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НАЦИД

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
TIMEHEROES МИКРОФОНД
Срок за кандидатстване: от първо до последно число на всеки месец
Микрофондът на TimeHeroes е паричен фонд, който подпомага провеждането
на доброволчески мисии в България. Някои от най‐страхотните доброволчески
инициативи са на малки организации, неформални групи и активни граждани,
които имат огромен ентусиазъм, но не разполагат с финансови ресурси. Микро‐
фондът се стреми да ги подкрепи, като предоставя малки суми за покриване на
основни разходи, необходими за провеждане на мисиите, като материали,
транспорт и т.н.
Може да се кандидатства, като се изпрати следната информация на
hello@timeheroes.org:
– официалните данни на организатора (име, БУЛСТАТ, представители, адрес
и пр.);
– детайлно описание на инициативата – какво ще се прави, кои са
бенефициентите на инициативата, времеви план и т.н.;
– детайлен бюджет, за който се кандидатства към Микрофонда на
TimeHeroes.org (сумата трябва да е между 50 и 400 лв.);
– други източници на финансиране, с които организаторът разполага за
конкретната инициатива;
– номер на банкова сметка (IBAN), който да ползваме за евентуалното
дарение.
Микрофондът се попълва чрез дарения от физически и юридически лица.
Повече информация: https://timeheroes.org

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА КНИГАТА, ПРОГРАМА „БЪЛГАРСКА КНИГА”
Краен срок: целогодишно
Програмата предоставя възможност за отпечатване на качествени български
художествени книги на дебютни и утвърдени автори на конкурсен принцип.
Могат да кандидатстват юридически лица, регистрирани като издатели в
българската ISBN агенция, с издадени най‐малко шест книги на български език.
Подпомаганият тираж може бъде между 300 и 1 200 бройки, меки корици,
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определен по заявка на издателя спрямо пазарния потенциал на книгата и
одобрен от експертен съвет. В замяна на тази подкрепа издателствата
предоставят 20% от тиража на отпечатаната книга на НЦК.
За подпомагане може да кандидатстват само български издателства, сключили
договор с автора. Програмата подпомага художествена литература от всички
жанрове и форми от български съвременни автори. Програмата не подпомага
нехудожествена литература.
Възможността за кандидатстване е отворена целогодишно. Експертният съвет
оценява проектите веднъж месечно и обявява резултатите веднъж на всеки два
месеца.
Повече информация: http://ndk.bg/

ПОКАНА ЗА УЧАСТНИЦИ В ПРОЕКТ НА ИИП
„НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”
Краен срок: не е посочен
Институтът за икономическа политика стартира изпълнението на проект
„Насърчаване на младежкото предприемачество”, финансиран по Програмата
„Еразъм+”, КД3 Структурен диалог. Основната цел на проекта е да доведе до
подобряване на ефективността на политиките, които стимулират
предприемаческата активност и младежкото предприемачество чрез
предоставянето на платформа за конструктивен диалог между младежи от
цялата страна и представители на отговорните за тези политики национални и
местни институции.
В рамките на проекта са предвидени редица дейности, които могат да бъдат
обобщени, както следва:
– Провеждане на три еднодневни Национални младежки срещи в София,
Пловдив и Варна през ноември 2016 г., по време на които участващите по
проекта младежи ще генерират първите идеи за реформиране на
предприемаческите политики в България. Ще бъде формирана и група от 7
официални младежки говорители, които ще имат координационни функции
и ще работят в тясна комуникация с екипа на ИИП по време на проекта.
– Провеждане на три двудневни форума за структурен диалог в посочените
градове през пролетта на 2017 г. с цел конкретизиране на предложените
идеи за реформи и представянето им пред представителите на отговорните
институции на местно равнище;
– Провеждане на еднодневен заключителен форум за структурен диалог в
София с представители на всички ресорни национални институции, на
които ще бъдат представени конкретните предложения за реформиране и
оптимизиране на политиките за насърчаване на предприемачеството;
– Изготвяне на документ, който ще съдържа конкретни предложения за
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–

реформиране на политиките за насърчаване на предприемачеството, в това
число и за облекчаване на условията за стартиране на бизнес;
Представяне на финалната версия на Документа с предложения за
реформи пред отговорните комисии в Народното събрание на Република
България.

