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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

НОВИНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ЯМБОЛ
Принципите на областния управител - прозрачност,
почтеност, отговорност

Първата

си

пресконференция

пред

ямболските медии даде областният
управител

Николай

Пенев.

Пресконференцията имаше за цел да
бъдат представени приоритетите в
работата на областния управител и
общото състояние ръководената от
него администрация.
„В професионалния си път винаги съм
отстоявал принципите на прозрачност, почтеност и отговорност и сега отново няма да
им изневеря. На тях ще бъде подчинена както моята работа, така и работата на
Областна администрация“, заяви пред журналистите Николай Пенев. С по-значимите
дейности, реализирани в предходния мандат и текущите задачи в институцията се е
запознал областният управител през първата си работна седмица. Внимателно е
разгледан бюджетът на институцията, който към 31 май 2013 г. е изпълнен на 45%.
Съгласно Устройствения правилник, Областна администрация разполага с 32 щатни
бройки за служители. „В периода от август 2009 до 31 май 2013 г. са прекратени
трудовите отношения на 17 служители, а са назначени 13 нови специалисти. Това
говори за сериозно обновяване на състава по неизвестни за мен причини“, коментира
областният управител и заяви, че няма да прави политически чистки. „Към момента
не съм освободил нито един служител, макар че тепърва ми предстои да се запозная
с

конкретните

дейности

и

отговорности
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на

всеки“,

допълни

той.
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Областният съвет за развитие одобри Областната
стратегия за периода 2014-2020 година
Областният съвет за развитие одобри Областната стратегия за развитие
на област Ямбол за периода 2014-2020 година.
Това е един от най-важните документи на областта, който
приоритизира нуждите на областта като цяло в следващия
програмен период и същевременно набелязва насоките за
развитие през следващите 7 години. Областната стратегия
съответства

на

Регионалния

план

за

развитие

на

Югоизточен район и отразява целите и приоритетите на
Стратегия „Европа 2020”.
Две основни стратегически цели се поставят с новата
Стратегия за развитие:
- Възстановяване икономическата динамика и създаване
на благоприятна за иновации бизнес среда;
-

Осигуряване по-добри условия за заетост, социално приобщаване, повишено

качество на живот.
Акцент в презентацията на изготвената стратегия бе направеният анализ на силните
и слаби страни на Ямболска област, възможностите и заплахите пред регионалното
развитие.

Стратегията е налична на страницата на Областна администрация –

Ямбол http://yambol.government.bg.

Работна среща на Областния управител с директора на
ОД на МВР - Ямбол
Работна среща с комисар Генчо Иванов - директор на ОД на МВР - Ямбол
проведе

областният

управител

Николай

Пенев.

На

срещата

двамата

дискутираха актуални въпроси, свързани с работата на институцията.

Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

3

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ

Във връзка със задълженията на областния
управител по координация и контрол на
звената на изпълнителната власт в областта,
разписани в закона, Николай Пенев планира
срещи и с всички останали ръководители на
институции, за да се запознае с работата им

Областният управител се запозна с исканията на
Инициативния комитет от село Лозенец
Подкрепа за каузата на Инициативния
комитет на село Лозенец по спиране на
контролираните взривни дейности в
база

„Стралджа-Мараш“

областният
Ямбол

управител

Николай

Пенев

изрази

на
на

област
среща

в

кметството на селото. След като бе
информиран за плануваните простестни
действия

на

Комитета,

ден

преди

мероприятието, областният управител инициира среща, в която участва и кметът
Петранка Добрева.
Областният управител се запозна с исканията на протестиращите и изрази мнение,
че те са честни и справедливи. „Като представител на изпълнителната власт поемам
ангажимент да ви съдействам в рамките на правомощията ми и да поставя исканията
ви пред съответните държавни органи. Подкрепям ви и се надявам, че с взаимно
сътрудничество ще спомогнем за изпълнението им“, заяви Николай Пенев по време
на разговора.
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Членовете на Инициативния комитет и кметът на селото изложиха исканията си –
незабавно спиране на контролираните взривни работи, проверка на дейността на
фирмата-изпълнител „Табов инженеринг“, пълна ревизия на собственика „Берета
трейдинг“ и яснота относно плановете на фирмата за бъдещето на база „СтралджаМараш“.
Населението в село Лозенец е в постоянен стрес от детонациите, които се извършват
няколко пъти седмично и са се обърнали към институции на различни нива, но без
резултат. Те изразиха удовлетворението си от позицията на областния управител.
„Вие сте първият, който подкрепя каузата ни“, коментира Иван Митев от
Инициативния комитет.
Областният управител се ангажира да използва всички възможни лостове на
позицията си, за да помогне. Това включва необходимата правна помощ, търсене на
съдействие от страна на народни представители, както и контакти с МВР,
Министерствата на земеделието и отбраната. Предложението на Николай Пенев за
организиране

на

среща

в

Областна

администрация

с

всички

членове

на

Инициативния комитет бе прието единодушно. На срещата, която предстои в
близките няколко дни, детайлно ще се обсъдят исканията на Инициативния комитет и
възможните действия от тук нататък.

