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Европейските пари през новия програмен период
Въпреки обема си от 177 стр. споразумението, което България изпрати за съгласуване с Европейската комисия, всъщност не дава
категоричен отговор с кои точно инвестиции и как България ще търси ръст в следващите години. Това ще се разбере, когато излязат
разбивките по самите оперативни програми след два-три месеца. Засега от данните по тематични цели става ясно, че наймного пари ще бъдат инвестирани в околна среда и транспорт, следват инвестициите в образованието и борбата с
бедността. Парите за подкрепа на малкия и средния бизнес, макар и пораснали в сравнение с миналия период, са на пето място.
Очевидно по-малко са парите за развитие на селските региони – с 300 млн. евро. Това обаче беше ясно още при договарянето на бюджета в началото на тази година и най-тежката задача ще бъде намирането на баланс в тази програма
между интересите на фермери, общини и министерства.
Кой ще бъде най-ощетен?
Най-ощетена е програма “Транспорт”, следвана от “Човешки ресурси”,
“Регионално развитие” и “Околна среда”. Двете, които получават повече, са “Конкурентоспособност” и наследникът на програмите за помощ
на администрацията – “Добро управление”(последната – защото през
нея ще минават парите за електронно правителство). Но Connecting
Europe и резервът ще компенсират доста от този спад. Проблемът е, че в транспортната програма, дори с парите от Connecting Europe, намаляват парите за
пътища за сметка на жп проектите, които са приоритет на Европа. Тъй като
България през този период доста изостана с този сектор и прехвърли част от парите за него в пътния, следващият ще бъде под лупа. Въпреки че в стратегията на “Транспорт”, която вече е публикувана, се споменават магистрала “Струма”, магистрала “Хемус” и
тунелът под Шипка, все по-съмнително е, че ще се намерят пари за всички пътни проекти.
Кой е най-доволен?
Министерството на образованието, БАН и университетите, които успяха да извоюват създаването на програма
“Наука и образование” (поне към момента). С бюджет от около 1 млрд. лв. тази програма ще бъде управлявана от министерство,
в чийто капацитет имаха съмнения двете последни правителства – спомнете си скандалите с научния фонд и уволненията.
“Конкурентоспособност” получава повече пари от миналия период. Това е добре, защото бизнесът ще има повече достъп до
средства. Самата програма обаче е все още в такова състояние, че не е възможно да се прецени как ще бъдат разпределени те.
Това, което става ясно от споразумението с ЕК, е, че новото правителство не е харесало идеята за клъстъри, която се съдържаше в
миналата версия. Тогава беше заложена идеята да се стимулира сплотяването на предприятия в групи сектори, където има потенциал за растеж и експорт.
Сега правителството е заложило отново на подхода “пари за всички”, но е оставило няколко приоритетни области, които са посочени
в Стратегията за интелигентна специализация: мехатроника; ИКТ; транспорт и логистика; земеделие и ХВП; здравеопазване; креативни индустрии; автомобили и компоненти; туризъм, производство на мебели, текстил и шивашка индустрия.
Източник: Огра, по материали от страницата на Капитал
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Отвореният достъп до научни изследвания достига критична точка
Световната тенденция към предоставяне на читателите на безплатен достъп до резултати от научни изследвания, т. нар. „свободен
достъп“, бе потвърдена днес с финансирано от Европейската комисия проучване. Според проучването свободният достъп до данни
достига критична точка, като близо 50 % от публикуваните през 2011 г. доклади от научни изследвания вече са достъпни безплатно.
Това е около два пъти повече от прогнозираното в предходни проучвания ниво, което се дължи на подобрена методология и пошироко определение на свободен достъп. Счита се също, че над 40 % от научните статии, публикувани в цял свят между 2004 г. и
2011 г., вече са достъпни онлайн във формат за свободен достъп. В проучването са разглеждани ЕС и някои съседни страни, както и
Бразилия, Канада, Япония и САЩ.
