ЕВРОПА ДИРЕКТНО—ШУМЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

И Н ФОРМАЦ И ОН ЕН
БЮЛ ЕТИ Н
#10 / ОКТОМВРИ 2015

66% ОТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ ИСКАТ РЕШЕНИЯ НА НИВО ЕС
ЗА КРИЗАТА С МИГРАНТИТЕ

В ТОЗИ БРОЙ:
ЕС ПРИЕ
БЪЛГАРСКИЯ
МОДЕЛ ЗА
ЗАЩИТА НА
ГРАНИЦИТЕ

2

ФОНД
"УСЛОВИЯ НА
ТРУД"

4

TIMEHEROES
МИКРОФОНД

5

DANUBE
TRANSNATIONA
L PROGRAMME
- ДУНАВСКА
ТРАНСНАЦИОН
АЛНА
ПРОГРАМА

5

КАНДИДАТСТВА
ЙТЕ ЗА GLOBAL
GOALS FOR
SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
AWARD

6

АКЦЕНТИ:
 Европейците изглеждат
разделени относно
евентуалния
икономически принос
на легалните
имигранти.
 Шулц: "Според моето
виждане ефективната
охрана на българотурската граница е от
общ интерес. Честно
казано, това
задължение няма общо
с това дали сте член на
Шенген, или не.”

Борбата с безработицата и
преодоляването на кризата с
мигрантите са основните
предизвикателства пред ЕС в
очите на европейците,
показва ново изследване на
Евробарометър, проведено по
поръчка на Европейския
парламент. Близо две трети от
запитаните са на мнение, че
решенията относно
мигрантите трябва да се
вземат на ниво ЕС, а не на
национално ниво, а около 80%
заявяват, че търсещите
убежище трябва да бъдат „подобре разпределяни сред
страните в ЕС“. Отговорите
обаче варират значително по
страни.
Според резултатите от
изследването, проведено през
септември 2015 г., 47%
смятат, че имиграцията е най-

голямото предизвикателство
пред ЕС, което показва
значителен ръст спрямо 2013
г., когато 14% от запитаните са
били на това мнение. В
България 49% от анкетираните
споделят подобно виждане
към момента.
На въпроса за това дали
повече решения относно
мигрантите трябва да се
вземат на европейско ниво,
65% в България отговарят
утвърдително, което е близо до
средното ниво за ЕС (66%). В
някои страни този процент е
значително по-висок (около
80% в Кипър, Германия,
Люксембург, Испания,
Холандия), а в други е близо до
40% (Естония, Полша,
Словакия).
Около 60% от запитаните

българи смятат, че търсещите
убежище трябва да бъдат подобре разпределяни сред
страните в ЕС. Средното ниво
за ЕС като цяло е 78%, като
най-ниските показатели са в
страните от Източна Европа,
особено в Чехия и Словакия
(съответно 33% и 31%).
Европейците изглеждат
разделени относно
евентуалния икономически
принос на легалните
имигранти: около половината
от анкетираните заявяват, че
техните страни „имат нужда от
легални имигранти в
определени сектори на
икономиката“. Повечето
страни от Източна Европа
обаче не са убедени: само
24% от българите и от
унгарците и 19% от словаците
са на това мнение.

МАРТИН ШУЛЦ: БЪЛГАРИЯ Е ДЛЪЖНА ДА ПАЗИ ВЪНШНАТА
ГРАНИЦА НА ЕС, НЕЗАВИСИМО ЧЕ Е ИЗВЪН ШЕНГЕН
България е длъжна да пази
външната граница на
Европейския съюз,
независимо дали е в или
извън Шенген. Това заяви
председателят на Европейския
парламент Мартин Шулц,
цитиран от БНР, след
заседанието на държавните и

правителствени ръководители.
На въпрос дали липсата на
достъп на българските власти
до шенгенските
информационни системи
наистина пречи на
пълноценното опазване на
българо-турската граница