Поредица специализирани проверки в областта
В изпълнение заповед на министър-председателя от февруари 2013 г.,
Областна

администрация

Ямбол изпрати

доклади до

министъра

на

вътрешните работи относно състоянието на язовирите, реките и
мостовете, В и К системите и кариерите за добив на инертни материали в
региона. Докладите са изготвени на база проверки на Комисии от експерти,
назначени със заповед на Областен управител на област Ямбол.
Специалистите са проверили 31 потенциално опасни язовири в региона и са издали
предписания към институциите, които ги стопанисват – общините и „Напоителни
системи” ЕАД – клон Средна Тунджа. Издадените предписания са със срок на
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изпълнение до 30 септември 2013 г. Проверки са извършени и за проводимостта на
речните легла, съществуващите мостови съоръжения, корекции на реки, дерета и
диги в региона. Проверени са реките Тунджа, Мочурица, Мараш, Поповска,
Араплийска, Калница, деретата при селата Кукорево и Окоп, както и изградените по
тях диги и коригирани участъци. Направена е проверка на В и К системите в област
Ямбол, както и на техническото и експлоатационно състояние на кариерите за добив
на инертни материали, по-конкретно находище „Гърлата”. Подробно описание и
обобщен анализ на констатираните експлоатационни състояния на проверените
обекти,

издадените

препоръки

и

предписания,

е

изпратен

от

Областна

администрация Ямбол до Министерство на вътрешните работи.

Среща на областния управител с
кмета на община "Тунджа"
Среща с кмета на община "Тунджа" Георги
Георгиев

проведе

областният

управител

Николай Пенев. Срещата е част от инициативата на
областния управител да разговаря лично с всички
кметовете на общини в Ямболски регион, за да се запознае с актуалните въпроси
около тяхната работа, проектите и проблемите в областта. Георги Георгиев и
Николай Пенев обсъдиха проектите, по които работи община "Тунджа". Сред темите
на разговора бяха и възможностите за осигуряване на финансиране за ремонт на
четвъртокласната пътна мрежа, свързваща населените места в общината.

Първи приемен ден на областния управител за срещи с
граждани
Първият приемен ден на областния управител на област Ямбол Николай
Пенев предстои във вторник, 2 юли. Той ще приема граждани от 14 до 16 часа.
Всички желаещи да се срещнат с областния управител могат да се запишат на гише
"Информация" в Областна администрация или на телефон 046/ 686 814.
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Част от исканията на Инициативния комитет от село
Лозенец - удовлетворени
За взаимодействие между органите
на Министерство на вътрешните
работи и Инициативния комитет от
село Лозенец се споразумяха на среща
при

областния

управител

представители на МВР и членове на
Комитета. Разговорът бе иницииран от
областния управител на област Ямбол
Николай Пенев, с цел да се намерят
конкретни и бързи решения на част от исканията на Инициативния комитет. За да
разговарят с жителите на село Лозенец, в срещата участие взеха комисар Божидар
Василев – началник отдел „Охранителна дейност, лицензионен и разрешителен
режим“, сектор КОС, Иван Джерахов – инспектор в сектор КОС, комисар Генчо
Иванов – директор на ОД на МВР – Ямбол и комисар Георги Кючуков – началник
отдел „Охранителна полиция“. Страните се споразумяха на Инициативния комитет да
се предостави от ОД на МВР Ямбол информацията, свързана с дейността по
унищожаване на боеприпасите в база „Стралджа-Мараш“, съгласно Закона за достъп
до информация. Ще бъде извършено и съвместно инспектиране на базата с членове
на Инициативния комитет, наети от тях независими експерти и представители на
МВР. Целта е да се направи оценка на останалите количества взривен материал, да
се прецени каква част от него може да бъде преместена на друго място, за колко
време и с какъв интензитет могат контролирано да бъдат взривени останалите след
аварията на 5 юни 2012 г. материали. Посещението в базата ще се проведе съгласно
изискванията на Закона за защита при бедствия. „От месеци се стремим да
постигнем

това, което

днес

направихме

в рамките

само

на

час“,

изрази

удовлетворението си Дина Попова – председател на Инициативния комитет на
с.Лозенец. Тя благодари на областния управител Николай Пенев за бързата му
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реакция, за подкрепата към тяхната кауза и съдействието за организиране на
срещата. „Радвам се, че успяхме да постигнем консенсус и да удовлетворим една
част от вашите искания, можете и занапред да разчитате на моята ангажираност със
случая“, заяви от своя страна областният управител.

ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ И КОНКУРСИ

BG161PO003-1.1.07 „ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В
ПРЕДПРИЯТИЯТА”
Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" - Управляващ орган
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика" 2007-2013 г. кани желаещите да представят проектни предложения по
Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните
дейности", Област на въздействие 1.1: „Подкрепа за иновационни дейности в
предприятията", Операция 1.1.2: „Подкрепа за разработване на иновации от
предприятия и внедряването им в икономиката", като ОБЯВЯВА процедура за подбор
на проекти:BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията".
Основната цел на настоящата процедура е да се повиши ефективността и
конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа
за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за
успешна пазарна реализация.
Предоставяната безвъзмездна финансова помощ трябва да отговаря на условията
за държавни помощи. Приложимите режими на държавни помощи по отношение на
безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по настоящата процедура са както
следва:
1) Регионална инвестиционна помощ - режим „групово освобождаване" съгласно
Глава І, чл. 12 и Глава ІІ, Раздел 1, чл. 13 от Регламент на Комисията (ЕО) №
800/2008 от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за
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съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (OB L
214/09.08.2008),приложим за Елемент „Инвестиции".
2) Режим „de minimis" (минимална помощ) съгласно Регламент на Комисията (ЕО)
1998/2006 от 15 декември 2006 г. относно прилагането на чл. 87 и 88 от Договора за
създаване на ЕО към помощта de minimis (ОВ L 379/28.12.2006), приложим за
Елемент „Инвестиции" и Елемент „Услуги".
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Проектите ще се изпълняват на територията на Република
България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88
012 350 лева.
Допустими по настоящата процедура са следните дейности:
По елемент „Инвестиции" допустими са следните дейности:
ð Придобиване на ново оборудване (ДМА), необходимо за внедряване на иновативен
продукт (стока или услуга) или процес.
ð Придобиване на комплектни възли, агрегати, детайли и материали, които се влагат
при създаване на части от или на цяла поточна линия за производство на
иновативния продукт/реализация на иновативния процес.
ð Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите или на
резултати от НИРД, които са обект на внедряване по процедурата.
ð
Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим
внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

за

По Елемент „Услуги" допустими са следните дейности:
ð Консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на
внедряване на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
ð Консултантски услуги, свързани с провеждане на маркетингови проучвания,
разработване на бизнес и маркетингови анализи и стратегии за реализация на
внедряваните в производство иновативни продукти (стоки или услуги)/процеси;
ð Консултантски услуги за изготвяне на проектно предложение по настоящата
процедура;
ð Визуализация на проекта;
ð Одит на проекта.
Пълният пакет документи и Насоките за кандидатстване по процедурата са
публикувани
на
интернет
адреса
на
оперативната
програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на Единния информационен портал за
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обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Проектните предложения се подават на адреса на Управляващия орган Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност": София 1000, ул. „6-ти септември" № 21.
Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 10.07.2013 г.

БИОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
КАНДИДАТСТВАТ ЗА МОДЕРНИЗИРАНЕ
НА СТОПАНСТВАТА ОТ 1 ЮЛИ
От 1 юли до 12 юли областните дирекции на ДФ
„Земеделие" приемат заявления по мярка 121
„Модернизиране на земеделските стопанства". Отделеният бюджет е 2 200 000 евро.
Биопроизводителите трябва да имат подадени заявления за подпомагане по мярка
214 „Агроекологични плащания", подмярка „Биологично земеделие", а поетият от тях
агроекологичен ангажимент не трябва да е прекратяван. Могат да кандидатстват и
стопани, които вече притежават сертификат за биологично производство, с
изключение на производителите на зърнено-житни, маслодайни и фуражни култури.
Фермерите не могат да кандидатстват едновременно по този прием и по вече
обявения по мярка 121, който продължава от 24 юни до 5 юли.