Чрез предоставяне на по-широк достъп до резултати от изследвания, свободният достъп до данни може да допринесе за подобряване на ефективността на науката и за стимулиране на иновациите в публичния и частния сектор. Европейският комисар по въпросите
на изследванията, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „Резултатите от проучването показват, че свободният достъп ще
продължи да съществува и занапред. Публикуването на резултатите от изследвания в публичното пространство подобрява качеството на науката и укрепва нашата основана на знанието икономика.“
В рамките на проучването бе разгледано наличието на научни публикации в 22 области на знанието в европейското научноизследователско пространство, Бразилия, Канада, Япония и САЩ. В няколко държави и научни дисциплини повече от 50 % от публикациите
вече са достъпни безплатно. Свободен достъп до по-голяма част от статиите има в областта на общата наука и технология, биомедицинските изследвания, биологията, математиката и статистиката. Областите, в които свободният достъп е най-ограничен, са социалните, хуманитарните и приложните науки, инженерството и технологиите.
В неотдавнашно съобщение на Европейската комисия (IP/12/790) свободният достъп бе определен като основен елемент за подобряване на разпространението на знания, а от там и на иновациите в Европа. В тази връзка свободният достъп ще бъде задължителен за всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020“ за научни изследвания и иновациите за
периода 2014 – 2020 г. В съобщението се препоръчва страните членки да приемат подобен на Комисията подход в рамките на своите национални програми.
Комисар Гейгън-Куин подчерта, че Европейската комисия
насърчава свободния достъп в Европа, включително до резултати от финансирани от нея научни изследвания: „Не е
редно европейските данъкоплатци да плащат два пъти за
финансирани с публични средства научни изследвания. Ето
защо направихме свободния достъп задължителен за публикации в рамките на „Хоризонт 2020“ – следващата програма
на ЕС за финансиране на научноизследователската дейност
и иновациите.“
Контекст
Проучването бе проведено от Science-Metrix, консултантска
агенция за оценка на научни изследвания. То обхвана 28-те
страни от ЕС, Швейцария, Лихтенщайн. Исландия, Норвегия,
Турция, Бивша югославска република Македония, Израел,
Бразилия, Канада, Япония и САЩ. Същата агенция публикува днес и други два доклада, разглеждащи политиките за
свободен достъп и въпроса със свободния достъп до данни.
По отношение на политиките за свободен достъп в доклада се посочва, че повечето от 48-те най-важни структури, финансиращи
научни изследвания, считат и двете основни форми на свободен достъп за приемливи: свободен достъп до статии (т.нар. „златен“ и
„хибриден“ свободен достъп) и автоматично архивиране за ограничен период от време (т.нар. „зелен“ свободен достъп). Над 75 % от
тях са приели ограничителни периоди, т.е. времето между появата на дадена публикация и предоставянето на свободен достъп до
нея, с продължителност между 6 и 12 месеца.
От третото проучване обаче става ясно, че все още съществуват по-малко политики за свободния достъп до научни данни, отколкото за свободния достъп до публикации. Свободният достъп до данни от научни изследвания се развива бързо в условия, в които
граждани, институции, правителства, неправителствени организации и частни компании си сътрудничат за изграждането на инфраструктура, стандарти, прототипи и бизнес модели. В рамките на „Хоризонт 2020“, програмата на ЕС за финансиране на научните изследвания и иновациите за периода 2014 – 2020 г., Комисията ще започне също така пилотен проект за свободен достъп до данни от
финансирани с публични средства изследвания, като вземе предвид основателните опасения за търговските интереси на получателя на финансирането, защитата на личните данни и сигурността.
Комисията ще направи свободния достъп до научни публикации общ принцип на „Хоризонт 2020“. От 2014 г. всички статии, чието
изготвяне е финансирано по програма „Хоризонт 2020“, ще трябва да бъдат достъпни:
или издателят ще осигурява незабавен достъп до статиите онлайн („златен“ и „хибриден“ свободен достъп) — предварителните издателски разходи могат да бъдат одобрени за възстановяване от Европейската комисия; или
изследователите ще осигуряват свободен достъп до статиите си чрез хранилище за свободен достъп не по-късно от 6 месеца (12 месеца за статии в областта на социалните и хуманитарни науки) след публикуването им („зелен“ свободен достъп).
Връзки към трите проучвания:
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf
http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf
Уебсайт на програма „Хоризонт 2020“: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
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Споразумение за партньорство
Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през програмния период 2014-2020 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството.