Шулц отговори: "Според моето
виждане ефективната охрана
на българо-турската граница е
от общ интерес. Честно
казано, това задължение няма
общо с това дали сте член на
Шенген, или не. Защитата на
външната граница - със или
без Шенген, се основава на
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едни и същи критерии. Ето
защо виждате колко
противоречиво беше
решението страната ви да
не бъде допусната."
Мартин Шулц уточни, че още
преди години независимите
европейски институции са
се произнесли, че България
и Румъния са изпълнили
критериите за

присъединяване към
Шенгенската зона, но
отказът е по политически
причини.
"Срам ме е от това, което се
случва с бежанците в някои
части на Европа. Възхитен
съм от условията, при които
Турция посреща
мигрантите", коментира още
Шулц, цитиран от БТА.
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Той добави, че е настоял
пред Европейския съвет за
изпълнение на поетите през
септември обещания за
осигуряването на средства
за работа с мигрантите.
Шулц уточни, че от обещани
2.2 милиарда евро досега
са осигурени едва девет
милиона.

ЕС ПРИЕ БЪЛГАРСКИЯ МОДЕЛ ЗА ЗАЩИТА НА
ГРАНИЦИТЕ, СМЯТА СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ
Българите удържаха
морална победа заради
начина, по който
защитаваме границите си.
Подходът ни за контрол на
външната ни граница в
момента става официална
политика на ЕС. Това заяви
евродепутатът Светослав
Малинов (ЕНП/РБ) по време
на конференция, посветена
на бежанската криза,
организирана от
Информационното бюро на
Европейския парламент в
България.

границите ѝ, заяви още
Светослав Малинов.
"И да се спре кризата в
Сирия, натискът ще
продължи. Дори и светът на
бъде напълно омиротворен
и да се вдига жизненото
равнище на регионите,
Европа ще продължи да
бъде място, където ще искат
да живеят много повече
хора, отколкото са
европейските граждани",
предупреди още
евродепутатът.

Кризата няма да приключи

Според Малинов дискусията
за единната европейска
политика за имиграцията и
уеднаквяването на
стандартите в държавите
членки твърде късно се е
появила на дневен ред и
причината е била, че броят
на бежанците в България е
бил нисък.

Дори и цялостното
изпълнение на
европейските стратегии и
целите им за справяне с
имигрантската криза няма
да спре потока на хора към

"Всеки, който тръгва към
Европа обаче трябва да е
наясно, че няма да остане
тук завинаги, а само до
момента, до който има
нужда от убежище",

Малинов заяви още, че
именно засилването на
защитата на външните
граници на Европейския
съюз е начинът да се
гарантира свободата на
движение на европейците в
рамките на общността.

Мартин Шулц

Мартин Шулц

категоричен беше Малинов
и призова за връщането на
онези, които не получили
бежански статут да започне
възможно най-скоро:

уточни, че още

"Не може очевидно
икономически имигранти да
идват тук и държавата не е в
състояние да ги върне,
защото не може да намери
по-добра терминология от
"насилствена депортация" и
защото е грозно хората да
се извеждат с автобуси и
самолети".

институции са

Европейските пари са
малко и трябва да се
внимава с тях

е към

По въпроса за
увеличаването на
финансовата подкрепа от
Брюксел за трети страни,
приютили голям брой
бежанци от Сирия, Малинов
изрази позиция, че ЕС
трябва задължително да
разработи механизъм за
проверка и контрол на това
как се използват парите.
Основна тема на срещата
на Европейския съвет

