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ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В МОЯ РЕГИОН

Eвропейската комисия
увеличава финансирането за
научни изследвания за борба с
коронавируса

В този брой:


Новини от ЕС



Възможности за
финансиране

Европейската комисия подбра списък от 11
нови

проекта,

които

ще

бъдат

финансирани с общо 120 млн. евро от
„Хоризонт

Европа“,

най-голямата

европейска

програма

за

научни

Голяма

част

от

проектите

ще

изследвания и иновации (2021—2027 г.), за

подкрепят

клинични

да се подкрепят спешни изследвания във

изпитвания

на

връзка

лечения

с

коронавируса

и

неговите

варианти. Това финансиране е част от
широк спектър от научноизследователски
и иновационни действия за борба с

и

нови

ваксини,

както

и

разработването

на

широкомащабни
кохортни изследвания

коронавируса и допринася за цялостните

във

усилия на Комисията за предотвратяване,

коронавируса

ограничаване

мрежи излизащи извън

и

реагиране

на

въздействието на коронавируса и неговите
варианти

в

съответствие

с

новия

европейски план за готовност в областта на
биологичната

защита

„Инкубаторът

HERA“.

Източник фотография: consilium.europa.eu

Източник: Европейска комисия
Снимки:www.consilium.europa.eu, ec.europa.eu
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НОВИНИ ОТ ЕС
120 милиона евро в подкрепа на
възстановяването в България
Европейската
изменението

комисия
на

шест

одобри
оперативни

програми (ОП) за Европейския фонд за
регионално

развитие

(ЕФРР)

и

Европейския социален фонд (ЕСФ) в
България, Италия, Испания, Унгария и
Германия в рамките на REACT-EU за
общо 2,7 милиарда евро.
В България ОП „Конкурентоспособност и иновации“ по ЕФРР получава
допълнителни 120 млн. евро. Тези ресурси ще бъдат използвани за подкрепа на
оборотния капитал за малки и средни предприятия (МСП). Очаква се около
2600 МСП да се възползват от подкрепата. REACT-EU е част от
NextGenerationEU

и

предоставя

50,6

милиарда

евро

допълнително

финансиране (по текущи цени) през 2021 г. и 2022 г. за програмите по
политиката на сближаване.

Европейска гражданска
инициатива за рециклиране на
пластмасови бутилки
Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска
инициатива под надслов „Върни пластмасата: гражданска инициатива за
въвеждане

на

общоевропейска

депозитна система

за

връщане

на

пластмасови бутилки с цел рециклирането им“. Организаторите на
инициативата призовават Комисията да представи предложение за:


въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на
пластмасови бутилки с цел рециклирането им;



насърчаване на всички държави членки на ЕС, супермаркетите
(веригите), продаващи пластмасови бутилки, да инсталират машини за
обратен прием на пластмасовите бутилки, които са били закупени и
използвани от потребителя, с цел тяхното рециклиране; както и

задължаване на предприятията, произвеждащи пластмасови бутилки, да
плащат данъци върху пластмасата за системата за рециклиране и
депозиране на пластмасови бутилки (съгласно принципа „замърсителят
Източник фотография: consilium.europa.eu

плаща“).
Според Европейската комисия тази инициатива е правно допустима, като на
този етап все още не е анализирала инициативата по същество.

Източник: Европейска комисия
Снимка: europa.eu
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Програма „Творческа Европа“

По програма „Творческа Европа“ е отворена покана за набиране на проектни
предложения „Европейско сътрудничество“, която цели да стимулира
международни проекти, включващи културни и творчески организации от
различни страни, участващи в програма „Творческа Европа“. Основната идея
е да се даде възможност на културни организации от всякакви размери да
работят в сътрудничество, да бъдат мобилни и да обменят опит, за да
развиват нови и иновативни идеи.

Краен срок за подаване на
проекти по направление

„Европейско
сътрудничество“:
7 септември 2021 г.



Категория 1: „Малки проекти за сътрудничество“

Кандидатства се с партньорски проект, включващ минимум три организации
от три различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 200 000 евро на
проект.


Категория 2: „Средни проекти за сътрудничество“

Кандидатства се с партньорски проект, включващ минимум пет организации
от пет различни държави, допустими по програма „Творческа Европа“.
Източник
consilium.europa.eu
Отпуска
се фотография:
безвъзмездна
помощ с максимален размер до 1 000 000 евро

на проект.


Категория 3: „Големи проекти за сътрудничество“

Кандидатства се с партньорски проект,
организации

от

десет

различни

включващ

държави,

минимум

допустими

по

десет

програма

„Творческа Европа“.
Отпуска се безвъзмездна помощ с максимален размер до 2 000 000 евро
на проект.
Източник: бюро „Творческа Европа“
Снимка: бюро „Творческа Европа“, #CreativeEurope

31 август, 2021

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Покана за финансиране на предложения в подкрепа
на информационните медии

ИНОВАЦИИ В МЕДИИТЕ

Европейската комисия обяви покана за представяне
на

ХОРИЗОНТ ЕВРОПА

предложения

медийния

за

иновационни

сектор,

за

действия

да

в

стимулира

интердисциплинарното сътрудничество и да изгради
прототипи на съвременни решения за създаване,
разпространение

и

потребление

на

нови

и

иновативни продукти за медии. На разположение са
26 милиона евро за финансиране на поне два/три

проекта. Може да се
кандидатства по два
вида

проекти.

