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ОБУЧЕНИЯ, КОНКУРСИ, СТИПЕДИИ

Младежки обмен “I Act, Do you”, 30 септември – 11 октомври 2019, Румъния

Краен срок: 31 юли 2019 г.
Обменът цели да повиши вниманието на младите хора за ролята на гражданската
активност, мотивацията и участието в процеса на взимане на решения, както и да
мотивира участниците да се включват в повече граждански и доброволчески дейности.
Участниците с нови неформални методи, които могат да повишат гражданската
активност да накара младежите да промотират доброволчеството на местно ниво в
държавите си.
Профил на участниците: на възраст 16-25 г.
Повече информация може да намерите тук:http://youthub.bg/2019/06/mladezhki-obmen-iact-do-you-v-rumniya-30-septemvri-11-oktomvri-2019-g/

Участвайте в MY World 360° - Тема: Цели за устойчиво развитие

Краен срок: 15 август 2019 г.
Поканата е насочена към следващото поколение журналисти, които желаят да пишат за
целите на устойчивото развитие.
Ако сте на възраст между 5 и 24 години, влезте в света на 360° media - кино и
фотография.
Кампанията за действие на ООН за устойчиво развитие, Digital Promise Global и Oculus
канят младите хора да споделят своите гледни точки и мисли относно напредъка към
Целите за устойчиво развитие, като липса на бедност или нулев глад.
Най-добрите поректи ще бъдат показани на Генералната асамблея на ООН.
За повече информация: https://europa.eu/youth/eu/news/50/67590_en

Стипендия One Young World Art

Краен срок: текущ
Тази стипендия е насочена към следващото поколение художници на възраст между 18
и 35 години, които се стремят да разширяват нашето съзнание и да водят разговора
около сложната мрежа от проблеми, пред които сме изправени - социални, политически
и екологични.
Стипендията предлага възможност за участие в One Young World Summit 2019, Лондон,
22 - 25 октомври, едномесечна програма за пребиваване във Франция. По време на
пребиваването от избрания кандидат се очаква да проектира и реализира нова творба.
За повече информация: https://www.oneyoungworld.com/apply-oyw-art-fellowship

Глобален видеоконкурс на ООН за млади хора

Краен срок: 28 юли 2019 г.
Ако сте на възраст 18-30 години от която и да е страна и имате вдъхновяваща история,
която представя положителни действия в защита на планетата, изпратете свое видео и
участвайте в конкурса.
Изисквания:
- Видеото следва да е с дължина до 3 минути;
- Да е на английски или с английски субтитри.
Категории:
- Земя;
- Биоразнообразие;
- Климат.
Победителите ще участват в Конференцията на ООН по климата COP25 в Чили през
декември 2019 г. като младежки репортери и ще подготвят видеоклипове, статии и
публикации в социалните медии за COP25.
За повече информация: http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-videocompetition-2019/

Фестивал за графичен дизайн Weltformat 2019

Краен срок: 31 юли 2019 г.
Фестивалът за графичен дизайн Weltformat отново търси най-вълнуващите нови
дизайнери на плакати.
Тази година темата на Фестивала е Инструменти и правила.
Покажете начините, по които работата на дизайнерите и техните визуални
решения са повлияни от инструментите и от определени правила. Дали
правилата за дизайн са решаващи и важни или просто ненужна диктовка и
единственото правило, което трябва да следваме, е да няма правила? Покажете
към кои формални и свързани със съдържанието правила вие лично се
придържате - и кои според вас определено трябва да бъдат нарушени.
Може да участва всеки, който е по-млад от 27 години, независимо дали е
студент, стажант или в началото на кариерата си.
Всеки участник може да представи до три свои плаката.
За повече информация: https://weltformat-festival.ch/en/newcomer-award

Конкурс "Майсторски клас Галилео"