преди години
независимите
европейски
се произнесли,
че България и
Румъния са
изпълнили
критериите за
присъединяван
Шенгенската
зона, но отказът
е по
политически
причини.
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снощи беше
обезпечаването с
допълнителни средства на
Турция, за да гарантира
достатъчно добри условия за
бежанците на територията
си и те да не потеглят към
Европа.
Очевидно е, че парите от
европейския бюджет, които
ще бъдат предназначени за
имиграция, няма да са
достатъчни. Освен тях,
Европейската комисия ще
разчита на вноски от
националните правителства
на държавите членки,
коментира Илияна Йотова
от Социалистите и
предупреди, че това ще
бъде второто огромно
предизвикателство пред ЕС
след разпределението на
бежанците.
Европейският съюз е
допуснал грешка, като е
съсредоточил всичките си
усилия и средства за
справяне с имиграцията в
региона на Средиземно
море и затова сега понася
последствията на
неподготвеността си,
допълни Илияна Йотова от
парламентарната група на
Социалистите и демократите
в Европа.
Йотова предупреди още, че
финансирането на
програмите за справяне с
имиграцията е договорено
на твърде ранен етап,
когато не са били
предвидени настоящите
нужди на страната. По
думите ѝ до 2020 г.
България ще разчита на 10

млн евро.
А къде е договорената
хуманитарна помощ, питат
ВКБООН
В същото време едва 41%
от поисканите 5 млрд евро
хуманитарна помощ за
бежанците са били платени
до момента, заяви
представителят на
Върховния комисариат на
бежанците за България
Роланд Вейл. Това
означава, че много хора,
заселени в съседните на
Сирия страни не получават
помощта, необходима за
оцеляването им. В такава
ситуация често сирийските
бежанци нямат друг избор,
освен да се преместят - "те
имат нужда от училища за
децата си, здравеопазване
– такова вече не им се
предлага или е достъпът им
е редуциран".
Именно това е и причината
бежанците да не остават в
първата европейска страна,
в която са регистрирани,
обясни Вейл: "Хората се
нуждаят не само от защита,
но от ефективна защита. Те
имат нужда от възможности
за живот, за интеграция, да
научат езика на страната в
която са."
Квотният механизъм остава
спорна мярка
По думите на Йотова по
отношение на квотното
разпределение на
имигрантите все още има
"повече въпроси, отколкото
отговори", като например
"кой и как да бъде
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разпределен, да бъдат ли
чути преференциите на
бежанците...".
Йотова очаква сериозен
проблем да се окаже
прилагането на Дъблинската
регулация днес, докато вече
има консенсус в
европейските институции, че
споразумението е "мъртво".
Бавното и тромаво
отменяне на регулацията ще
затрудни и прилагането на
квотния механизъм за
разпределение, защото
докато държавите посрещат
квотите си, те ще бъдат
едновременно длъжни да
приемат и задържат
новодошлите имигранти на
територията си. Йотова
смята още, че България
трябва да бъде включена в
една група в Италия и
Гърция за релоциране на
бежанци, дошли на
територията ѝ, за да се
справи с огромния наплив.
Същото мнение изрази и
Върховният комисариат за
бежанците на ООН
(ВКБООН) – квотното
разпределени обхваща
само малка част (160 000)
от бежанците на
територията на ЕС, които са
около 600 000, а онези,
които все още са извън ЕС
са много повече.
В Европа има много
неидентифицирани
имигранти
Йотова предупреди още, че
на територията на България
има много хора, които "не
са прихванати от службите в

Светослав Малинов

Европейският
съюз е допуснал
грешка, като е
съсредоточил
всичките си
усилия и
средства за
справяне с
имиграцията в
региона на
Средиземно
море и затова
сега понася
последствията
на
неподготвеностт
а си
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България и не са
регистрирани никъде".
Посланикът на Унгария в
България Андраш Клейн
потвърди, че този проблем
съществува и в неговата
страна:
"От момента когато
Германия направи
изявлението, че ще
посрещне сирийците, всяко
сътрудничество с Унгария
беше прекратено – не се
правят никакви
регистрации, никой не може
да вземе отпечатъците на
имигрантите".
Посланик Клейн

предупреди, че самият той
няма представа какви са
хората, които влизат в
Европейския съюз през
Унгария. По думите му,
движещите се по
"Балканския маршрут"
имигранти са ръководени от
организирана престъпност,
защото са снабдени с
подробни карти и присгат на
групи със сходна структура
без лични документи.
Йотова също така остро
разкритикува начините, по
които българските власти се
справят с интеграцията на
вече регистрираните в
страната бежанци. Тя
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цитира статистика, според
която процентът на
малолетните и
непридружени деца в
България е в пъти по-голям
от този в другите държави
членки и в същото време от
само осем деца бежанци
посещават училище.
Според Държавната агенция
за бежанците от началото на
2014 до август 2015 г в
България са били
регистрирани 6304 деца.

ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

Краен срок: ВСЕКИ месец
до 25-то число.
Фонд "Условия на труд" е
"лека" програма за
кандидатстване, при която
фирмите могат да получат
прилично финансиране за
да си санират помещения,
да изградят стаи за
почивка,санитарни възли,
да въведат практики по
подобряване на факторите
на работната среда и т.н.
Характерно за проектите е
че НЯМА значение дали се
изпълняват на територията
на селски райони или в
областни градове- всички
населени места са
допустими за
кандидатстване по
програмата.
Кога мога да участвам ?
ВСЕКИ месец до 25-то

число.
Кой може да кандидатства?
- Всички фирми, които имат
назначен персонал
- Фирми, които нямат
просрочени задължения към
бюджета и към търговски
банки
- Получили финансиране по
други проекти за същите
дейности
Какво можем да
финансираме?
- Модернизация на
помещенията, в които се
намира персонала (подмяна
подови настилки, измазване
стени, тавани, изграждане
на стаи за почивка,
санитарни възли и други)
- внедряване на нови и
модернизиране на
съществуващи технологии
- изграждане или

усъвършенстване на
системата за
предотвратяване на
рискове на работното място
- обезопасяване на машини
и съоръжения
Каква парична помощ мога
да получа ?
По проектът получавате 30%
безвъзмездна помощ от
стойността на разходите.
Максимумът, който можете
да получите като парична
сума е 100 000 лева.
За повече информация
натиснете тук

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
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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 найстрахотните доброволчески
инициативи са на малки
организации, неформални
групи и активни граждани,
които имат огромен
ентусиазъм, но не
разполагат с финансови
ресурси. Ние се стремим да
ги подкрепим, като
предоставяме малки суми
за покриване на основни
разходи, необходими за
провеждане на мисиите
като материали, транспорт и

т.н.
Ако си организатор, можеш
да кандидатстваш, като
изпратиш 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.
Ако и ти вярваш в силата на
малките геройства, включи
се в Микрофонда с дарение
на сума по твой избор.
За информация и
кандидатстване натиснете
тук

DANUBE TRANSNATIONAL PROGRAMME - ДУНАВСКА ТРАНСНАЦИОНАЛНА
ПРОГРАМА

Първата покана ще бъде
отворена от 23 септември
2015 г. до 3 ноември 2015
г.
Програмата за
сътрудничество е
структурирана в четири
приоритетни оси (петата
приоритетна ос е свързана с
техническата помощ на
Програмата), които целят да
разработят координирани
политики и действия в
областта на програмата,
подсилващи ангажиментите
на стратегия Европа 2020
за трите измерения за
интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж:
- Иновативен и социално

отговорен Дунавски регион
- Отговоренпкъм околната
среда и културата Дунавски
регион
- С по-добра свързаност и
енергийно отговорен
Дунавски регион
- Добре управляван
Дунавски регион
Следните видове действия
ще бъдат подкрепени по
програмата за
сътрудничество:
- Разработване на общи
ориентации, рамки и
стратегии в областите от
транснационално значение,
където е необходимо ранно
разраотване на политики
(т.е. в области, които досега

не са били докоснати от
значимите проекти в
предишни програмни
периоди);
- Развитие и практическото
прилагане на
транснационални
инструменти и услуги
(например аналитични
инструменти, инструменти
за управление, технически
средства, софтуерни
инструменти, мониторинг
инструменти);
- Подготовка на
транснационални
инвестиции
(инфраструктура,
оборудване), за да бъдат
впоследствие финансирани

