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КОНКУРСИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

Покана по проект ATTRACT

За да се преодолее пропастта между научните изследвания и реалните
потребности на пазара, проект ATTRACT призовава изследователите,
предприемачите и компаниите да предложат пробивни проекти за новаторски
технологии за визуализации и сензорни технологии.
Проектът ATTRACT ще финансира 170 пробивни технологични концепции в
областта на технологиите за откриване и визуализации в цяла Европа.
Проектите ще получат финансиране в размер
Евро, всеки по 100 000 евро, за да реализира своята идея.

на

17

млн.

За повече информация:
https://attract-eu.com/attract-call/

H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез
решения, основаващи се на ИКТ
Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 ч.
Проектопредложенията трябва да се отнасят най-малко до една от трите теми:
1. Управлението на интеграцията на мигрантите може да бъде улеснено, напр.
като съчетават уменията си с тези, които са необходими в държавите-членки и
асоциираните страни, като се изготвят специализирани програми за обучение
или създават специфични инструменти за подкрепа на вземането на решения;
2. Могат да се предоставят по-добри и персонализирани услуги, които да
отговарят на потребностите на мигрантите;
3. По-ефективни интеграционни стратегии могат да бъдат дефинирани и
прилагани на местно равнище за устойчиво приобщаване на мигрантите и
базирано на фактите обществено приемане на миграцията.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/dt-migration-06-2018-2019.html

Покана за представяне на предложения за предотвратяване и борба с
насилието, основано на пола, и насилието срещу деца
Краен срок: 13 ноември 2019 г., 17:00 часа брюкселско време
Приоритети:
1. Предотвратяване на насилието, основано на пола: Този приоритет се
фокусира върху първичната превенция, по-специално върху променящите се
социални норми и поведение, с цел да се сложи край на толерантността към
всички форми на насилие, основано на пола
2. Защита и подкрепа на жертви и свидетели на домашно насилие
3. Координацията и/или адаптирането на службите за подкрепа на жертвите
ня сексуално насилие и насилие, основано на пола, да включвабежанци и
мигранти (деца, жени, LGBTI лица, мъже и момчета)
4. Предотвратяване и реагиране на кибернасилието, в чиято основа е
сексуалното насилие и насилието, основано на пола (насочено към деца,
жени, LGBTI лица, мъже и момчета)
5. Насърчаване на внедряването на политики за закрила на децата в различни
ситуации и сектори
Дейностите могат да включват по всички приоритети:
- взаимно обучение, обмен на добри практики, сътрудничество
- проектиране и изпълнение на протоколи, разработване на работни методи,
които могат да бъдат прилагани в други региони или държави
- изграждане на капацитет и обучение на професионалисти
- дейности за повишаване на осведомеността и образование
Проектът може да бъде национален или транснационален.
Проектопредложението следва да включва поне две организации (кандидат и
партньор).
Заявената безвъзмездна помощ от ЕС не може да бъде по-ниска от 75 000
EUR.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/rec/topics
/rec-rdap-gbv-ag-2018.html

Награда "Хоризонт" "Подобрена мобилност за възрастни хора" - 2 млн. ев
Краен срок: 28 февруари 2019 г.
Целта на конкурса е да се разработят иновативни и устойчиви решения за
мобилност за възрастни хора (65+).
Представените решения се очаква да съчетаят технологични, социални и
поведенчески характеристики и трябва да бъдат изпълнени за няколко месеца
по време на състезателния период.
За повече информация:
http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=social-innovation

Покана "Социални и икономически последици от миграцията в Европа и
политиките за интеграция"
Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 часа брюкселско време
Предложенията трябва да направят преглед на дългосрочните последици на
миграцията на обобщено и междунационално равнище на ЕС за
икономическия растеж и производителността, равнищата на заетост и
заплатите, предприемачеството и фискалните и социалните въздействия.
Трябва да се анализират политиките, свързани с интеграцията на мигрантите,
включително бежанците. Особено внимание следва да се обърне на проблеми,
основани на пола, и уязвимите групи като деца без придружител и лица без
гражданство.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/migration-03-2019.html