Повече информация: http://epi‐bg.org/index.php/bg/

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Краен срок: 3 април 2017 г., 17:30 ч.
Процедурата има за цел да се улесни достъпът до заетост и да се осигури
подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на
подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на
социалната икономика.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура
е 15 000 000 лв.
Допустими кандидати: социално предприятие; работодател; специализирано
предприятие на хора с увреждания; кооперация на хора с увреждания; община;
район на община; доставчик на социални услуги; неправителствена
организация.
Процент на публичното съфинансиране: 100% безвъзмездна помощ.
Повече информация:https://eumis2020.government.bg/

КОНКУРС ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПОДХОДА ЗА РАБОТА С ДЕЦА И
МЛАДЕЖИ, ОСНОВАВАЩ СЕ НА СИЛНИТЕ ИМ СТРАНИ
Краен срок: 3 април 2017 г.
Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) стартира конкурс за
кампании, които да популяризират подхода за работа с деца и младежи,
основаващ се на силните им страни. ФРГИ очаква предложените инициативи да
създават нагласи и да се опитват да постигнат промяна на подходите за работа с
деца и младежи, както и да създават предпоставки за натрупване на знания и
създаване на умения.
В конкурса могат да участват организации, финансирани по двете програми за
детско и младежко развитие на фондацията: Програма „Дъга” 2015 – 2017 и
Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход, при който
се отчитат и надграждат силните страни на детето.
Подкрепени ще бъдат кампании, които:
– Демонстрират креативност и иновативност;
– Използват технологични решения за реализиране на кампанията;
www.nacid.bg
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–
–

Показват добро познаване на целевите публики и са дефинирали
конкретни послания към тях;
Оказват влияние върху поведението на представители на различни целеви
публики или институционални практики.

Повече информация: http://www.wcif‐bg.org/

ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДУНАВСКИ ПАРТНЬОРСТВА
ЗА ЗАЕТОСТ И РАСТЕЖ
Краен срок: 5 април 2017 г., 17:30 ч.
Процедурата ще се реализира в два компонента:
– Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж”;
– Компонент 2 „Дунавски партньорства за заетост и растеж”.
Настоящата
процедура
цели
да
подобри
междурегионалното
и
транснационалното сътрудничество между партньори от страни членки на ЕС
чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики,
партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане
на специфични умения за партньорство и др. в следните области:
– пазар на труда и качество на работните места;
– социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и
недискриминация, условия на труд;
– изграждане на административен капацитет в горните две области.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
– Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на
иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно
прилагане на разработени иновативни подходи и модели;
– Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересованите страни по отношение
разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни
подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване
обмен на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между
партньорите и другите заинтересованите страни;
– Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на
иновативните елементи;
– Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни),
различни от описаните по‐горе дейности за информация и комуникация;
– Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави членки;
– Изграждане и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския социален фонд.
Повече информация: https://eumis2020.government.bg/
www.nacid.bg
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ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МАЛКИ ИДЕИ И ПРОЕКТИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ БЯЛА СЛАТИНА И ОРЯХОВО
Краен срок: 7 април 2017 г. включително
Програмата за финансиране на малки идеи и проекти се осъществява в рамките
на проект „Аз дарявам, за да правя промяната” на сдружение „Първи юни”,
финансиран от фондация „Америка за България”.
По първия етап на Програмата ще се финансират малки идеи и проекти, които
трябва да се реализират на територията на населените места в общините Бяла
Слатина и Оряхово, които да бъдат насочени към решаването на значими за
местните хора проблеми.
Идеите и проектите трябва да бъдат с голяма обществена значимост, да имат
дълготраен ефект и да привличат допълнителни ресурси.
Основни области:
– Образование;
– Социално включване;
– Ранно детско развитие;
– Околна среда;
– Култура;
– Спорт;
– Младежки дейности.
Може да кандидатстват:
– НПО (сдружения или фондации);
– Неформални граждански групи;
– Училища или детски градини;
– Настоятелства на училища или детски градини;
– Клубове;
– Читалища.
Повече информация: http://www.1june.org/

ВЕЛИКДЕНСКО ОГЪНЧЕ В ШЕПИТЕ СИ НОСЯ – VІ НАЦИОНАЛЕН
КОНКУРС ЗА ДЕТСКО ТВОРЧЕСТВО
Краен срок: 7 април 2017 г.
В конкурса могат да участват деца и ученици от три възрастови групи:
– предучилищна възраст: 5 – 6 години (деца от школи, училища и детски
градини, а също и от българските училища в чужбина)
– І група: І – ІV клас
– ІІ група: V – VІІІ клас

www.nacid.bg
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Категории:
1. Литература – раздел поезия
2. Литература – раздел проза
3. Изобразително изкуство – раздел „Изящно изкуство”
4. Изобразително изкуство – раздел „Приложно изкуство”
Организатори: Четвърто основно училище „Христо Ботев” – Лом в партньорство
с Училищно настоятелство „Феникс”
Повече информация: http://wp.flgr.bg/

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ИТ, ИНФОРМАТИКА И
ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА
Краен срок: 8 април 2017 г.
Целта е да се покажат мощта и постижимостта на компютърно базираните
технологии (ИТ) за реализиране на проекти от творчески характер във
възрастовата група на учениците от 8. до 12. клас.
Състезателните направления, в които учениците могат да вземат участие, са:
„Презентация”, „Видеоклипове”, „Графичен дизайн”, „Редизайн на уебсайтове с
Photoshop”, „Фотография”, „Програмиране”, „Front‐end Development” и „Linux
системна администрация”.
Всеки ученик участва с ръководител – учител от съответното учебно заведение.
Ръководителят може да бъде и родител и/или настойник на ученика. За
ученици, навършили 18 години, това не е задължително.
Повече информация: https://contest.az‐moga.bg/

ДЕВЕТИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС
„НАПЕВИ ОТ СЕВЕРОЗАПАДА”, 28 И 29 АПРИЛ 2017, МОНТАНА
Краен срок: 10 април 2017 г.
Конкурсът си поставя за цел да популяризира фолклорното богатство на
Северозапада.
Организаторите от Младежкия дом в Монтана очакват заявките за участие на
индивидуални
изпълнители,
певчески
групи
и
народни
хорове,
инструменталисти и битови оркестри, танцови формации и ансамбли.
Възможност да се включат във фолклорната надпревара имат и българчета от
чужбина. Специално за тях е предвиден видеоконкурс. Записите на техните
изпълнения ще бъдат оценявани в отделна категория от професионалните
журита.
Повече информация: https://www.facebook.com/
www.nacid.bg
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НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „БИНЬО ИВАНОВ”
Краен срок: 25 април 2017 г.
Читалище „Братство 1869”, гр. Кюстендил, обявява Единадесети национален
литературен конкурс за поезия „Биньо Иванов” – Кюстендил, 2017.
Литературният конкурс е ежегоден и се провежда през месец май под
патронажа на кмета на община Кюстендил. В него могат да участват автори от
цялата страна. Те трябва да изпратят до три непубликувани стихотворения, в
четири екземпляра. Конкурсът е анонимен и участниците следва да посочат
отделно трите си имена, точен адрес, телефон за връзка или e‐mail.
Повече информация: http://www.bratstvokn.org/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ШАРЕН ПЕТЛЬО ОТ ГОЛИЦА – 2”
Краен срок: 30 април 2017 г.
НЧ „Напредък 1871” – Никопол и НЧ „Хр. Ботев – 1928” – с. Голица обявяват
национален конкурс – пътуваща изложба на тема „Шарен петльо от Голица – 2”.
В конкурса може да се участва с до 3 творби – изобразително изкуство (живопис
и графика) и приложно изкуство (творби от глина, текстил, хартия, конци,
бродерия, природни материали и др.). Не се допускат шаблони от интернет.
Повече информация: http://www.bgsever.info/

КОНКУРС ЗА НАЦИОНАЛНА ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА
„ЕЛИН ПЕЛИН” – 2017
Краен срок: 30 април 2017 г.
В чест на 140‐годишния юбилей на класика на българската литература Елин
Пелин община Горна Малина със съдействието на Съюза на българските
писатели обявява конкурс за присъждане на Национална литературна награда
„Елин Пелин” на български писател за цялостно творчество през последните 10
години в областта на белетристиката и за трайно присъствие в съвременната
българска литература.
Наградата е неделима и ще се връчи само на един български автор на
тържественото честване на писателя на 15 юли 2017 г. в Байлово.
Предложенията за носител на НЛН „Елин Пелин” се изготвят от:
1. Творчески съюзи;
2. Културни институти и администрации;
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3. Издателства;
4. Висши учебни заведения;
5. Научни институти и юридически лица.
Повече информация:http://kulturni‐novini.info/

ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ
NATIONAL GEOGRAPHIC YOUNG EXPLORERS GRANT APPLICATION
Краен срок: текущ
Applying for a Young Explorers Grant is a two‐step process. First, you must submit a
pre‐application form online. If your pre‐application is approved, you will be sent an
email with a link and a password giving you access to our full application online. The
Young Explorers Grants Program accepts reapplications throughout the year.
Open to: applicants aged 18 to 25 around the world with prior experience in the
fields of research, conservation, or exploration.
Повече информация: http://www.nationalgeographic.com/

URGENT ACTION FUND НАБИРА ПРОЕКТИ
Краен срок: текущ
Фондът за спешни действия за човешките права на жените (Urgent Action Fund
for Women's Human Rights – UAF) предоставя малки експресни грантове на жени
и трансправозащитници от цял свят, когато сигурността им е застрашена поради
естеството на тяхната дейност или при поява на неочаквани и неотложни
възможности за застъпничество. Грантовете са до 5 000 щатски долара и се
отпускат за максимален период от 3 месеца.
Повече информация: http://urgentactionfund.org/

OPPORTUNITY FUND
Краен срок: текущ
Roma Initiatives Office кани роми и проромски организации и неформални групи,
мрежи или физически лица от Албания, България, Чехия, Унгария, Македония,
Румъния, Сърбия, Словакия и Испания да кандидатстват за безвъзмездна помощ
www.nacid.bg
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за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д.
Подкрепят се своевременни действия и възможности, които насърчават
структурните промени в полза на ромите или са отговор на антиромски събития
и тенденции.
Кандидатите трябва да представят концепции на английски език.
Повече информация: https://www.opensocietyfoundations.org