През м. март 2012 г. беше създадена междуведомствена работната група за разработване на Споразумението за партньорство с участието на представители на
администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социалноикономическите партньори, академичната общност,
организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и
др. В резултат от дейността на работната група и на
компетентните ведомства е разработен работен вариант на Споразумението.
Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени на базата на анализ на различията, потребностите за развитие и потенциала за растеж. Документът съдържа и описание на механизмите, които ще се прилагат за осигуряване на ефективното управление на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове, както и описание на интегрирания подход за териториално развитие, който ще се прилага при управлението им.
Източник: Огра, по материали от страницата на Структурните фондове на ЕС

Печелят: учени, администрация и бизнес
Повече пари за “Конкурентоспособност” и административната “Добро управление”, 1 млрд. лв за наука и образование и
по-малко пари по всички останали програми. Това е първата сметка, която може да бъде направена от предварителното разпределение на европейските средства за периода 2014-2020 г., представено днес от Министерски съвет. То придружава втория вариант
на Споразумението с Европейската комисия, което България тази седмица ще изпрати в Брюксел за съгласуване. Разпределението
е неокончателно, тъй като предстои да бъде договаряно както с Европейската комисия, така и в работните групи за всяка една програма.
Двете програми, които са пораснали спрямо миналия период, са директната програма за бизнеса “Конкурентоспособност” и изненадващо – програмата, която подпомага администрацията “Добро управление” (която обединява ОП “Административен капацитет” и “Техническа помощ”). Последната е с цели 154
млн. евро отгоре, като основна част от парите са за
“подобряване на достъпа до информационни и комуникационни технологии и тяхното използване и качество”.
Споразумението, което е одобрено от Министерски
съвет, е всъщност договорът, който България ще
подпише с Европейската комисия за следващия период. Очаква се ЕК да даде коментари по втория вариант на споразумението до октомври. Окончателното
одобрение обаче ще зависи първо от това кога ще
бъдат завършени регламентите по всички нови програми и второ – от преговорите с Брюксел. Регламентите се очаква да започнат да излизат през октомври-ноември. Всички числа преди подписване на договора се водят неокончателни
и затова подлежат на промени.
Източник: Огра, по материали от страницата на Капитал

Бъдещето на ЕС – включете се в дискусията
Било то положително или отрицателно, вие най-вероятно имате мнение за ЕС и неговите политики. Споделете го с нас лично или в
онлайн дискусия.
През последните осем месеца европейските комисари участват в открити дебати за бъдещето на ЕС. Домакини на дебатите са различни по големина градове в цяла Европа – от Варшава в Полша до Кадис в Испания.
Предстоят поне още 20 дебата, така че все още имате възможност да зададете лично вашите въпроси на един от европейските комисари или да ги публикувате и следите дискусиите онлайн.
Това е вашата възможност да разговаряте директно с политици от ЕС за вашите права, за това в каква Европа искате да живеете и
какви са очакванията ви за Европейския съюз.
Ако предпочитате да следите становищата на хора, формиращи общественото мнение, и други коментатори за ЕС, вижте последните статии относно текущите дебати.
Уебсайтът обединява широк кръг мнения за бъдещето на ЕС – например анализ на последиците от разширяването на ЕС за Балканите, формулиране на идеи за връзка с обществеността или предложения за възможно реформиране на Съюза. Вижте какво мислят
другите и добавете своите собствени коментари по отделните статии.Дебатите се провеждат в контекста на Европейската година на
гражданите. Посредством редица прояви през годината се популяризират множеството права, произтичащи от гражданството на ЕС,
и се насърчава диалогът между правителствата, предприятията и гражданите.
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Милиони за картофи, овощни култури и памук
Министерството на земеделието и храните осигури милиони в подкрепа на малките земеделски стопани след актуализацията на
бюджета. Това стана ясно след заседанието на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” (УС на ДФЗ), провел се в МЗХ.
Промените осигуряват на земеделските производители, отглеждащи плодове и зеленчуци, 3 500 000 лева.
