателство 
между гражданите и между културите. Във всеки 
проект трябва да участват минимум 2 общини, 
от които поне едната да е държава-членка на 
ЕС Максимален допустим размер на 
безвъзмездните средства за проект е 25 000 
евро. Той се определя  въз основа на броя 
участници и държави.  Дейностите по проекта 
трябва да бъдат провеждани, в която и да е от 
допустимите по програмата страни. 
Максималната продължителност на срещата е 
21 дни. Проектът трябва да включва минимум 
25 поканени участници 

Общините могат да кандидатстват с проекти и 
по Мярка 3.2.2. Мрежи от побратимени градове. 
Чрез тези проекти могат да създадат мрежи от 
общини по въпроси от общ интерес, които да са 
важно средство за подпомагане на изясняващи 
дискусии и обмен на добри практики. В тези 
проекти трябва да участват общини от поне 4 
страни участнички, от които поне едната да 
бъде държава-членка на ЕС. Максималният 
допустим размер на безвъзмездните средства 
за проект е 150 000 EUR. Той се определя въз 
основа на броя участници и държави. Не се 
предвиждат средства за подготвителни 
дейности. Всички дейности трябва да бъдат 
провеждани в някоя от допустимите по 
програмата страни, участващи в проекта. 
Необходимо е да бъдат предвидени поне 3 
събития за един проект. Максималната 
продължителност на всеки проект е 24 месеца 
Крайният срок за прием на проекти е до 1 
септември 2015 г. 
Повече информация за Програмата можете да 
намерите на следния инетренет адрес:  
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en 
 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2015/index.htm
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ПОКАНА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ 
ПО ПРОГРАМА COSME НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ 

Програма COSME (2014-2020) е насочена към 
специфичните нужди на МСП. Европейската 
Комисия е отговорна за изпълнението й. 
Програмата цели да засили 
конкурентоспособността и устойчивостта на 
предприятията на Съюза, включително на 
туристическия сектор, чрез насърчаване на 
предприемаческата култура и съдействие за 
създаването и разрастването на малките и 
средни предприятия. За периода 2014 г.-2020 г 
COSME e с общ бюджет от 2.3 млрд. евро. В 
обхвата й са четири области на подпомагане: 
1) Подобряване достъпа до финансиране за 
МСП под формата на капиталови и дългови 
инструменти; 
2) Подобряване достъпа до пазарите за МСП в 
световен мащаб; 
3) Подобряване на рамковите условия за 
конкурентоспособност на предприятията; 
4) Насърчаване на предприемачеството 
COSMЕ включват механизъм за гарантиране на 
заеми  и капиталов механизъм за растеж 
(включва подкрепа на фондове за рисков 
капитал, с особен акцент върху разширяването 
и фазата на растеж на МСП). Останалите 1 
млрд. евро от бюджета на програма COSME ще 
се изразходват за голяма част  от успешните 
програми на предходния програмен период от 
програма CIP. 

 

 

Това са финансиране за мрежата Enterprise 
Europe Network, за интернационализацията на 
МСП, за подкрепа за клъстери, за програмата 
"Eразъм за млади предприемачи", за обучение 
в предприемачество, информационни бюра 
относно правата на интелектуалната 
собственост на МСП и програми за намаляване 
на административната тежест за 
предприятията. Чрез програма COSME ще се 
подпомогне и прилагането на европейските 
политики в полза на МСП от страните-членки, 
както и насърчаването на предприемачеството, 
особено сред новите предприемачи, младите 
хора и жените предприемачи. 
Към настоящия момент е отворена една покана 
по програма COSMЕ: "Потребителски стоки с 
дизайнерско съдържание" - краен срок за 
кандидатстване - 23/07/2015 
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-
03-design-based-consumer-goods 

Подробна информация за Програмата е 
публикувана на следя интернет адрес: 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.
htm 
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VII. ИНИЦИАТИВИ НА ЕС  

 

ИНИЦИАТИВИ „ЕВРОПА 2020“ 
 

Стратегия за растеж „Европа 2020“ си поставя 
пет цели в областта на заетостта, иновациите, 
образованието, социалното приобщаване и 
климата и енергията, които трябва да бъдат 
постигнати до 2020 г. 
Водещи инициативи на „Европа 2020“ в 
областта на заетостта, социалните въпроси и 
приобщаването са: 

 „Младежта в движение“ – цели да 
подпомогне младите хора в  намирането 
на работа, като помага на студенти и 
стажанти да натрупат опит в други 
държави и като работи за подобряване на 
качеството и привлекателността на 
образованието и обучението в Европа 

 Програма за нови умения и работни 
места“ – 
 

- цели да проведе гъвкава политика за 
провеждане на реформи на пазара на 
труда. Идеята е по този начин хората да 
имат възможност да придобият нови 
умения и компетенции, адекватни на 
търсенето на пазара на труда. Това ще 
спомогне за  създаване на нови работни 
места и за увеличаване на заетостта в 
ЕС. 