ПРИЕМАТ СЕ НОМИНАЦИИ ЗА WORLD OF CHILDREN AWARDS 2017
Краен срок: 1 април 2017 г.
World of Children Awards осигурява финансиране и признание на усилията, които
променят живота на децата по целия свят. Връчват се награди в 5 категории –
образование, здравеопазване, хуманитарна област, защита и младежка област.
Повече информация: http://www.worldofchildren.org/

TELUS INTERNATIONAL EUROPE СТАРТИРА КОНКУРС ЗА ЕСЕ В
ПОДКРЕПА НА ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Краен срок: 1 април 2017 г.
Конкурсът е насочен към млади хора, на възраст между 18 и 30 години, чиито
интереси са свързани с изучаване на чужди езици.
Темата на конкурса е „Човекът, на когото се възхищавам”. Тя позволява на
участниците да покажат своята индивидуалност, като в същото време дадат
израз на въображението си.
Есетата трябва да бъдат написани на френски или немски език. Те могат да се
изпращат на e‐mail essay@telusinternational.com. Максимален обем – до 3
печатни страници (формат A4), шрифт Times New Roman, размер на шрифта 12
пункта.
Повече информация:http://www.ngobg.info/

СТУДЕНТСКИ ФОТОКОНКУРС „БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА Е ...”
Краен срок: 3 април 2017 г.
Франкфуртският университет за приложни науки обявява фотоконкурс на тема
„Бъдещето на Европа е ...”. В конкурса имат право да участват всички студенти,
обучаващи се в Европа.
Повече информация:https://www.frankfurt‐university.de/

www.nacid.bg

стр.11

е‐бюлетин АКТУАЛНИ ПРОГРАМИ И СЪБИТИЯ

3 / 2017

КОНКУРС „СПОРТ 2017” ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”
Краен срок: 6 април 2017 г.
Конкурсът има две направления: „Партньорства за сътрудничество” и
„Нестопански европейски спортни събития”.

» Направление „Партньорства за сътрудничество” предлага възможност за
разработване, трансфериране и изпълнение на новаторски практики в
различни сфери, свързани със спорта и физическата активност между
разнообразни организации и действащи лица във и извън сферата на спорта.
Партньорствата за сътрудничество са новаторски проекти, които целят:
– борба с допинга на местно равнище, особено в среди за развлечение,
като аматьорския спорт и фитнеса;
– подкрепа за предотвратяване и повишаване на вниманието сред
участниците в борбата срещу уговарянето на резултата от състезания;
– подкрепа за борбата с насилието, расизма и нетолерантността в спорта;
– подкрепа за изпълнението на политическите документи на ЕС в сферата
на спорта и в други съотносими политически области, като препоръки,
насоки, политически стратегии и др. (напр. Насоки на ЕС за физическата
активност; Насоки на ЕС за двойната кариера на атлетите; Принципи за
добро управление в спорта).
Конкретен фокус ще бъде поставен върху проекти, които адресират спорта на
местно равнище.

» По направление „Нестопански европейски спортни събития целта е да се
подкрепи:
– доброволчеството в спорта;
– социално включване чрез спорт;
– равенството между половете в спорта;
– изпълнение на Европейската седмица на спорта и др.
Повече информация:https://eacea.ec.europa.eu/

НАГРАДА ЗА ЕВРОПЕЙСКИ РЕГИОН НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО 2018
Краен срок: 7 април 2017 г.
Европейският комитет на регионите (CoR) очаква кандидатури за Награда за
европейски регион на предприемачеството (European Entrepreneurial Region –
EER) – 2018 г. от градове и региони, които са готови да създадат и приложат
амбициозна стратегия за подкрепа на своите МСП и предприемачи.
Повече информация: http://cor.europa.eu/
www.nacid.bg
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ПОКАНА ОТ BEL FOUNDATION: ПОДКРЕПА НА ПРОЕКТИ ОТ
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ И БЛАГОТВОРИТЕЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ, ЗА ДА СЕ ПОДОБРИ БЛАГОДЕНСТВИЕТО НА ДЕЦАТА
Краен срок: 10 април 2017 г.
Фондация Bel обявява покана за финансиране на инициативи за деца и
тийнейджъри, с акцент върху изхранването и балансираното хранене.
Области на интерес:
– Борба с детското недохранване;
– Подкрепа за земеделие за изхранване, овощни и зеленчукови градини;
– Изграждане на инфраструктура, свързана пряко с изхранване на деца и
тийнейджъри;
– Образование и повишаване на осведомеността относно компонентите на
здравословно и балансирано хранене.
Проектите следва да са свързани с деца до 16 години.
България е избираема страна.
Повече информация: http://www.fondation‐bel.org/