Краен срок: 31 юли 2019 г.
Имате услуга, продукт, бизнес решение или идея, която използва спътникова навигация
в ежедневния живот? Конкурсът кани новатори, предприемачи и лица от всички страни
да подадат своите новаторски решения. Конкурсът търси да награди приложения,
услуги и нови идеи, които използват спътниците Галилео и ЕГНОС, за да отговорят на
належащи предизвикателства, които среща бизнеса и обществото.
Най-новаторските решения ще могат да разделят парични награди на стойност повече
от един милион евро. в допълнение към паричните награди, победителите ще могат да
се възползват от възможности за бизнес развитие; разработени пакети за бизнес
подкрепа на Акселератора E-GNSS - на стойност 62 000 евро; кампания за групово
финансиране - на стойност 35 000 евро; и много други.
Конкурсът има две категории:
- Стартираща фирма на годината - категорията цели да идентифицира най-добрия
прототип, продукт или идея за продукт от годината, използващи спътникови услуги за
глобална навигация, на стартиращи фирми от целия свят и да им помогне да увеличат
мащаба си;
- Идея на годината - категорията цели да насърчи новаторски решения и да помогне те
да се превърнат в действителност.
Освен участие в двете общи категории, участниците подават своите решения, така че да
бъдат допустими и за една от шестте специални награди:
- Съвместно предизвикателство "Галилео - Коперник";
- Предизвикателство "Галилео пето поколение Интернет на вещите";
- Предизвикателство "Навигация с DLR изкуствен интелект";
- Университетско предизвикателство;
- Награда на германското Федерално министерство на транспорта и цифровата
инфраструктура;
- Награда "Жива лаборатория за спътникови услуги за глобална навигация".
В допълнение, участници от някои определени страни могат да участват в регионални
предизвикателства, организирани от регионалните партньори на конкурса.
За повече информация: https://www.galileo-masters.eu/apply/

Шесто издание на ПРОМЯНАТА

Краен срок: 18 юли 2019 г.
ПРОМЯНАТА има за цел да подобри живота на децата в България, като открива
мотивирани социални предприемачи и им помага да осъществят идеите си на практика.
С новото издание на конкурса нови петима социални предприемачи ще спечелят място
в Инкубатора на ПРОМЯНАТА. Те ще получат безвъзмезно финансиране (общ
награден фонд 65 000 лв.), професионални консултации и обучения, менторство,
медийна подкрепа и достъп до мрежа от потенциални партньори и селектирани
социални предприемачи, за да могат да развият идеите си и да постигнат възможно найголямо положително въздействие върху живота на децата.
Най-добрите кандидати ще имат възможност да развият идеята си по време на процеса
на оценка - в двумесечна безплатна обучителна програма.
Ако имате идея, която би могла да подобри живота на децата, регистрирайте се, за да
научите как да кандидатствате за подкрепа.
Кандидатства се с онлайн формуляр, не се изисват допълнителни документи.
За: Социални предприемачи с дух и силна мотивация, намерили решение на важен
социален проблем на децата и младежите (0-24 г.) в България.
Организатори: Нова Броудкастинг Груп и фондация Reach for Change България
За повече информация: http://bulgaria.reachforchange.org/bg/

Youth4Regions – програма за амбициозни журналисти, Брюксел, 6 - 11 октомври
2019

Краен срок: 15 юли 2019 г., 17:00 часа (CET)
Ако сте млад журналист, можете да кандидатствате за програмата на Европейската
комисия, която свързва журналистиката и регионалната политика на ЕС.
Youth4Regions е програма на ЕК, която помага на студенти по журналистика и млади
журналисти да открият какво прави ЕС в техния регион.
Какво предлагаме?
- Обучения по журналистика и регионалната политика на ЕС;
- Възможност да получите менторство от утвърдени журналисти от вашата страна;
- Работа заедно с известни журналисти по време на Седмицата на регионите на ЕС;
- Посещения на медийни централи и институции на ЕС;
- Уникална възможност да участвате като журналист в прес-пътувания на ЕК в
държавите-членки;
- Разходите за настаняване и пътни разходи се покриват от Европейската комисия.
Критериите за кандидатстване са: гражданство на ЕС или съседна страна, на възраст от
18 до 30 години и демонстриране на реален интерес към журналистиката чрез
проучвания и / или професионален опит.
Допускат се само студенти по журналистика и журналисти с опит до 2 години
(изчислени до крайния срок за кандидатстване).
Трябва да изпратите кратка статия (400-1000 думи) или кратък видеорепортаж (2 - 3
минути), песветен/а на проект, съфинансиран от Европейския фонд за регионално
развитие (включително Interreg) или Кохезионния фонд. Темата е по Ваш избор.
За повече информация:
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/