 „Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване“ – 
основната цел е да работи за 
намаляване на бедността и социалното 
изключван на максимален брой хора от 
ЕС до 2020 г. 

Подробна информация за Стратегията можете 
да намерите на следния интернет адрес:  
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm 
 

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015 

 
Източник: Европейска Комисия 

2015 е година, посветена на развитието.  
Продължава на следващата страница 

Въпреки това, 1 милиард души все още живеят 
с по-малко от 1 евро на ден. Ежедневно, един на 
всеки осем души си ляга гладен.  
Повече от 1/3 от населението все още няма 
достъп до медицинска помощ от първа 
необходимост. 
Основното предизвикателство, пред което са 
изправени Европейския съюз и световната 
общност са създаване на световно 
партньорство в борбата срещу бедността и 
устойчиво развитие в годините след 2015. 
 
 
 

Продължава на следващата страница 
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През тази година беше планирано да се 
постигнат Целите на хиллядолетието за 
развитие. Според резултати от проучване на 
„Евробарометър“ (2013) над 80 % смятат, че 
помощта за развитие е важна, а 60 % от 
интервюираните отбелязват, че трябва да 
предоставяме повече помощ. Две трети 
отбелязват, че борбата с бедността в 
развиващите се страни трябва да бъде един от 
основните приоритети на ЕС. Същевременно 
обаче 50 % не знаят нищо за това, къде отива 
помощта, предоставена от Съюза. 
През 2015 г. Европейският съюз ще положи 
максимални усилия да обясни на европейските 
граждани как функционира помощта на ЕС През 
последните няколко години е постигнат 
значителен прогрес в борбата с бедността, 
социалното изключване и климатичните 
промени.  
През 1990 г., 36 % от световното население 
живее в бедност, докато днес се отчитат само 
12 %.  
 

Европейските дни за развитие са основните 
събития, които отбелязват Европейската година 
за развитие 2015, чието мото е „нашия свят, 
нашето достойнство, нашето бъдеще“. 
Европейската година за развитие беше 
официално открита от председателя на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер на 
церемония в латвийската столица Рига днес, 9 
януари.  
Повече информация на: https://eudevdays.eu 
за развитие, с цел да ги убеди, че парите им се 
влагат по най-добрия възможен начин, като се 
дава възможност на хора, живееещи в бедност 
да си изкарват прехраната.  
Повече информация можете да намерите на 
адрес: https://europa.eu/eyd2015/bg 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА РАЗВИТИЕТО 2015 
   
На 3 и 4 юни т. г. в Брюксел беше организиран 
Европейски форум за глобално развитие и 
сътрудничество. Участие във форума взеха 
повече от 5000 души, които трябваше да 
намерят решения на някои от най-належащите 
световни проблеми, свързани с бедността и 
климатичните промени.  
Устойчивото развитие, намаляването на 
бедността и климатичните промени са ключови 
приоритети на ЕС за 2015 година. В рамките на 
Европейските дни за развитие 2015 г. следва да 
бъдат взети важни решения, свързани с 
бъдещето на нашата планета: 

ключови решения за целите на хилядолетието 
за развитие ще бъдат взети по време на 
конференция, която ще се проведе в Адис 
Абаба през месец юли и по време на 
конференцията на генералната асамблея на 
ООН в Ню Йорк Нови цели за борбата срещу 
глобалното затопляне се очаква да бъдат 
формулирани през м. декември на 
конференция, свързана с климатичните 
промени, която ще бъде проведена от ООН в 
Париж през септември. 
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С финансовата подкрепа на ЕС  

 
 

ЕС ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ 
 
Годишният доклад на Европейската комисия от 
18 юни т.г. отбелязва напредък по отношение на 
интеграцията на ромите в държавите членки. 
Въпреки това са необходими допълнителни 
усилия в тази посока, посочва докладът. 
Напредък е постигнат в увеличаване на 
финансовата подкрепа за групите в 
неравностойно положение, включително и 
ромите. Над 90 млрд. евро по Европейския 
социален фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие могат да бъдат 
използвани от националните, регионални и 
местни органи за подкрепа на групите в 
неравностойно положение, като един от 
приоритетите е интеграцията на ромите. В 
повечето държави механизмите за мониторинг 
и докладване на национално и европейско 
равнище са подобрени. 
 

Независимо от усилията обаче, се наблюдава 
увеличаване на антиромските настроения и 
омразата към ромите.  В тази връзка, държавите 
членки са призовани да покажат по-силна 
политическа воля и визия за борба с 
дискриминацията. Поощрява се 
сътрудничеството между гражданското 
общество и местните органи.  Конкретни мерки 
следва да бъдат предприети за разработване 
на национални платформи за приобщаване на 
ромите, за борба срещу дискриминацията и 
сегрегацията.  
 

 

 
 

 

 
 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!  

 

ЕКИПЪТ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПА ДИРЕКТНО - ВИДИН" 

 

 

 

 

 