Част от плана за подкрепа на родното ни производство включва и решението за отпускане на кредитна линия в рамките на 10
000 000 лева за закупуване на минерални торове и/или семена за производство на пшеница, реколта 2014 г. Определеният
на заседанието лихвен процент на отпусканите кредити ще бъде 4.5%.
Утвърдени са и ставките по прилагане на държавна помощ deminimis за подпомагане на декар за зеленчуци, полско, градинско и
оранжерийно производство през 2013 г. Средствата, които следва да бъдат получени от земеделските производители, са 1 500
000 лева.

Гласувано бе и решение за предоставяне на минимална помощ deminimis за земеделските производители, отглеждащи овощни
култури и десертно грозде през 2013 г. По тази програма земеделските стопани ще усвоят 450 000 лева.
Срокът за кандидатстване е от 30 август до 13 септември. По тази мярка ще бъдат усвоени 450 000 лева.
Постигна се договореност за подпомагането на земеделските производители, ангажирани с отглеждане на памук през 2013
г.,които за трета поредна година ще получат държавна помощ deminimis на стойност 120 000 лева. Tе ще могат да подадат документи от 26 август до 30 септември 2013 г.
За помощите deminimis се кандидатства в областните дирекции на фонд „Земеделие”, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, по постоянен адрес на физическото лице или едноличен търговец и по адрес на управление – за юридическите лица. Помощта за един земеделски производител не може да надхвърля левовата равностойност на общо 7 500 евро за период
от три данъчни години (2011 – 2013).
Източник: Огра, по материали от страницата на Държавен фонд “Земеделие”

„Училищен плод”
От 15 август до 20 септември 2013 областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие” ще приемат заявления за учебната
2013/2014. Общият финансов ресурс е 5 549 778 лева, като помощта на дете е 27,29 лева. Схемата е финансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и държавния бюджет. Очаква се тази учебна година тя да обхване около 200 000 деца.
Обособените групи кандидати в „Училищен плод” са три:
В първата влизат учебните заведения;
Във втората са едноличните търговци и юридическите лица, поели задължение да доставят плодове и зеленчуци, както
и одобрените организации на производители;
Третата група включва общините, които кандидатстват за учебните заведения на тяхна територия.
Доставката на плодове и зеленчуци ще започне на 1 ноември и ще продължи до 31 май, като ще обхване цялата страна. Децата могат да получат ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути и киви, а
от зеленчуците – домати, краставици и моркови. Графиците за доставка се одобряват от ДФ „Земеделие”.
Тази година се очаква изменение в наредбата за прилагане на „Училищен плод”, което ще позволи схемата да обхване и децата от
първа и втора група в детските градини и ще помогне за по-пълното усвояване на европейски средства. Изменението ще бъде прието с постановление на Министерски съвет. То предвижда и прецизиране на правилата за разпределение и раздаване на плодовете и
зеленчуците. Ще има по-ясни инструкции за графика, както и за възможностите за раздаване на продуктите и техните количества, за
да се гарантират редовни доставки. Планирано е и въвеждането на изискване плодовете и зеленчуците да са в опаковки, за да не се
замърсяват. Наредбата ще уточни и начина на отчитане и заявяване на плащане като определи документите, които заявителите по
схемата прилагат. За да бъде облекчена административната тежест един от изискваните документи – удостоверение по чл. 12 от
Закона за храните – вече ще бъде проверяван по служебен път. Целта на „Училищен плод” е да увеличи дела на плодовете и зеленчуците в дневното меню на децата, особено във възрастта, когато се оформят хранителните им навици. Схемата ги запознава с
ползите от консумацията на плодове и зеленчуци и развива навиците им за здравословно хранене.
Източник: Огра, по материали от страницата на Държавен фонд “Земеделие
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Подкрепа за развитието на клъстерите в България
Управляващият и Договарящ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 20072013 г. публикува: Решение № РД-16-1140/16.08.2013 г. на Ръководителя на Договарящия орган на ОП “Конкурентоспособност” за
одобрение на доклад на Оценителна комисия от проведена оценка по открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за кандидатстване: BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”, Приоритетна ос 2
„Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. и Приложение № 1 “Списък с проектните предложения, които се
предлагат за финансиране в рамките на наличния бюджет” и Приложение № 2 “Списък с резервни проектни предложения, които са
преминали успешно оценката, но за които не е достигнало финансиране“.