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

чрез други източници;
- Пилотни дейности,
включително и дребни
инвестиции (изпитателни
или демонстрационни);
- Разработване и
реализиране на обучение за
изграждане на капацитет
(например обучителни
семинари и курсове, учебни
посещения, партньорски
проверки);
- Съпътстваща информация,
разпространение и
публичност, за
информиране на
заинтересованите лица и /
или широката общественост
за дейностите и резултатите
от проекта.

Бенефициенти по проектите,
финансирани от
програмата, могат да бъдат
местни, регионални,
национални публични
органи / органи, регулирани
от публичното право,
международни организации
и частни организации
(включително частни
предприятия от страните от
ЕС на територията на
програмата), които имат
статут на юридическо лице.
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партньор и най-малко двама
партньори по проекта. От
тримата поне един Водещият партньор, трябва
да се намира на
територията на държавачленка на ЕС на територията
на програмата.
За кандидатстване и
информация натиснете тук

Всеки проект трябва да
включва най-малко трима
партньори от три различни
страни на територията на
програмата: Водещ

КАНДИДАТСТВАЙТЕ ЗА GLOBAL GOALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AWARD

Краен срок: 18 ноември
2015 г.
Конкурсът на Unilever за
млади предприемачи
стартира през 2013 г., за да
подкрепи иновациите и
творчеството на младите
хора.
Тази година седем млади
предприемачи ще получат
общо 200 000 евро във
финансиране и подкрепа, за
да изведат своите устойчиви
решения на следващото
ниво. Наградният пакет
включва финансиране,
наставничество и подкрепа,
достъп до онлайн програма
за развитие на бизнеса,
двудневна работна среща в
университета в Кеймбридж
и създаване на контакти с
висши мениджъри и лидери

в централата на Unilever.
Решенията трябва да се
отнасят към една или
повече от глобалниге цели
на ООН (цели за устойчиво
развитие), изброени по-долу:
Глобална цел 1: Не на
бедността: Край на
бедността във всичките й
форми навсякъде;
Глобална цел 2: Нулев глад:
Край на глада, постигане на
продоволствена сигурност и
подобряване на храненето и
насърчаване на устойчиво
селско стопанство;
Глобална цел 5: Равенство
между половете: Постигане
на равенство между
половете и овластяване на
всички жени и момичета;
- Глобална цел 6: Чиста вода
и канализация: наличност и

подходящо управление на
водоснабдяване и
канализация за всички;
Глобална цел 7: Достъпна и
чиста енергия: Осигуряване
на достъп до достъпна,
надеждна, устойчива и
модерна енергия за всички;
Глобална цел 8: За достоен
труд и икономически
растеж: насърчаване на
постоянен, приобщаващ и
устойчив икономически
растеж, пълна и продуктивна
заетост и достоен труд за
всички;
Глобална цел 12: Отговорна
потребление и
производство: Отоговорно
потребление и
производство;
Глобална цел 13: Действия
по климата: Спешни
действия за борба с

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

изменението на климата и
неговото въздействие.
За: Лица на възраст между
18-35 години от всяка част
на света

Награди: Победителят ще
получи парична награда на
50 000 евро, шест
финалисти ще получат
парични награди от по 10
000 евро
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За кандидатстване
натиснете тук

НАГРАДА "ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА ИНОВАЦИИТЕ" НА ЕК

Краен срок: 18 ноември
2015 г.
За: градове от държавичленки на ЕС, или от
държава, асоциирана към
Хоризонт 2020, с население
над 100 000 жители.
Наградата ще отличи
европейски град, който
строи най-добрата
"иновационна екосистема" свързваща граждани,
обществени организации,
академични среди и
бизнеса - с цел да спомогне
на усилията на града в тази