НАГРАДИ REGIOSTARS 2017
Краен срок: 10 април 2017 г.
Целта на наградите RegioStars е да се идентифицират добрите практики в
областта на регионалното развитие и да се представят оригинални и иновативни
проекти, които биха могли да привлекат и да вдъхновяват други региони.
Добрите практики и споделяне на знания са ключови компоненти на този
конкурс. След като бъдат избрани от независимо жури, представители на
проектите финалисти ще бъдат поканени да присъстват на церемонията по
награждаването.
Категориите за награда за 2017 г. са: Интелигентна специализация за иновации
за МСП; Енергиен съюз: Мерки за климата; Оправомощаване на жените и
активно участие; Образование и обучение; CityStars: градове в процес на
цифровизация.
Повече информация: http://www.ipacbc‐bgtr.eu/
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ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И
КОЛАЖ „ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦИ” – ХАСКОВО 2017
Краен срок: 12 април 2017 г.
Фондация „Еврика”, Образцово народно читалище „Заря – 1858”, Компютърна
школа „Вале” – Хасково организират Осми международен конкурс за
компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници” – Хасково 2017.
І. Изисквания към рисунките:
1. Да са изработени на графична програма по избор ( например : Adobe
Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter
Classic и др.);
2. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
3. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на
графичните редактори.
ІІ. Изисквания към колажите:
1. Да са изработени с програма по избор;
2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст,
рисунки или друг вид художествени елементи.
Право на участие в конкурса имат деца и младежи на възраст от 4 до 27 години,
в осем групи. Всеки участник може да участва с 1 своя творба във всяка
категория.
Повече информация: http://kshvalecompetition.weebly.com/

EUROPEAN PUBLIC SECTOR AWARD 2017
Краен срок: 13 април 2017 г.
Наградата цели да отличи публични новаторски решения на администрации,
които показват как публичният сектор ефективно отговаря на големи
предизвикателства и функционира резултатно.
Повече информация: http://epsa2017.eu/

SECOND CALL FOR PROJECTS UNDER THE URBAN INNOVATIVE ACTIONS
INITIATIVE
Краен срок: 14 April 2017
Second call for projects under the Urban Innovative Actions initiative. Cities can
directly apply and get EU funding for innovative urban projects. The call is aimed at
providing urban areas throughout Europe with resources to test new and unproven
solutions to address urban challenges. The second call will focus on three urban
topics: circular economy, integration of migrants and refugees and urban mobility.
Повече информация: http://www.uia‐initiative.eu/
www.nacid.bg
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ДЕСЕТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ЮНОШЕСКИ
КОНКУРС „П. И. ЧАЙКОВСКИ” ЗА МЛАДИ МУЗИКАНТИ
Краен срок: 15 април 2017 г.
Конкурсът ще се проведе от 15 до 25 юни 2017 г. в гр. Астана, Казахстан. За
участие в конкурса се допускат младежи до 17‐годишна възраст.
Повече информация: http://www.mon.bg/

МЕЖДУНАРОДЕН МУЗИКАЛЕН КОНКУРС „ЗВУКЪТ НА ВРЕМЕТО”,
5 – 7 МАЙ 2017 Г., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Краен срок: 21 април 2017 г.
Право на участие имат всички деца и младежи, разделени по възрастови групи.
Конкурсът включва два раздела:
– Вокал (поп, рок и джаз изпълнители)
– Инструментален жанр (класическо пиано, цигулка, виола, виолончело,
контрабас, бузуки, китара, акордеон, камерни инструментални формации)
Повече информация: http://www.ngobg.info/

VICEVERSA: ВТОРА БЪЛГАРО‐НЕМСКА ПРЕВОДАЧЕСКА РАБОТИЛНИЦА
Краен срок: 15 април 2017 г.
ViceVersa е насочена към практикуващи преводачи на художествена литература
от немски на български език и обратно. Във ViceVersa могат да се включат както
преводачи в началото на своята кариера, така и утвърдени преводачи. В
продължение на 5 дни в София се създава идеалната среда за работна дискусия
върху особеностите на литературния превод между двата езика и от всички
жанрове. Форматът ViceVersa включва практически занятия и дискусии върху
конкретни текстове на участниците, дава възможност за създаване на нови
професионални контакти. Групата ще бъде от 8 до 10 човека.
Повече информация:https://www.facebook.com/

ГРАНТОВА ПРОГРАМА „БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТТА ПРЕЗ ОБЕКТИВА” ЗА
ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНАТА ФОТОГРАФИЯ 2017
Краен срок: 20 април 2017 г.
Ако сте фотограф – любител или професионалист, и имате сетивата да видите
нечия кауза, добро дело, смислена промяна наоколо, лицата на хората,
направили жест за другите, дарители, доброволци, активни граждани, или сте
www.nacid.bg
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готов да ги потърсите – снимайте и ни изпратете вашия поглед върху
благотворителността в България.
Грантовата програма „Благотворителността през обектива” – 2017 ще финансира
до 3 фотографски проекта.
Повече информация: http://www.blagobektiv.org/

КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА
КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА
ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Краен срок: 21 април 2017 г.
Конкретните бенефициенти по процедурата са общо 118 общини.
Целта на процедурата е намаляване на количеството депонирани битови
отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително
третиране на смесено събрани битови отпадъци и за разделно събиране и
рециклиране чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.
Очакваният резултат от изпълнение на мерките по процедурата, съвместно с
други мерки по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.”, е до 2018 г. да бъде осигурен допълнителен капацитет за
рециклиране на отпадъци най‐малко 20 000 т/год., а до 2023 г. – 105 000 т/год.
По този начин ще се допринесе за намаляване количеството на депонираните
битови отпадъци, в т.ч. на зелените и биоразградимите, с 12, 27 %.
Повече информация:http://ope.moew.government.bg/

ICT‐32‐2017 „STARTUP EUROPE FOR GROWTH AND INNOVATION
RADAR”
Краен срок: 25 April 2017
Scope:
Leveraging the Startup Europe [1] and Innovation Radar [2] initiatives, actions within
this topic should on the one hand help established startups and prospective tech
entrepreneurs to achieve market success and, on the other, raise broader awareness
of high potential innovators in Europe with specific targeted actions for maturing
innovation excellence in EU‐funded ICT projects. Actions should support the
expansion of startups on a pan‐European and international level. They should
stimulate further tech entrepreneurship and the creation of new high growth
businesses and jobs, seeking maximum synergies through European innovation
ecosystems. Innovators targeted by the Innovation Radar include startups, SMEs,
spinoffs and research teams. Innovators identified, promoted and supported by the
Innovation Radar are expected to enriching and benefiting from, the Startup Europe
ecosystem.
www.nacid.bg
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a. Innovation actions
Proposers should cover one or both of the following themes:
– Reinforcing ICT ecosystems for high growth tech startups by interconnecting and
creating new synergies between 3 – 4 different Startup hubs across Europe per
project. Activities should focus on scaling‐up of companies by connecting, across
different entrepreneurial ecosystems, key relevant stakeholders such as tech
entrepreneurs, mentors, corporates, customers, artists, designers, media,
investors and local authorities. Cross‐border actions can include, strategic
partnerships among the players from local startups hubs across Europe; actions
to help startups to find skilled employees throughout the connected hubs;
access to the right combination of finance; helping startups to have access to
procurement opportunities; and provide information to allow startups to grow
across borders.
– Facilitating financing and improving the liquidity for European investments in
fast growing ICT startups and scaleups, increasing their chances for a successful
exit. Activities should support networking for corporates, help EU and
international investors to gather and improve knowledge of opportunities for
investing in digital sectors as well as stimulating financing through European
stock markets, preparing companies for investment, enlarging the pool of
investors and analysts with deeper understanding of market trends and business
models in digital sectors. The Commission considers that proposals requesting a
contribution from the EU of around EUR 1.5 million would allow this area to be
addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and
selection of proposals requesting other amounts.
Minimum one action will be selected for each of the themes described.
b. Coordination and Support actions
These actions shall primarily be targeted towards technologies developed in EU
funded ICT projects (from Framework Programme 7, Competitiveness and Innovation
Programme and Horizon 2020).
– In the framework of DG Connect’s „Innovation Radar” initiative, offering tailored
support to innovators in order to turn their research results into marketable
products and, preparing such innovators for success in the market place.
Support services will help EU‐funded innovators with promising innovations and
prepare for market introduction or technology transfer. Actions to champion
and provide recognition to best‐in‐class ICT innovators and innovations from ICT
specific programmes e.g. through organisation of recognition prizes, quality
labelling, facilitating participation in relevant and impactful events, meeting
corporate or institutional investors, procurers, potential customers or partners.
– Establishing a European wide network of nodes supporting primarily the needs
of EU framework programme innovators in delivering pre‐seed workshops for
market‐oriented researchers; practitioner‐led, customer and user‐centred,
hands‐on courses based on proven, state of the art methodologies for the
www.nacid.bg
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development of business models for growth (e.g. customer discovery, lean
startup, business model canvas, minimum viable product). Such courses are to
be tailored to researchers, innovators and ICT based high‐tech startups and
should include interaction with prospective customers and users and where
relevant taking into account market and regulatory conditions.
The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of
around 1 million would allow this area to be addressed appropriately. Nonetheless,
this does not preclude submission and selection of proposals requesting other
amounts.
Minimum one action will be selected for each of the themes described.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