КОНКУРС ПО ПРОГРАМА “МОБИЛНОСТ”, СЕСИЯ II
Национален фонд „Култура” обявява ІI сесия на конкурса по
Програма за културни контакти „Мобилност”
Конкурсът е за финансиране на:
- участия в международни културни форуми в чужбина на представители на
българската култура и изкуство;
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- посещения на чуждестранни мениджъри и продуценти в областта на културата и
изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по два модула:
- индивидуални пътувания с професионална ориентираност;
- колективни пътувания на състави.
Формуляри за кандидатстване могат да бъдат намерени в електронен вид на
Интернет страницата на Национален фонд „Култура”.
Втората сесия на конкурса обхваща събития, които ще се състоят от началото на
месец октомври 2013 г. до края на месец март 2014 г. включително.
Документите за участие в конкурса, в един екземпляр на хартиен носител и един
екземпляр на електронен носител, се депозират лично в Национален фонд
„Култура” до 16.00 ч. на 03.09.2013 г. (вторник).
Моля, имайте предвид следните ВАЖНИ УСЛОВИЯ на конкурсите:
Не се приемат документи за кандидатстване в периода от 29.07.2013 г. до
16.08.2013 г. През останалото време документи се приемат само и единствено в
приемното време на Национален фонд „Култура” (понеделник - петък, 10.00 - 16.00
ч.). Документите на всеки кандидат, дошъл извън рамките на това време, няма
да бъдат приемани.
Не се приемат документи за участие в конкурса изпратени по поща, факс, email или по куриер.
Адрес: гр. София, бул.”Ал.Стамболийски” № 17
Приемно време: понеделник - петък , 10.00 - 16.00 ч.
За допълнителна информация:
Национален фонд “Култура”
Тел. 02/ 981 08 13, 02/ 988 58 26
Web адрес: www.ncf.bg
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НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ „МОЯТА РОДИНА И
МОЕТО БЪДЕЩЕ”
Библиотека „Родина”, Община Стара Загора, НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб
„Млад писател” и вестник „TEEN’S PAPER” организират Национален младежки
конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще".
Конкурсът е в две възрастови групи:
- Първа група – до 13 години
- Втора група – до 18 години.
Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora@abv.bg до 14 септември 2013
година.
Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови
групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите
ще раздадат и поощрителни награди.
Награждаването ще бъде в навечерието на празника на Стара Загора – 5 октомври
2013 година.
Краен срок: 14 септември 2013 г.

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ЗА РАЗКАЗ
„ЯНА ЯЗОВА” – ЛОМ 2013
Община Лом и Народно читалище „Постоянство 1856” – Лом обявяват Национален
литературен конкурс „Яна Язова” – Лом 2013.
Конкурсът е анонимен. Литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други
конкурси. Всеки участник може да представи до три литературни творби в три
екземпляра. Размер на творбата: до пет машинописни страници.
Възраст на участниците: от 14 до 35 години.
Материалите да се изпращат в плик на следния адрес:
3600 гр. Лом
ул. Славянска № 1
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НЧ „Постоянство 1856” – Лом
Йорданка Тушанска – главен библиотекар
За въпроси, свързани с конкурса, може да пишете на следния е-mail адрес:
biblioteka_lom@abv.bg и на тел: 0971/66472.
Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел.
за връзка.
Данните за участника да се поставят в отделен плик.
Краен срок: 30 септември 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКА ЗЕЛЕНА СТОЛИЦА 2016
За първи път европейски градове с повече от 100 000 жители могат да се
кандидатират за наградата. Преди това бяха допускани само градове с население
200 000 души или повече. Промяната означава, че наградата вече е достъпна за над
400 града в цяла Европа.
Наградата има за цел:
- да отличи градовете, които уверено постигат високи екологични цели,
- да насърчи градовете да си поставят амбициозни цели за подобрение на екологията
и устойчивото развитие в бъдеще, и
- да вдъхнови други градове чрез нови идеи, добри практики и опит.
Краен срок: 17 октомври 2013 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТРУМЕНТ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И ПРАВА НА ЧОВЕКА (EIDHR):
ПОДКРЕПА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ТЕХНИТЕ ЗАЩИТНИЦИ, КЪДЕТО ТЕ СА
НАЙ-ЗАСТРАШЕНИ
Общата цел на настоящата покана за представяне на предложения е да се подобри
спазването на правата на човека и основните свободи в страните и ситуации, в които
те са най-изложени на риск, и когато защитниците на човешките права и
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гражданското общество са в рамките на строги ограничения и са подложени на
натиск.
Специфичната цел на настоящата покана е да подкрепя и защитата на правата на
човека и техните защитници чрез укрепване на капацитета им да си вършат работата
в краткосрочен и дългосрочен план, както и осигуряване на реална подкрепа и
средства за действие на местното гражданско общество в насърчаването на правата
на човека и основните свободи в някои от най-трудните, опасни, репресивни и
непредвидими политически ситуации и / или когато те са най-уязвими и застрашени.
ЛОТ 1: Национални действия
ЛОТ 2: Транснационални действия (регионални / глобални)
Краен срок: 1 август 2013 г.