област.
Награди: първо място 950
000 евро, на второ място
100 000 евро, на трето
място 50 000 евро.
Критерии:
1. Иновативен - от гледна
точка на концепции,
процеси и средства;
2. Вдъхновяващ привличане на таланти,
ресурси, финансиране,
инвестиции;
3. Интегриран - покриване
на цялата екосистема на
иновациите, както и

връзките с Европа 2020;
4. Интерактивен улесняване на
взаимодействието в
рамките на иновационната
екосистема, с акцент върху
осигуряване на участие и
ангажиране на гражданите;
5. Въздействащ подчертава потенциала на
града, ангажимент към
бъдещето, устойчиви
планове.
За да кандидатствате
натиснете тук

„ПОДКРЕПА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА НА
ДЕЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“

Краен срок: по-късно от
23:59 часа на 30 ноември
2015 г.
Минимален размер на
безвъзмездната финансова
помощ: 50 000 лв.
Максимален размер на
безвъзмездната финансова
помощ: 500 000 лв.
Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ по процедурата: 10
000 000 лева
Безвъзмездната финансова
помощ е в размер на 100
%.

Допустими по настоящата
процедура за подбор на
проекти са следните
кандидати:
- общини (или райони на
общини);
- детски градини; общински
училища с подготвителни
групи;
- юридически лица с
нестопанска цел за
общественополезна
дейност.
Дейностите, които ще
получат подкрепа включват:
1. Допълнително обучение,
при необходимост, по

български език за деца, за
които българският език не е
майчин (вкл. деца, търсещи
или получили международна
закрила);
2. Осигуряване на
подходяща образователна
среда за включване на
децата от ромски произход
от обособените по
етнически признак детски
градини и децата, търсещи
или получили международна
закрила чрез поетапен
прием в детски градини и в
подготвителни групи в
общински училища извън

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

ромските квартали (вкл.
транспортирането им от
ромските квартали/махали
или регистрационно
приемателни центрове до
училище или детска градина
в рамките на населеното
място);
3. Подобряване на
образователната среда в
детски градини и в
подготвителни групи в
общински училища, в които
се обучават деца от
етническите малцинства с
цел повишаване качеството
на обучението и
подобряване на резултатите
от него;
4. Подобряване на
образователната среда в
детски градини и в
подготвителни групи в
общински училища извън
ромските махали в
градовете, в които се
обучават интегрирано деца
от етническите малцинства
и/или деца, търсещи или
получили международна
закрила;
5. Осигуряване, при
необходимост, на
психологическа подкрепа за
децата от етническите
малцинства и за децата,
търсещи или получили

международна закрила;
6. Насърчаване общуването
и съвместните изяви между
деца от различните етноси,
обучаващи се в отделни
детски градини и в
подготвителните групи в
общинските училища на
територията на населеното
място;
7. Дейности, насочени към
съхраняване и развиване
на културната идентичност
на децата от етническите
малцинства и техните
връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
8. Подкрепа за семейства от
уязвими етнически
малцинства/семейства в
неравностойно положение
за обучение на децата им в
детски градини от 3-годишна
възраст с оглед ранната им
социализация;
9. Насърчаване участието
на родителите във
възпитателния процес;
10. Работа с родителите от
уязвими семейства/
семейства в неравностойна
ситуация от етническите
малцинства или такива,
търсещи или получили
международна закрила,
които възпрепятстват децата
си подлежащи на
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задължителна предучилищна
подготовка от редовно
посещаване на детска
градина;
11. Работа с родители без
разлика от етническия им
произход за разясняване
ползите от образователната
интеграция и приемането на
различието;
12. Преодоляване на
негативни обществени
нагласи, основани на
етнически произход и
културна идентичност и
разработване на програма
за културна и социална
интеграция или общинска
програма за образователна
интеграция на децата и
учениците от етническите
малцинства;
13. Разработване и
приемане на общински
годишни планове за
действие, в съответствие с
областната стратегия за
интегриране на ромите или
общински програми за
образователна интеграция
на децата и учениците от
етническите малцинства
(дейността следва да бъде
финансирана за сметка на
съответната община).
За повече информация
натиснете тук