H2020 CALL FOR PROPOSAL: R&I ON IOT INTEGRATION AND
PLATFORMS
Краен срок: 25 April 2017
Specific Challenge:
The future design of the Internet of Things applications will depend crucially on the
development of sophisticated platform architectures for smart objects, embedded
intelligence, and smart networks. Most of the today's IoT systems are however
mainly focused on sensors, whereas in the future actuation and smart behaviour will
be the key points.
Scope:
– Architectures, concepts, methods and tools for open IoT platforms integrating
evolving sensing, actuating, energy harvesting, networking and interface
technologies. Platforms should provide connectivity and intelligence, actuation
and control features, linkage to modular and ad‐hoc cloud services, Data
analytics and open APIs as well as semantic interoperability across use cases and
conflict resolution. The work may also address the emergence of an open Web
of Things like environment with search capabilities, so that "thing events" can be
published, consumed, aggregated, filtered, re‐published and searched for.
Platforms should be compatible with existing international developments
addressing object identity management, discovery services, virtualisation of
objects, devices and infrastructures and trusted IoT approaches. Proposed
research and innovation should take advantage of previous work and build on
existing platforms, such as FIWARE, CRYSTAL or SOFIA, if appropriate.
– IoT security and privacy. Advanced concepts for end‐to‐end security in highly
distributed, heterogeneous and dynamic IoT environments. Approaches must be
holistic and include identification and authentication, data protection and
prevention against cyber‐attacks at the device and system levels. They should
address relevant security and privacy elements such as confidentiality, user data
awareness and control, integrity, resilience and authorisation.
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Proposals should address above mentioned topics, verification and testing, and
identify the added value of the proposed approach specific to IoT in comparison to
generic solutions. They are expected to include two or more usage scenarios to
demonstrate the practicality of the approach.
Повече информация: http://ec.europa.eu/

НОМИНАЦИИ ЗА 2017 WWSF НАГРАДА ЗА ТВОРЧЕСКИ ПОДХОД НА
ЖЕНА В СЕЛСКИ РАЙОНИ
Краен срок: 30 април 2017 г.
Световната фондация на Срещата на жените на високо равнище (WWSF) очаква
номинации за ежегодната си награда, отличаваща жени и женски групи от цял
свят, които проявяват изключителна изобретателност, смелост и ангажираност
за подобряване на качеството на живот в селските общности.
Номинираните трябва да са жени и женски групи, в момента активни в селски
райони, чиито усилия все още не са отличени с други награди. Те не могат сами
да се номинират.
Повече информация: http://womensection.woman.ch/

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КОМИКСИ И БЛИЦАНИМАЦИЯ НА ТЕМА
„ЖИВАТА ФАКЛА”
Краен срок: 30 април 2017 г.
Регионална библиотека „Любен Каравелов”– Русе организира Международен
конкурс за комикси и блицанимация на тема „Живата факла”– комикс или
блицанимация по избрани откъси от романа на Стивън Кинг.
Конкурсът се провежда в две категории – традиционен комикс и блицанимация.
Могат да участват творци от всички националности, навършили 18 години, без
ограничения на професия.
Повече информация:https://www.libruse.bg/
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ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
СТИПЕНДИИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ И УЧЕНИ – ТУРЦИЯ
Краен срок: текущ
Turkiye Scholarships стартира програма за научни изследвания, с цел да се
насърчи съвместната работа на изследователи и учени от чужбина с турски
учени и да се допринесе за развитието на международното научно
сътрудничество между изследователите.
Програмата е за не повече от 12 месеца.
Повече информация: http://www.turkiyeburslari.gov.tr/

СТАЖ В СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
Краен срок: текущ
Секретариатът на Световната търговска организация осигурява стажантска
следдипломна програма за студенти, които желаят да придобият практически
опит и задълбочени познания за многостранната търговска система.
Продължителността на стажовете е до 24 месеца. Избираеми кандидати са
всички граждани на страни членки на Световната търговска организация, между
които е и България.
Кандидатите, на възраст от 21 до 30 години, трябва да имат завършена
подходяща специалност в университет – икономика, политически науки, право,
международни отношения.
Стажовете са платени и се провеждат в Женева, Швейцария.
Повече информация: http://www.az.government.bg/

СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА ЮНЕСКО 2017
Краен срок: текущ
Стажантската програмата на ЮНЕСКО предлага практическа работа в една от
приоритетните области – образование, наука или култура.
Кандидатите трябва да имат отлични познания, писмено и говоримо, по
английски или френски език. Познаване на работно ниво на другия език
(английски или френски) е плюс.
Повече информация: http://youthenvop.weebly.com/
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НЕПЛАТЕН СТАЖ В ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА СЪВЕТА НА ЕС
Краен срок: 1 април 2017 г.
Генералният секретариат на Съвета на ЕС предлага около 20 неплатени стажа
годишно, предназначени за студенти от трета, четвърта или пета година, които
трябва да преминат задължителен стаж като част от своя образователен курс.
Стажовете са с продължителност от един до пет месеца и се провеждат в два
периода: от 1 февруари до 30 юни и от 1 септември до 31 януари. В момента
може да се кандидатства за стажове, провеждащи се в периода 1 септември
2017 г. – 31 януари 2018 г.
Повече информация: http://www.consilium.europa.eu/