Към месец юни 2013 г. са предложени за финансиране 42 проектни предложения, като едни от най-интересните са на следните клъстери:
Сдружение “Български
индустриален клъстер” с
проектно предложение:
“Иновативно и конкурентоспособно, устойчиво развитие на
“Български индустриален клъстер”;
Сдружение с нестопанска цел “Клъстер за подпомагане и развитие на
българските компании в
областта на енергетиката” с проектно предложение: “Надграждане на
“Клъстер за подпомагане и развитие на българските компании в областта на енергетиката”;
“Медиен клъстер – България ООД” с проектно предложение: “Конкурентоспособност чрез онлайн телевизионно продуцентство – институционална подкрепа за медиен клъстер България”;
Сдружение “Клъстер – Уелнес БГ” с проектно предложение: “Повишаване капацитета на “Клъстер – Уелнес БГ” чрез изграждане на административно тяло и дейности за популяризирането на името и дейността на клъстера” и други.
В публикувания Списък с резервни проектни предложения са обявени общо 43 проекта.
Източник: Огра, по материали от страницата на Управляващия орган на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 г.

Страната ни е 65-а по износ в света
България се нарежда на 65-о място в света по износ през 2012 г. За една година страната ни се е изкачила с 4 места нагоре в класацията.
Има стоки, по които дори сме на първо, второ и трето място със значителен дял в световната търговия. Това сочи анализ на
Българската стопанска камара (БСК), направен по данни на Световната търговска организация (СТО).
По износ на семена от слънчоглед, например, България е на второ
място в света с дял от 14,1% в световния експорт. На трето място
сме по износ на нерафинирана анодна мед и на руди от благородни
метали с дял от съответно 10% и 9% от световния износ, пише
"Труд".
Страната ни е №1 в световен мащаб по износ на преработени
зърна, които служат като суровина в хранителната индустрия. България държи 20,5% от световния износ на този продукт. В челото
сме и по експорт на пшеница, като държим 12-о място.
Когато обаче класацията се прави по групи стоки, позициите на
страната ни са далеч по-скромни. Най-високото - 17-о място, държим в износа на маслодайни семена, а на 18-о сме по износ на житни растения.
При електрониката, машините, фармацевтичните продукти и много
други стоки сме след 35-о място, най-често между 50-а и 60-а позиция. От това БСК прави заключението, че изготвените наскоро 18
секторни експортни стратегии, написани по поръчка на Агенцията за малки и средни предприятия, не вършат никаква работа.
Причината е, че икономиката ни трудно може да е лидер в един или няколко отрасъла, а по-скоро пробива с отделни продукти.
Данните на СТО показват, че в много групи или отделни стоки има постоянен ръст на българския износ през последните години.
Рекордът е при цигарите, при които за последните 5 години се отчита експортен ръст от 49% годишно.
Но анализът на БСК констатира, че това в много малко случаи се дължи на увеличаване на количествата, а причината основно е
повишението на цените на съответната стока.
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ТПП-Враца стартира изпълнението на нов международен проект
Проект: ECHOES (Eco-design for Construction of Habitat Optimising Energy for Sustainability)
EEN/SPA/12/ECO333002-ECHOES
Продължителност: 21 месеца /01.04.2013-31.12.2014/
Водещ партньор: Stiftelsen Europa Institutet – Vasteras, Sweden
Партньори:
- Valencian Institute for small and medium sized companies – Valencia, Spain
- Chamber of Commerce and Industry Vratsa – Vratsa, Bulgaria
- Federation of Industries of Northern Greece – Thessaloniki, Greece
- London Chamber of Commerce and Industry – London, United Kingdom
- Innovation Center Iceland – Reykjavik, Iceland
За проекта:
Какъвто и живот да водим, имаме нужда от енергия, вода, въздух и различни видове материали. Слънцето е двигателят, който рециклира потока на енергията, водата, въздуха и материалът без никакви отпадъчни продукти. В природата няма отпадъци. Когато
едно дърво умре, започва процес на разлагане. Този процес създава условия за нов живот.