H2020 Към предизвикателството на интеграцията на мигрантите чрез
решения, основаващи се на ИКТ
Краен срок: 14 март 2019 г. 17:00 ч.
Проектопредложенията трябва да се отнасят най-малко до една от трите теми:
1. Управлението на интеграцията на мигрантите може да бъде улеснено, напр.
като съчетават уменията си с тези, които са необходими в държавите-членки и
асоциираните страни, като се изготвят специализирани програми за обучение
или създават специфични инструменти за подкрепа на вземането на решения;
2. Могат да се предоставят по-добри и персонализирани услуги, които да
отговарят на потребностите на мигрантите;
3. По-ефективни интеграционни стратегии могат да бъдат дефинирани и
прилагани на местно равнище за устойчиво приобщаване на мигрантите и
базирано на фактите обществено приемане на миграцията.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
ics/dt-migration-06-2018-2019.html
Разбиране на моделите за миграционна мобилност: разработване на
сценарии за миграция в средносрочен и дългосрочен план
Краен срок: 14 март 2019 г., 17:00 часа брюкселско време
Действието цели да подобри базата от знания за потоците, мотивите, нагласите
и поведението, свързани с миграцията, от качествена и количествена гледна
точка. Сценариите и прогнозите ще информират основаното на доказателства
управление и регулаторни рамки на международно равнище и на равнище ЕС,
както и съответните секторни политики в държавите-членки на ЕС, напр.
социалните, здравните, образователните и свързаните с пазара на труда
политики и въздействието върху политиките за социално подпомагане и
обществените системи за социална сигурност. Действието цели да подобри и
статистическите данни и методи в сътрудничество с националните
статистически институти, съответните организации и Евростат.
За повече информация:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topi
cs/migration-01-2019.html

BG16RFOP001-6.002 Процедура за предоставяне на
финансова помощ "Развитие на туристически атракции"

безвъзмездна

Краен срок: 31 декември 2021 г.
Приоритетната ос е насочена към реставрация, консервация, опазване,
популяризиране и развитие на културното наследство чрез развитие на изцяло
завършени и интегрирани туристически продукти за недвижими културни
ценности с категория „световно значение“ или „национално значение“. За
целите на настоящата процедура недвижимите културни ценности с категория
„световно значение“ или „национално значение“ ще бъдат означавани с
понятието обекти на културното наследство.
Финансирането по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ представлява
комбинация от финансиране с безвъзмездни средства и финансиране от
финансов инструмент. Комбинираното финансиране е предназначено за
проекти, които нямат потенциал да генерират достатъчно приходи, за да се
финансират изцяло чрез финансови инструменти и се нуждаят от безвъзмездно
финансиране, за да са финансово жизнеспособни.
Максимален размер на помощта:
- До 9 779 150,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима
културна ценност/и с категория „национално значение“, от които не повече от
85% могат да са предоставени като БФП;
- До 19 558 300,00 лв. за проектно предложение, което включва недвижима
културна ценност/и с категория „световно значение“, от които не повече от
85% могат да са предоставени като БФП.
По настоящата процедура за предоставяне на БФП допустими кандидати са:
- Министерство на културата;
- Всички общини на територията на Република България;
- Институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са
юридически лица.
За повече информация:
http://www.bgregio.eu/shemi/151/mrrb--oprr.aspx

Opportunity Fund - Фонд „Възможности“
Краен срок: текущ
Roma Initiatives Office кани роми и про-ромски организации и неформални
групи, мрежи или физически лица от Албания, България, Чешката република,
Унгария, Македония, Румъния, Сърбия, Словакия и Испания, да кандидатстват
за безвъзмездна помощ за спешни действия за сумата до 15 000 щ.д. Подкрепят
се своевременни действия и възможности, които насърчават структурните
промени в полза на ромите или са отговор на анти-ромски събития и
тенденции.
Фонд „Възможности“ предоставя грантове за дейности и неотложни действия
в размер до 15 000 щ. д. с цел усвояване на широк набор от възможности към
момента на тяхното възникване или осигуряване на своевременна реакция в
кризисни ситуации.
Насоките за кандидатстване са достъпни вече и на
https://www.opensocietyfoundations.org/grants/opportunity-fund

български!

Кандидатите трябва да представят концепции на английски език.
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/

Конкурс за наградата "Блокчейн за социално благо"
Краен срок: второ тримесечие на 2019 г.
Европейската комисия търси най-добрите идеи на база блокчейн технологията
чрез специален конкурс, чиято голяма награда възлиза на 5 млн. евро.
Идеите трябва да имат чисто социален принос, да са децентрализирани, да
позволяват прозрачност и да разполагат с мащаб.
Ключовият момент във всяка идея трябва да бъде прозрачността. Гражданите
на Европейския съюз трябва да могат да следят какви са процесите вътре в
институцията.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_blockchains