„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ
МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА
ЗАКРИЛА“

Срокове: Първи срок за
кандидатстване - не покъсно от 23:59 часа на 30
ноември 2015 г.; Втори
срок за кандидатстване - не
по-късно от 23:59 часа на

29 април 2016 г.
Минимален размер на
безвъзмездната финансова
помощ: 100 000 лева
Максимален размер на

безвъзмездната финансова
помощ: 1 000 000 лева.
Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ по процедурата: 25
000 000 лева

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Безвъзмездната финансова
помощ е в размер на 100
%.
Допустими по настоящата
процедура за подбор на
проекти са следните
кандидати:
- общини (или райони на
общини);
- училища, съгласно Закона
за народната просвета;
- юридически лица с
нестопанска цел за
общественополезна
дейност.
Дейностите, които ще
получат подкрепа, включват:
1. Допълнително обучение
по български език за
учениците (вкл. за
учениците, търсещи или
получили международна
закрила), за които
българският език не е
майчин;
2. Допълнителни занимания
със застрашени от отпадане
от училище ученици от
етническите малцинства и
учениците, търсещи или
получили международна
закрила;
3. Реинтегриране в
образователната система на
младежи до 18 г., отпаднали
от училище;
4. Осигуряване на
подходяща образователна
среда за включване на
учениците от ромски
произход и учениците,
търсещи или получили
международна закрила, от
обособените по етнически
признак училища чрез
поетапен прием в училища
извън ромските квартали
(вкл. транспортирането им

при необходимост от
ромските квартали/махали
в градовете до училище);
5. Подобряване на
образователната среда в
училища извън ромските
махали в градовете, в които
се обучават интегрирано
ученици от етническите
малцинства и ученици,
търсещи или получили
международна закрила;
6. Дейности, насочени към
съхраняване и развиване
на културната идентичност
на учениците от етническите
малцинства и техните
връстници в интеграционна
мултикултурна среда;
7. Кариерно консултиране и
професионално
ориентиране на учениците
от етническите малцинства
и/или на учениците,
търсещи или получили
международна закрила;
8. Осигуряване, при
необходимост, на
психологическа подкрепа за
учениците от етническите
малцинства и за учениците,
търсещи или получили
международна закрила;
9. Подкрепа на ученици от
етническите малцинства за
продължаване на
образованието в
гимназиалния етап и за
успешно завършване на
средно образование;
10. Насърчаване участието
на родителите в
образователния процес;
11. Работа с родителите от
етническите малцинства и/
или с родители, търсещи или
получили международна
закрила, които
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възпрепятстват децата си от
редовно посещаване на
учебни занятия; 12. Работа
с родители без разлика от
етническия им произход за
разясняване ползите от
образователната
интеграция и приемането на
различието;
13. Преодоляване на
негативни обществени
нагласи, основани на
етнически произход и
културна идентичност
(включително чрез
провеждане на
информационни кампании,
насочени към недопускане
на дискриминация,
основана на раса,
етнически произход или
религиозна принадлежност).
14. Разработване и
приемане на общински
годишни планове за
действие, в съответствие с
областната стратегия за
интегриране на ромите или
общински програми за
образователна интеграция
на децата и учениците от
етническите малцинства
(дейността следва да бъде
финансирана за сметка на
съответната община).
За повече информация
натиснете тук
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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
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Бизнесинкубатор – Шумен, гр. Шумен 9700
Можете да ни потърсите и в читалищата в селата: Никола
Козлево, Хитрино, Баячево /общ. Търговище/, в историкоархитектурния музей на Велики Преслав и в клуба на НСО –
Търговище
www.europedirect-shumen.com
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europedirect.sh@gmail.com
Европа Директно Шумен / Europe Direct Shumen
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