Еко-дизайнът е подход за дизайн на продукти с особено внимание върху въздействието на продукта върху околната среда, през
целия му жизнен цикъл.
Ако възприемем отпадъчните продукти като възможност, можем да започнем да намираме решения, които затварят цикъла между
производството, потреблението и декомпостирането.
Проектът ECHOES се базира на сътрудничеството между организации в подкрепа на бизнеса от шест държави: Швеция, Великобритания, Исландия, България, Гърция и Испания.
Всички организации са членки на мрежата Enterprise Europe Network.
Проектът ECHOES ще се фокусира върху производителите от сектора на устойчивото строителство като цяло, както върху производителите, които работят за по-специфичните нужди на сектора – производители на прозорци, врати, изолация, отопление, мазилки,
покривни материали, настилки, комини, панели и т.н.
Дейности по проекта:
- Доклади за състоянието на еко-дизайна в областта на устойчивото строителство във всяка страна партньор;
- Идентифициране, представяне и използване на инструменти за еко-дизайн;
- Обучение на експерти в областта на еко-дизайна;
- Обучение на ЕЕН експерти в областта на Еко-дизайна;
- Организиране на семинари, срещи и конференции по теми, свързани с еко-дизайна в устойчивото строителство;
- Организиране на двустранни бизнес срещи между фирми от областта на устойчивото строителство;
- Специализирани индивидуални консултации на МСП, обучения, одити;
- Дейности за популяризиране на проекта;
Уебсайт на проекта: http://ecodesign-een.eu/
Благодарение на обучените си еко-дизайн експерти, ние предлагаме специализирани индивидуални консултации за МСП в рамките
на сектора.
Ако сте МСП,
и сте производител, работещ в сектора на Устойчивото строителство,
интересуващ се от еко-дизайн,
можете да се свържете с нас:
Търговско-промишлена палата-Врац
Тел.: 092/660271, 660273
e-mail: cci-vr@online.bg
Илиана Филипова, Светлана Борисова, Миглена Асенова
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Застраховане на земеделска продукция
С решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие” от 22 август 2013 г. е подновен приемът на заявления по схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Крайният срок за кандидатстване е 16 септември 2013 г.
Помощта цели насърчаването на малките и
средни предприятия от сектор „Плодове и
зеленчуци” да застраховат селскостопанската продукция срещу неблагоприятни метеорологични условия. Подпомагат се земеделски
производители, отглеждащи овощни и зеленчукови култури, срещу загуби, причинени от
градушка, проливен дъжд, наводнение, буря
или осланяване.
Заявленията се подават в областните дирекции
на фонд „Земеделие” по постоянен адрес на
физическото лице или по адрес на управление
на юридическото лице.
Фондът компенсира 80% от застрахователната премия, в случаите, когато застраховката покрива само загуби, причинени от природни бедствия, които унищожават над 30% от средната годишна продукция на производителя за последните три години. Съфинансирането от страна на ДФЗ е в размер на 50% от застрахователната премия, ако в полицата е посочено, че застраховката
покрива природни бедствия и загуби, причинени от други климатични събития.
Източник: Огра, по материали от страницата на Държавен фонд “Земеделие”

Балканско изкуство и култура
Фондът за балканско изкуство и култура работи в страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора и Сърбия. Българските културни организации са поканени
да кандидатстват като участници в проекти в
партнъорство със свои колеги от изброените
страни.
Могат да кандидатстват независими културни организации, мрежи, фондации и
асоциации. Кандидатурите трябва да са
за партнъорски проекти между минимум
2 организации от 2 страни от посочения
регион.
Проектите за сътрудничество, следва да
допринесат за следното:
Разширен достъп и участие в иновативни и привлекателни програми за култура;
Засилено сътрудничество и дългосрочни партньорства между независими културни организации в региона;
Повишено междуотраслово сътрудничество;
Повишаване възможностите на независими културни дейци.
Повече информация за кандидатстването, можете да прочетете от тук.
Краен срок за кандидатстване 8 септември 2013 г.
Източник: Огра, по материали от страницата на За фондовете
Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@bitex.com, cci-vr@online.bg

Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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