ЕДИНАДЕСЕТИ КОНКУРС НА ПРОЕКТ „1 000 СТИПЕНДИИ”
Краен срок: 18 април 2017 г.
За: ученици от 6. до 11. клас. Проектът предоставя два вида стипендии:
–
Основна стипендия: 500 лв. в карта + 200 лв. за книги + консултации;
–
Изключителна стипендия: 1 000 лв. в карта + 400 лв. за книги + консултации.
Кандидатстването е възможно за една от следните области: математика,
информатика и ИТ, физика и астрономия, химия, биология, литература,
езикознание, история, география и икономика, философия, психология, музика –
вокални и/или инструментални изпълнители, театрално и филмово изкуство,
изобразително изкуство, фотография.
Стипендиите се предоставят от фондация „Комунитас”.
Повече информация: http://1000.bg/

СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА ПЕКИН
Краен срок: 30 април 2017 г.
Община Пекин предоставя стипендии, която покриват таксите за обучение,
изцяло или частично, и настаняване на международните студенти, учещи или
кандидатстващи за обучение в Пекин.
Стипендията включва следните пет категории:
–
Докторант: стипендия 5 700 USD / човек / година;
–
Магистър: стипендия 4 300 USD / човек / година;
–
Бакалавър: стипендия 2 800 USD / човек / година;
–
Утвърдени учени и студент филолог: стипендия 1 400 USD / човек / година;
–
Стипендии за обмен на студенти: стипендия 700 USD / човек / година.
Повече информация: http://www.ebeijing.gov.cn/
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СТАЖ ПРИ ЕВРОПЕЙСКИЯ ОМБУДСМАН
Краен срок: 30 април 2017 г.
Европейският омбудсман търси юристи стажанти за стаж с начало през
септември 2017 г.
Повече информация: https://www.ombudsman.europa.eu/

НОВИ ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ НА НАЦИД
МОДЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, РЕСУРСНО И КАДРОВО
ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕС
Реферативен обзор, 53 стр.
В реферативния обзор са разгледани основни принципи на организацията,
управлението, ресурсното и кадрово осигуряване на образованието в осем
държави членки на ЕС (Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Полша,
Финландия и Чехия).
Посочени са прерогативите на централните и местните власти, степенуването на
организацията и разпределението на отговорностите, функциите на основните
органи в управлението, финансирането и др.

ЗАКОНОУСТАНОВЕНА ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ТРЕТИ СТРАНИ
Реферативен обзор, 7 стр.
Представени са актуални данни за официалната и минималната възраст, както и
за минималния брой години трудов стаж за пенсиониране на учителите в 38‐те
държави членки на образователната мрежа „Евридика” (Eurydice). Посочени са
специфични особености в отделни държави и накратко са обобщени основните
аналогии и контрасти относно законоустановената възраст за пенсиониране на
учителите.
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ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ, ПОДХОДИ И ПРАКТИКИ НА ОБУЧЕНИЕ ВЪВ
ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Тематичен подбор, 8 стр.
Тематичният подбор представя подбрани източници, групирани в три раздела:
хронология на стратегическите европейски и национални нормативни
документи, иновативни практики на висшите училища и иновативни практики в
българското висше образование (книги и статии).

ЕКОЛОГИЧНО И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ – МЕЖДУНАРОДНИ
ИНИЦИАТИВИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ И ПРАКТИКИ
Реферативен обзор, 44 стр.
Реферативният обзор представя целта и задачите на мониторинговия доклад на
ЮНЕСКО „Формиране на образованието на утрешния ден: Десетилетие на
образование за устойчиво развитие на ООН (2005 – 2014)”, включително
основните характеристики на образованието за устойчиво развитие и неговото
място сред другите образователни практики. Представени са най‐съществените
инициативи за екологично и здравно образование в избрани държави.

ПРАКТИКАТА „НАЦИОНАЛЕН УЧИТЕЛСКИ СЪБОР”
Реферативен обзор, 8 стр.
Наличният световен опит относно практиката „Национален учителски събор”
показва различия за нейното разбиране и приложение. Наблюдава се
диференциация, предпоставена от вида на водещата организация при
провеждането на подобни инициативи. Някои се организират от учителски
синдикати, други – от учителски асоциации и/или сдружения, а самостоятелно
място заемат т. нар. Teaching Council, разпространени в Австралия,
Великобритания (Шотландия, Уелс), Ирландия, Канада, Нова Зеландия и САЩ.
Специално внимание е обърнато на Общия учителски съвет на Шотландия и на
Учителския съвет в Ирландия.

ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ И ДАРОВИТИ ДЕЦА В
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
Реферативен обзор, 31 стр.
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Реферативният обзор съдържа кратко изложение на проблематиката относно
обучението на даровити и талантливи деца в общообразователните училища в
Европа. Посочено е, че специални образователни мерки за надарени ученици се
прилагат във всички страни в Европа. Акцентът е
поставен върху
индивидуалните качества на учениците, като образованието не е насочено
единствено към развиване на техните способности и умения, но също така
насърчава тяхното оптимално и хармонично когнитивно, личностно, социално и
емоционално развитие. С повече детайли са представени примери за
образователни практики във Великобритания (Англия и Уелс), Германия, Латвия,
Лихтенщайн, Нидерландия, Полша и Словения.
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