2019 #BeInclusive EU Sport Awards

Краен срок: 23 юли 2019 г., 12:00 брюкселско време
Конкурсът на Европейската комисия за награди #BeInclusive EU Sport ще отличи
организациите, които използват силата на спорта, за да увеличат социалното включване
на групите в неравностойно положение.
Конкурсът е отворен за всяка организация или публичен орган, създаден в една от
страните по програма Еразъм +, които успешно са разработили спортни проекти,
насочени към социално включване на етнически малцинства, бежанци, хора с
увреждания, младежки групи в риск или друга група които са изправени пред трудни
социални обстоятелства.
Ще бъдат избрани и наградени 9 проекта, състоящи се от 3 победители и 6 финалисти.
Печелившите проекти и финалисти ще бъдат популяризирани, за да вдъхновят други
организации и хора в Европа. Спечелилите проекти ще получат по 10 000 евро. Шестте
други финалисти ще получат по 2 500 евро
За повече информация: https://www.gsa.europa.eu/newsroom/news/galileo-masters-2019open-submissions

Конкурс за Европейска младежка награда: Цифрови решения със социално
въздействие

Краен срок: 31 юли 2019 г.
Това е общоевропейски конкурс за мотивиране на младите хора, социалните
предприемачи и стартиращите предприятия за създаване на цифрови проекти, които
оказват въздействие върху обществото. Той демонстрира техния потенциал за
създаване на новаторски решения с интернет и мобилни технологии, които отговарят
на целите, определени от Съвета на Европа и Европа 2020, както и целите на
устойчивото развитие на ООН.
В конкурса може да участва предприемач, фирмен екип, студентска група или екип по
проект, където поне един от учредителите и по-голямата част от екипа е на възраст под
33 години (роден/и на или след 1 януари 1986 г.), живеещ в държавите-членки на
Съвета на Европа или на Съюза за Средиземноморието, Беларус, Косово или Сирия.
Регистрацията, включително подаването на информация за проекта, трябва да бъде
попълнена онлайн чрез базата данни на конкурса EYA (откриване през март).
За конкурса може да бъде представен всеки дигитален проект. Това обхваща съдържа
всички мобилни и уеб-базирани приложения, като например: приложения, уеб
страници, мобилни приложения, sms продукти, мобилни игри и интерактивни мобилни
продукции и др. Няма ограничения по отношение на платформите или каналите, с
които проектите работят.
Представеният проект, продукт или приложение трябва да бъдат функционални и
оперативни към момента на подаване. Те трябва да бъдат (поне) в етап на прототип или
бета версия.
Всички подадени продукти трябва да са завършени след 1 януари 2018 г.

Програма "Предприемачи в науката"

Краен срок: 31 август 2019 г.
В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да се включат докторанти и
учени, защитили докторска дисертация през последните пет години.
Програмата Предприемачи в науката е разработена от фондация Карол Знание за
подкрепа на български млади учени, които работят по значими научни теми и проекти с
практическа приложимост. В програмата Предприемачи в науката през 2019 г. могат да
се включат докторанти и учени, защитили докторска дисертация през последните пет
години в следните направления:
- Изкуствен интелект
- Автоматизация
- Инженерни науки
- Нови технологии
За повече информация: https://karollknowledge.bg/%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8A%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81
%D1%82%D0%B8/

Инициатива “Интеррег доброволческа младеж”

Краен срок: 1 октомври 2019 г.
“Интеррег доброволческа младеж” набира и изпраща млади доброволци в
трансгранични, транснационални и междурегионални програми, и във финансираните
от тях проекти. Целта е да се популяризира солидарността и регионалното
сътрудничество в Европа, чрез разпространение на информация за конкретни
постижения на програмите “Интеррег” и финансираните от тях проекти.
Продължителността за доброволчество в една организация домакин за едно лице е от
два до шест месеца. Една организация може да бъде домакин в един и същ момент на
повече от един доброволец.
За участие в инициативата кандидатстват както организациите, които ще бъдат
домакини на доброволци, така и младите хора, които желаят да бъдат доброволци.
Одобрените доброволци получават дневни пари в размер от 19 евро до 26 евро за всеки
календарен ден на престоя си. Средствата са предназначени за храна, настаняване,
местен транспорт, джобни пари. Сдружението на европейските гранични региони
(СЕГР) покрива разходите за пътуването от населеното място на доброволеца до
населеното място на организацията домакин, както и застраховката за времето на
доброволчеството.
Финансовата подкрепа се заплаща от СЕГР на два или три транша, като преди началото
на доброволчеството се изплаща първи транш в размер на 70% (или 40%). Силно се
насърчават организациите домакини да осигурят допълнителни ресурси за доброволеца
(като например паричен превод, билети/карта за местен транспорт, храна, и др.). СЕГР
провежда присъствено или онлайн обучение с одобрените млади хора преди началото
на доброволчеството.
За повече информация: https://www.interregyouth.com/hostorganisations

