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От нас—за вас
Уважаеми колеги, партньори, приятели, госпожи и господа,

•

216 милиона евро
за България и Румъния

през 2015 год. започваме издаването на това Електронно информационно резюме, което ще допълва информационния поток от център Европа Директно—Плевен към нашата широка аудитория, редом с нашия Информационен
бюлетин.

•

ЕС инвестира в българската наука и
образование

В него отново ще ви представяме актуална информация и новини по теми,
свързани с ЕС, динамиката на неговите политики, работата на институциите
на Съюза.

•

Европейски средства за съдебната система на България

•

Евробарометър

•

Новини—конкурс

Новата ЕК, оглавявана от Жан Клод
Юнкер си постави за своя мандат изключително мащабни политически приоритети. Ще следим как те се реализират в хода на времето, така че страните членки и техните граждани да усетят идеята за растеж в Европа.
Ще се стремим да намирате повече
полезна за гражданите информация,
както и любопитни материали за живота в страните членки.
Ако вие имате какво да споделите с
нас—ще се радваме да дадем още едно информационно поле за ваше новини и събития.
Напомняме ви, че като местен информационен
център Europe Direct , част от Мрежата от информационни центрове във всяка страна от ЕС
можете да се обръщате към нас за:

•
•
•
•
•

отговори на въпроси относно вашите права в
ЕС, възможности за финансиране и др.
покани за местни информационни събития и
за прояви за установяване на контакти
документи и публикации на ЕС
информация относно други информационни източници
координати за връзка с подходящи организации

Стр. 2

Информационно резюме

ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА РАЗВИТИЕ 2015
Месец февруари в Европейската година на развитие 2015 е посветен на темата “Образование”.

В подкрепа на
образователни
проекти в Замбия за
периода 2012-2018 г.
бяха отделени
допълнително 9
млн. евро
С тези средства ще
бъдат финансирани
около 450
общностни
образователни
проекта и други
действия на
недържавни
институции
Според оценки
средно 4200 деца
ще се възползват от
подкрепата на ЕС за
местни училища

Образованието е един от найсилните и смислени инструменти
за преодоляване на социално изключване, неравенство и бедност.
Малцина от нас, които винаги са
имали достъп и шанс до училище
си дават сметка, че по света все
още има страни, в които децата
никога не са стъпвали в класна
стая.

Над 50 млн. деца по света не са записани на начално училище, а 250
млн. не могат да четат, пишат или да извършват елементарни аритметични действия.
Тази статистика мотивира ЕС да продължава да подпомага и подкрепя
страните в нужда и крайна бедност, за да даде възможност за по-добър
живот чрез образование.

С европейски средства днес се подкрепят образователни проекти в
страни от Африка, Океания, Южна Америка.
В Замбия се строят нови училища. В Гамбия деца с увредено зрение получават образование. В Папуа Нова Гвинея се подготвят начални умалители,
които там недостигат, особено
за отдалечените райони на страната.
В Еквадор се дава втори шанс за
напуснали училище млади хора,
които порази крайна бедност са
принудени да помагат на семействата си, вместо да се образоват.

Официална интернет страница на Европейската година на развитие
https://europa.eu/eyd2015/bg
Тук можете да прочете истинските истории на подпомогнати страни и граждани. Да се
информирате за проявите на Европейската година на развитие 2015. Да се включите в
събития.
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Плевен е един от 15 –те гранични региона в
България и Румъния, които стават по-добри места
за живеене
През февруари 2015 Европейският комисар по въпросите на регионалната
политика Корина Крецу прие новата трансгранична програма Interreg за
Румъния и България.
Програмата ще се съсредоточи върху следните пет приоритета:
1. Подобряване на връзките в региона
2. Повишаване на екосъобразността на региона
3. Превръщане на региона в по-безопасно място
4. Повишаване на квалификацията и приобщаване на жителите на региона
5. Повишаване на ефикасността на региона
15-те региона, участващи в Interreg V-A Румъния—България, са:
ο в България: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Русе,
Силистра, Добрич
ο в Румъния: Констанца, Кълъраш, Гюргево, Телеорман, Долж, Мехединци, Олт
Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви:
„Хората, които живеят в
тези гранични региони ще
извлекат пряка полза от
програмата. Това е област
от политиката на ЕС, в която съвместната работа и
разрешаването на общите
проблеми са от съществено
значение. Налице са и значителни възможности, предлагани от близостта до река Дунав и Черно море”.