Проектите

могат

да

се

съсредоточат върху създаването на VR Media
Lab

или

върху

компоненти/услуги
разглеждат

модулни
с

отворен

технически,

инструменти/
код,

които

организационни,

търговски и правни аспекти на управлението и
използването на данни в медийната индустрия

Покана: „Иновации в
медиите“
Финансираща програма:
Хоризонт Европа
Краен срок: 21 октомври
2021 г.

като цяло.
Кандидатствайте тук

Източник: Европейска комисия
Снимка: https://www.euspa.europa.eu/
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Eразъм + 2021-2027
Всяка година организации от
цяла Европа внасят хиляди
проекти,

за

финансова

да

получат

подкрепа

по

програма „Еразъм+“. Поради
това

Комисията

въведе

прозрачна

процедура

оценяване,

чиято

за

цел

е

„Еразъм+“ е програмата на ЕС в
Как да кандидатстваме?

областите на образованието,

обучението, младежта и спорта за
периода 2021— 2027 г. Нейните три

Вижте повече на

ключови действия предлагат

официалната страница

възможности за финансиране за

програмата

проекти за мобилности, за младежко
участие, за партньорства и иновации,

https://ec.europa.eu/

изграждане на капацитет и

programmes/erasmus-plus/

сътрудничество в областта на

node_bg

младежта, образованието и спорта.

Или посетете страницата на
Центъра за развитие на
човешките ресурси
http://hrdc.bg/

безвъзмездните средства да бъдат отпуснати на най-добрите проекти.

Ръководството съдържа всички правила и

условия за отпускане

на

безвъзмездни средства по програмата и активни срокове за представяне на
проекти предложения от организации, институции и органи, които организират
дейности, подкрепяни от програмата, както и участници, които могат да бъдат
физическите лица (студенти, стажанти, чиракуващи, ученици, възрастни
учащи, младежи, доброволци или университетски преподаватели, учители,
инструктори, специалисти, работещи с младежи, специалисти в областта на
образованието, обучението, младежта, спорта и т.н.), които участват в
дейности, организирани от участващите организации.

Програма „Творческа Европа“
Отворена е възможност за финансиране, насочена към издателства и
издателски къщи, която стимулира превода на литературни произведения от

един европейски език на друг официален такъв. Целите са да се подпомогне
културното

и

езиково

многообразие

в

Европа,

да

се

насърчи

транснационалното разпространение на високохудожествени литературни
Източник фотография:
consilium.europa.eu
произведения,
и по-специално
да се насърчат преводите от по-малко

използвани езици на английски, немски, френски, испански и италиански,
както и да се осигури достъп до тях, така че те да достигнат до нови
читателски общности.
Краен срок за кандидатстване: 30 септември 2021 г.
Повече информация: https://creativeeurope.bg

Източник: Eвропейска комисия, бюро „Творческа Европа“
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Европейският корпус за солидарност
Всички

Крайният срок за
подаване на проектни
предложения е

знаем

за

стотиците

възможности

за

пътуване, работа или стаж из Европа идващи от ЕС,
но на масата стои друг, не по – малко важен въпрос.
А

именно

–

Какви

са

възможностите

за

кандидастване с проектно предложение? Освен

5 октомври 2021 г.!

активните европейци, които редовно ходят по
обмени

и

участват

в

програми,

трябва

да

насърчаваме и ентусиастите, които имат нови и
креативни

идеи

за

проекти

от

всякакво

естество. По този начин ще има баланс между

желаещите да участват в проекти и наборът от
проекти.Но как можем да намерим платформа,
където да представим проекта си и да получим
финансиране? Таакъв тип „сцена“ за нашите
идеи е Европейският корпус за солидарност.
Освен да кандидатсваме за проекти можем да
кандидатстваме с наша идея за проект. След

Как да кандидатстваме?

регистрация в портала на корпуса група от 5
човека на възраст между 18 и 30 години могат
да

реализират

личен

проект.

Повече

за

Вижте повече на

изисквания и детайли по писането на проекта

официалната страница на

можете да откриете на страницата на корпуса

Европейския корпус за

за солидарност.
Следващият краен срок за предаване на

солидарност тук:
https://europeansolidaritycorps.bg

проект е до 5 октомври. Проектите се предават
към Националната агенция на страната, в
която кандидатът е законно пребиваващ.

Източник фотография: consilium.europa.eu

Източник фотографии: youthub.bg; https://europeansolidaritycorps.bg

За контакти:
Информационен център ЕВРОПА ДИРЕКТНО
Видин
Адрес: ул.“ Христо Ботев“, № 93
гр. Видин
Телeфон: 088 945 1247

Eвропейският информационен център EВРОПА ДИРЕКТНО Видин се съфинансира от Европейския
съюз и от Фондация за регионално развитие. Информацията и мненията публикувани в този бюлетин
са авторски и не отразяват задължително мненията и становищата на Европейския съюз.

