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На 1 януари стартира Чешкото председателство на ЕС
"Европа без граници" е мотото на Чешкото председателство на ЕС, което стартира на 1 януари 2009 г.
Мотото отразява разбирането на правителството в Прага за свободен пазар и премахването на ограниченията по отношение на работната ръка от новоприсъединените държави-членки.
Чешкото правителство се обяви за намаляване на административните пречки пред бизнеса и пред търговските отношения като подкрепя пакета за
икономическо възстановяване, предложен от Европейската комисия, но не иска връщане към протекционизъм и крайна държавна регулация.
Чешката република избира три думи за свои основни приоритети: ефективна икономика, енергетика и външни отношения (economy and efficiency,
energy and external relations).
Ускоряването на процеса на разширяване със страните от Западните Балкани, Източното партньорство и трансатлантическите връзки са основни
елементи от приоритета за външните отношения, особено във връзка с установяване на отношения с новата администрация в САЩ и срещата на
върха между САЩ и ЕС, планирана за пролетта на 2009 г. в Прага.
Уеб сайтът на Чешкото председателство е http://eu2009.cz

Словакия прие еврото
От началото на тази година Словакия прие еврото и стана 16-тата страна от ЕС, която го приема, след като преди 10 години единадесет други страни стартираха единната валута. На първия ден от Новата година 328,6 милиона души от всичките 499,7 милиона жители на ЕС ще имат за единна
валута еврото.
Словакия приема еврото при курс от 30,1260 словашки крони за 1 евро. Преди нея Словения, Кипър и Малта също приеха еврото за своя парична
единица. Изразяването на цените в евро и крони е задължително от 24 август 2008 г. до 1 януари 2010 г. Спазването на разпоредбите за преминаването към еврото се наблюдава внимателно от Инспектората по търговия на Словакия. Асоциацията на словашките потребители също играе ключова роля при проверката на промените в цените.
Стопанските субекти и публичната администрация също се подготви доста отдавна и техният персонал бе обучен (особено тези, които са в пряк
контакт с клиентите и гражданите). Според проведено в средата на ноември проучване на Словашкото министерство на финансите практически
цялата централна и местна администрация е планирала да е приключила преди 23 декември 2008 г. конвертирането и тестването на своите компютърни системи.
Повече информация за еврото: http://ec.europa.eu/economy_finance/the_euro/index_en.htm

Нов размер на таксата при поискване на национални доклади за проучване за марки на Общността
Таксата за националните доклади за проучване, които от 10 март 2008 г. станаха незадължителни, а се изготвяха от ведомствата на 16 държави членки при поискване от заявителя с подаването на заявката за марка на Общността и заплащане на такса от 192 евро, е променена на 144 евро в
сила от 1 януари 2009 г. Сумата от 144 евро се изчислява, като се умножи таксата от 12 евро за всеки национален доклад за проучване по броя на
участващите централни ведомства за индустриална собственост на държавите - членки (понастоящем 12 - Австрия, България, Гърция, Дания, Испания, Литва, Полша, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия и Чехия).
Промяната в таксата се прилага за заявки за марки на Общността, подадени от първия ден на 2009 година.
Повече информация: http://oami.europa.eu

Агенция по заетостта обява за открита процедура за по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.1.02
"Квалификационни услуги и обучения за заети лица - фаза 2" / Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

• Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, с цел повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост;

• Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.
Пълният комплект Насоки за кандидатстване и формуляри са публикувани на интернет страницата на Агенцията по заетостта: http://
www.az.government.bg; "Европейски фондове и международни проекти"; Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Краен срок за представяне на проектните предложения: без краен срок, но не по-късно от 28.02.2010 г. във всички дирекции "Бюро по труда".

Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура
за предотвратяване на свлачища в градските агломерации
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
“Регионално развитие” 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

• Инфраструктурни мерки за силово укрепване и стабилизиране на свлачища, като разрушаване на незаконно построени сгради и съоръжения

способстващи за развитието на свлачището, разрушаване на негодни за ползване сгради и съоръжения, компрометирани поради развитието на
свлачището;

• Изграждане на съоръжения за понижаване на подпочвените води под нивото на хлъзгателната повърхнина (хоризонтални сондажи, събирателни шахти и др.) и за отвеждането им извън територията на свлачището;

• Изграждане на съоръжения за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището (окопи, канавки, дренажни ребра и др.);
• Инфраструктурни мерки и изграждане на нови съоръжения за заздравяване и конструктивно укрепяване на свлачището, включващи преоткосиране, повърхностно отводняване и дълбочинно отводняване, анкерни, пилотни и пилотно-анкерни конструкции, дренажни системи, канавки и
шахти, подпорни стени, анкерирани стени,шлицовани стени и др.;

• Изграждане на защитни съоръжения при срутища – укрепване на активната част от срутището, покриване с метални (телени) мрежи, предпазни
канавки, уловителни мрежи, уловителни стени, предпазни насипи, защитни навеси и др.

• Вертикална планировка на района на свлачището с цел осигуряване на устойчивост на откоса;
• Изграждане на автоматизирани контролно-измервателни системи (КИС) за мониторинг на поведението на свлачището след реализацията на
инфраструктурните мерки.
Краен срок за подаване на проектни предложения: 09 Февруари 2009 година. Пълният комплект от документи и Насоките за кандидатстване са
публикувани на интернет адреси: www.mrrb.government.bg и www.bgregio.eu

Нови покани за предложения по Седма рамкова програма
На страницата Cordis са обявени нови покани за предложения в областта на информационните и комуникационни технологии, нанотехнологии,
материали и нови производства, енергия, околна среда, здравеопазване, храни, селско стопанство и риби
Идентификацията на поканите е под номер ERC-2009-AdG_20090415.
Публикация в Официалния вестник на ЕО: OJ C296 от 19 ноември 2008 год.
Повече информация: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.IdeasDetailsCallPage&call_id=187
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