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ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ В МОЯ РЕГИОН

Изменението на климата: найсериозният проблем на света
според европейците

В този брой:
• Новини от ЕС
• Възможности за

Проблемите

финансиране

с

глобалното затопляне,
последващото

го

изменение на климата
и замърсяване са идентифицирани като най голямото

предизвикателство

за

планетата

земя. Ново проучване на Евробарометър,
показва, че повече от девет от всеки десет
души,

участвали

в

проучването,

считат

Над една четвърт от

изменението на климата за сериозен проблем,

запитаните европейци

като почти осем от всеки десет души считат, че

(29

то представлява много сериозен проблем. Що

изменението

се отнася до политическия отговор, 90 % от

климата

европейците са съгласни, че емисиите на

влошаването

на

парникови газове следва да бъдат сведени до

състоянието

на

минимум, като същевременно се компенсират

природата (7 %) или

оставащите емисии, за да стане ЕС неутрален

здравословните

по отношение на климата до 2050 г. Близо

проблеми, дължащи се

девет от всеки десет европейци считат, че е

на замърсяване (4 %)

важно ЕС да определи амбициозни цели

като

за увеличаване на използването на енергия от

проблеми, пред които

възобновяеми източници, като същият процент

светът е изправен!

счита, че е важно ЕС да предостави подкрепа
за подобряване на енергийната ефективност.

Източник фотография: consilium.europa.eu

Източник фотографии: consilium.europa.eu; ec.europa.eu
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НОВИНИ ОТ ЕС
Цифров сертификат на ЕС
за Covid-19
Това ново "устройство" цели да
улесни гражданите на ЕС, които
пътуват

в

различните

държави

членки. Той доказва, че даденото
лице е ваксинирано срещу covid-19
или

е

получило

резултат

от

тест,

отрицателен
или

пък

е

преболедувало вируса.

Това

ново

поколение

дигитален

сертификат идва с много на брой основни характеристики. Възможно е да се
издаде хартиен формат на дигиталното издание, и на двата документа ще
има издаден QR код, който ще бъде сканиран на граница. Разбира се,
сертификатът ще бъде достъпен за всички, тъй като е безплатен. Ще бъде
предоставяна на английски и на езика на съответната държава, в която се
изисква. И най- важните две характеристики са, че както сигурен, така и
безопасен и валиден във всички страни от ЕС.

Междинна
икономическа

прогноза за
държавите от
Европейския съюз
Европейската икономика може да се възстанови по-бързо от очакваното,
заради подобрената здравна ситуация и облекчаване на ограниченията за
овладяване на пандемията. Очакванията са, че икономиката на ЕС ще
нарасне с 4,8 % през тази година и с 4,5 % през 2022 г., а БВП да се върне на
равнището си отпреди кризата през последното тримесечие на 2021 г. както
в ЕС, така и в еврозоната. По отношение на България прогнозата е за
увеличение на реалния БВП с 4.6% през 2021 г. и с 4.1% през 2022г.

Няколко са факторите, които ще определят очакваният растеж, а именно
икономическата дейност през първото тримесечие на годината, както и
ефективната
стратегия consilium.europa.eu
за ограничаване на разпространението на вируса и
Източник фотография:
напредъкът по отношение на ваксинациите, които доведоха до намаляване
на броя на новите инфекции и хоспитализации, което от своя страна
позволи на държавите — членки на ЕС, да отворят отново икономиките си
през следващото тримесечие. Частното потребление и инвестициите се
очаква да бъдат основните двигатели на растежа, подпомогнати от
заетостта, която се очаква да се развива успоредно с икономическата
Източник: Европейска комисия
Източник фотографии: consilium.europa.eu; ec.europa.eu; balkaneu.com

30 юни, 2021

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
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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.

Грантово съфинансиране на медии
Обявена е покана за набиране на предложения за отпускане на безвъзмездни
средства за съфинансиране на комуникационни медийни дейности. Генерална

дирекция на Европейски парламент „Комуникация“ насочва поканата към
насърчаване на гражданска активност във връзка с Конференцията за
бъдещето на Европa. Най – важно е дейностите на проекта да бъдат насочени
Източник
фотография:
consilium.europa.eu
към
успешното
информиране
и ангажиране на гражданите, които се

интересуват от ЕС и биха желали да продължават да научават за евентуални
реформи на ЕС през следващите години. Важни критерии за отпускане на
безвъзмездните средства са достигнатата аудитория и приноса на дейностите
за увеличаване на участниците в Конференцията за бъдещето на Европа.
Повече информация:
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/konferentsiia-zabdeshcheto-na-evropa
Източници: Eвропейска комисия и Европейски парламент

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.