ZAYED FUTURE ENERGY PRIZE
Светът отчаяно се нуждае от иновативни решения, за да се създаде нов, устойчиво
енергийно бъдеще. Решения и технологии, които могат да променят света, се
разработват в световен мащаб.
Zayed Future Energy Prize, управлявана от Masdar в Абу Даби, ще отличи и
възнагради тези новатори на нашето време с награди на обща стойност 4 млн. щ.д.
Наградата ще се връчва всяка година на: една голяма корпорация, малък и среден
бизнес, неправителствена организация, цялостен принос и до 5 гимназии от 5
различни райони на света.
Краен срок: 22 юли (краен срок за номинации), 5 август 2013 г. (краен срок за
подаване).

КОНКУРС @DIVERSITY EUROPEAN IDEA
Конкурсът търси 15 от най-оригиналните и иновативни идеи за културни проекти,
които ползват информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за финансиране,

Областна администрация Ямбол, 8600 Ямбол, ул. Ж. Папазов 18
http://www.yambol.government.bg

14

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМБОЛ
производство, предоставяне, разпространяване и извличане на полза от културното
съдържание.
Могат да кандидатстват граждани и организации от ЕС-27 + Хърватия.
Награда: 15 Победителите ще бъдат включени в обучение от избрани експерти чрез
коучинг сесии, семинар в Лондон и заключителен семинар в Брюксел, и тяхната идея
ще бъде представена пред заинтересовани от най-високо ниво.
Краен срок: 19 август 2013 г.

МЕЖДУНАРОДНА ПАРЛАМЕНТАРНА СТИПЕНДИЯ (IPS)
Искате ли да участвате в германския парламент? Ако сте от Централна, Източна и
Югоизточна Европа, Франция, Израел или САЩ, можете да се включите в програмата
"Международната

парламентарна

стипендия"

(IPS).

Deutsche Bundestag с Freien Universit?t Berlin, Humboldt-Universit?t zu Berlin и
Technischen Universit?t Berlin присъждат ежегодно около 120 стипендии за млади
специалисти от 28 страни. Програмата продължава всяка година от 1 март до 31 юли.
Програмата

е

под

патронажа

на

председателя

на

Целите
-

Да

Бундестага.
са:

се

насърчат

-

За

укрепване

-

Да

се

отношенията
на

задълбочи

между

Германия

демократичните
разбирането

и

ценности
на

страните-участнички;
и

толерантност;

културното

многообразие;

- Мирно съвместно съществуване в света.
Краен срок: 31 юли 2013 г.

НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ
„МОЯТА РОДИНА И МОЕТО БЪДЕЩЕ”
Библиотека „Родина”, Община Стара Загора, НЧ „Родина 1860” Стара Загора, Клуб
„Млад писател” и вестник „TEEN’S PAPER” организират Национален младежки
конкурс за есе „Моята родина и моето бъдеще".
Конкурсът е в две възрастови групи:
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- Първа група – до 13 години
- Втора група – до 18 години.
Есетата ще бъдат приемани на e-mail: teen_stzagora@abv.bg до 14 септември 2013
година.
Получените творби ще бъдат оценявани от тричленно жури. И в двете възрастови
групи ще бъдат номинирани най-добрите три литературни творби. Организаторите
ще раздадат и поощрителни награди.
Награждаването ще бъде в навечерието на празника на Стара Загора – 5 октомври
2013 година.
Краен срок: 14 септември 2013 г.

EACEA/04/2013 ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ
ЦЕЛИ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО (ЕСЕТ 2020)
Настоящата покана за представяне на предложения се състои от две отделни части:
- Част A - Подкрепа за изпълнението на национално равнище и повишаване на
осведомеността за целите на европейското сътрудничество в областта на
образованието и обучението (ЕСЕТ 2020).
- Част Б - Подкрепа за внедряване на иновативни политически решения на
институционално равнище за намаляване на преждевременното напускане на
училище, в съответствие с приоритетите, заложени в - Europe 2020 и ET 2020.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането на проекти, възлиза на 4
милиона евро.
Финансовото участие от страна на Европейския съюз не може да надвишава 75% от
общите допустими разходи.
Максималната субсидия за проект е 120 000 евро за част А и 800 000 евро за част Б.
Краен срок: 16 септември 2013 г.
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