Международен конкурс “Приемаме нашите различия - обогатяваме живота чрез
разнообразие и включване” за визуално изкуство 2020

Краен срок: 8 октомври 2019 г.
Могат да участват художници, фотографи, професионалисти, любители, студенти.
Няма входна такса и няма ограничение за броя на подадените материали.
Възрастта на участие е 13+.
Ще бъдат връчени три награди на обща стойност 3000 USD.
https://www.embracingourdifferences.org/clientuploads/2020call_to_artists.pdf

Европейски трансгранични субсидии за журналисти

Краен срок: 14 октомври 2019 г.
Journalismfund.eu ще подкрепи професионални журналисти, които имат добри
идеи за трансгранични разследвания и за изследвания по европейски въпроси.
Journalismfund.eu подкрепя разходите, свързани с журналистически
разследвания за всички медии. Това може да включва пътуване, превод, достъп
до бази данни или просто време за проучване.
Общата сума за журналистически субсидии е 175 000 евро.
За: Професионални журналисти, живеещи в държава от Съвета на Европа.
За повече информация: https://investigativejournalism.eu/en

Educations дава стипендия от 5000 евро на студент, учещ магистратура в
европейски университет

Краен срок: 13 април 2020 г.
Стипендията ще бъде предоставена за есенно-есенния семестър на 2020 г. и за нея
могат да кандидатстват студенти от всяка страна, които ще учат магистърска степен в
чужбина в европейски университет или училище.
За повече информация: https://www.educations.com/scholarships/study-a-masters-ineurope-15211

ПРОГРАМИ, ПРОЕКТИ
Пилотен проект за културни и творчески индустрии

Краен срок: 12 август 2019 г.
Тази втора фаза на пилотния проект ще се съсредоточи върху планираните втора
(обучение) и трета (иновация) област . Ще бъдат подкрепени мерки, насочени към
повишаване на уменията на специалисти от професии, свързани с културното
наследство.
Дейностите следва да са свързани с първоначалното и продължаващо развитие на
квалифицирани специалисти и подобряването на управлението на знанията и трансфера
на знания в сектора на културното наследство, като същевременно ги свързват с
културните и творческите индустрии и регионалните политики.
За повече информация: https://ec.europa.eu/culture/calls/eac-s12-2019_en

Безвъзмездно финансиране за туристически продукти и услуги, и за карти за
културните маршрути по Съвместната програма "Маршрути за теб"

Краен срок: 9 септември 2019 г.
Съвместната програма "Маршрути за теб" на Съвета на Европа и Европейския съюз
обяви:
- четири покани за предложения за изработване на туристически продукти и услуги за
четирите макрорегиона на ЕС: Адриатическо-Йонийски, Алпийски, Балтийски,
Дунавски;
- три покани за предложения за изработване на карти за отстъпки и ползи за следните
три макрорегиона на ЕС: Алпийски, Балтийски, Дунавски.
Периодът за изпълнение на проектите е от 15.10.2019 г. до 01.03.2020 г. Отпускат се до
10 000 евро на проект. Кандидати могат да бъдат правно учредени органи, отговарящи
за мрежа, която е сертифицирана за "Културен маршрут на Съвета на Европа", или
приоритетен проект за културен маршрут, идентифициран в рамката на програма
"Маршрути за теб", прекосяващ най-малко три страни в съответния макрорегион.
Кандидатурите се изпращат по ел. поща до routes4u@coe.int
За повече информация: https://pjp-eu.coe.int/en/web/cultural-routes-and-regionaldevelopment/grant-system-3