Общата стойност
на инвестициите по
програмата
надхвърля 258
милиона евро, като
финансирането от
страна на
Европейския съюз е в
размер на близо 216
милиона евро по
линия на
Европейския фонд за
регионално
развитие.

ЕС инвестира 596 млн. евро за
българската наука и образование
Европейската комисия прие българската оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“ , която ще се финансира със средства от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014 — 2020 г.
Чрез над 673 млн. евро (от които 596 млн. са от бюджета на ЕС) ще се засили научноизследователската дейност и подобри образованието и професионалното обучение в България.
"С тези средства ще помогнем на над 200 000 ученици да получат по-добро образование, в съответствие с
изискванията на пазара на труда, и на над 1000 изследователи да участват в предизвикателни научни проекти. Очаквам парите да донесат ползи както за участниците, така и за икономиката.", заяви Кристалина

Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.
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Нови 336 млн. евро са одобрени от ЕК за модернизиране на
публичната администрация и съдебната система в България
Европейската комисия одобри през февруари оперативната
програма „Добро управление“ за България през периода
2014—2020 г.
В тази програма са очертани приоритетите и целите за изразходване на близо 336 млн. евро (286 млн. от които от бюджета на ЕС) за подпомагане на модернизирането на публичната
администрация и прозрачността на съдебната власт в България.
"Тези пари ще помогнат за осъществяване на две от най-важните и
неотложни реформи в България – съдебната и административната. Надявам се средствата да бъдат използвани бързо и целево и да допринесат за
дългоочакваните промени в съдебната система и работещо електронно правителство.", заяви Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската

комисия с ресор бюджет и човешки ресурси.

51% от българите имат положителна представа за
Европейския съюз, отчита Евробарометър
Обратно на това мнение са 18%, а с
неутрална позиция имат 30%. Средно
за всички страни-членки положителните нагласи са с около 10 пункта поБезплатна телефонна ниски – 39%, като по-позитивно отнолиния от всички
шение към ЕС от българите има само
в Полша (61%), Румъния (59%) и Ирточки на
ландия (53%).
Европейския съюз
Три четвърти (75%) от сънародниците
00800 6 7 8 9 10 11
ни смятат, че Европейският съюз влияе благоприятно на създаването на
работни места в Европа, а 62% вярват, че той подобрява качеството на
Информацията и мненията,
живот на континента.
публикувани тук, не отразяват
Според 49% от българите нещата в
задължително официалните
становища на Европейския съюз. Съюза се развиват в положителна
Нито Европейската комисия,
нито което и да е лице, действащо от името на Комисията,
не носи отговорност за начина,
по който поместената
информация може да бъде използвана.

Европейски информационен
център EUROPE DIRECT Плевен е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT и
се подкрепя от ЕС и
Плевенски обществен фонд
Читалища.

посока, докато само 11% са на обратното мнение. Като основни проблеми, пред които е изправен ЕС, българите посочват най-често имиграцията (35%), икономическата ситуация
(27%), тероризма (18%), безработицата (13%).
Мнението за икономическата ситуация в България: хората с положителни нагласи отбелижат лек ръст (от
14% на 18%) в сравнение с пролетта на
миналата година. Негативните настроения обаче също нарастват – от
24% на 30%, докато неможещите да
преценят намаляват от 47% на 40%.

НОВИНИ: КОНКУРС
Европейската комисия стартира видеоконкурс
на тема:
„Какво означава за теб обединена Европа?"
Той е насочен към млади хора (между 13- и 15-годишна възраст) от държавите - членки на ЕС, както и от държавите – кандидатки и евентуални кандидатки от Югоизточна Европа.
Крайният срок за изпращане на видеоматериалите е 10 април 2015 г.
Информационните комплекти за конкурса, включващи уеб банери, плакати,
прес съобщения, както и правилата на конкурса на всички официални езици,
като можете да ги намерите:
http://ec.europa.eu/enlargement/news_corner/video_competition/index_en.htm.

