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ЕВРОПА ДИРЕКТНО ДОБРИЧ

Предварително финансиране по
линия на REACT-EU в размер на 3,4
млрд. евро за държавите,
приемащи бежанци от Украйна

ЕК предприема действия във
връзка с подпомагане на
земеделските стопани и
потребителите в ЕС

В подкрепа на държавите членки, които
приемат и настаняват бежанците от войната
в Украйна, днес EK предложи да увеличи с
3,4 млрд. евро общото предварително
финансиране по линия на помощта за
възстановяване в полза на сближаването и
териториите на Европа (REACT-EU).
Прочети цялата новина: ТУК

Европейската комисия представи днес
редица краткосрочни и средносрочни
действия за подобряване на
продоволствената сигурност в световен
мащаб и за подпомагане на земеделските
стопани и потребителите в ЕС

Източник: Европейска Комисия

EK представя варианти за
облекчаване на високите цени на
енергията

С бързи последващи действия след
съобщението относно REPowerEU и
Декларацията от Версай днес EK представи
идеи за колективни европейски действия за
справяне с първопричините за проблема на
пазара на газ и за гарантиране на сигурността
на доставките на разумни цени за
следващата зима и след нея.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Рамка за държавна помощ на
икономиките в ЕС, засегнати от
последиците от нашествието в
Украйна.

Европейската комисия днес прие Временна
рамка при кризи, която ще позволи на
държавите членки на ЕС да подпомогнат
икономиката в контекста на руското
нашествие в Украйна.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Нови правила за повишаване на
киберсигурността в институциите,
органите, службите и агенциите на
ЕС

Европейската комисия стартира
обслужване на едно гише в
подкрепа на изследователите от
Украйна

Предложението има за цел да гарантира
устойчива и сигурна публична
администрация на ЕС в условията на
засилване на злонамерените действия в
киберпространството в световен мащаб.
Прочети цялата новина: ТУК

ЕК стартира портала „Европейско
научноизследователско пространство за
Украйна“ (ERA4Ukraine) — обслужване на
едно гише за информация и услуги за
подкрепа на изследователи, базирани в
Украйна или бягащи от страната.
Прочети цялата новина: ТУК

Източник: Европейска Комисия

Източник: Европейска Комисия

Държавна помощ: ЕК одобрява
българска схема в размер на 12.78
млн. евро в подкрепа на
туроператорите

Европейската комисия установи, че
българската схема в размер на 12.78 млн.
евро (25 млн. лева) в подкрепа на
туроператори, принудени да ограничат или
преустановят дейността си поради
пандемията от коронавирус и въведените
ограничения, е в съответствие с Временната
рамка за държавната помощ.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

EK оказва техническа подкрепа на
държавите в ЕС, приемащи
бежанци от Украйна

ЕК отправи специална покана в рамките на
Инструмента за техническа подкрепа (ИТП)
в подкрепа на държавите членки, които
приемат бежанци от Украйна след руското
нахлуване в страната и за постепенното
премахване на зависимостта от изкопаеми
горива от Русия.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Мария Габриел: Гражданите са
движеща сила на мисиите по
„Хоризонт Европа“

Държавна помощ: EK одобрява
българска схема в размер на 30.7
млн. евро в подкрепа на
въздушните превозвачи

Водещата роля на гражданите е нашият
нов, ориентиран към въздействие подход
на мисиите по „Хоризонт Европа“

Европейската комисия установи, че
българската схема в размер на 30.7
милиона евро (60 милиона лева) в
подкрепа на въздушните превозвачи,
засегнати от пандемията от коронавирус, е
в съответствие с Временната рамка за
държавната помощ.
Прочети цялата новина: ТУК

Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Източник: Европейска Комисия

EK стартира нова публична
платформа с информация за
финансирани от ЕС проекти

Днес, в началото на 8-ия форум по
въпросите на сближаването, EK стартира
„Kohesio“ — нова публична платформа,
съдържаща цялата информация относно 1,5
милиона проекта във всички 27 държави
членки, финансирани от Европейския фонд
за регионално развитие (ЕФРР),
Кохезионния фонд (КФ) и Европейския
социален фонд (ЕСФ) от 2014 г. насам.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Украйна: ЕС се договори за
четвърти пакет от ограничителни
мерки срещу Русия

Европейската комисия приветства
днешната договореност в Съвета за
приемане на четвърти пакет от
ограничителни мерки срещу Русия в
отговор на бруталната ѝ агресия срещу
Украйна и нейния народ.
Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

EK подкрепя 225 проекта за
реформи в държавите членки за
подобряване на тяхната
устойчивост и растеж

Европейската комисия одобри 225 проекта
по Инструмента за техническа подкрепа
(ИТП) в подкрепа на държавите членки при
подготовката, разработването и
изпълнението на реформи, които ще
доведат до модерни и устойчиви публични
администрации.
Прочети цялата новина: ТУК

ЕС засилва солидарността си с
бежанците от Украйна

Европейската комисия представи днес
допълнителна подкрепа за подпомагане на
хората, бягащи от войната в Украйна, както
и на държавите от ЕС, които ги приемат.

Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Източник: Европейска Комисия

Общи правила в целия ЕС за борба
с насилието над жени

Предложената директива ще
криминализира изнасилването,
гениталното осакатяване на жени, както и
кибернасилието, което включва: споделяне
на интимни изображения без съгласие;
киберпреследване; кибертормоз; и
киберподбуждане към насилие или омраза.

REPowerEU: съвместни европейски
действия за по-достъпна, сигурна и
устойчива енергия

В този план се очертават и редица мерки в
отговор на нарастващите цени на енергията
в Европа и за попълване на запасите от газ
за следващата зима. От няколко месеца
Европа е изправена пред по-високи цени на
енергията, но сега несигурността по
отношение на доставките изостря проблема
Прочети цялата новина: ТУК

Прочети цялата новина: ТУК
Източник: Европейска Комисия

Източник: Европейска Комисия

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПЛАТФОРМИ НА ЕС
Европейски корпус за солидарност
Европейският корпус за солидарност е инициатива на Европейския съюз, която дава възможност на
младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по проекти в своята страна или в
чужбина, като принасят полза за общностите и хората в Европа.
Център за развитие на човешките ресурси e определената пред Европейската комисия национална
агенция за България, администрираща Програма „Европейски корпус за солидарност” за периода
2018-2020.
Официален Уебсайт
Европейска онлайн платформа за училищно образование – School Education Gateway Platform
Порталът School Education Gateway е онлайн платформа за учители, училищни ръководители,
изследователи, обучители на учители, политици и други специалисти, които работят в областта на
училищното образование, включително oбразованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) и
професионалното образование и обучение (ПОО).
Официален Уебсайт
SELFIE
SELFIE (самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни
образователни технологии) е безплатен инструмент, предназначен да помага на училищата да
внедряват цифровите технологии в процесите на преподаване, учене и оценяване. SELFIE е разработен
въз основа на солидни научни данни и на рамката на Европейската комисия за насърчаване на
обучението в ерата на цифровите технологии в образователните организации.
Официален Уебсайт
еTwinning
eTwinning е общност на училищата в Европа. Тя предлага платформа за педагози (учители, главни
учители, библиотекари и др.), които работят в училище или детска градина в една от европейските
страни и са се включили, за да си общуват, да си сътрудничат, да развиват общи проекти и, накратко,
да се чувстват и да бъдат част от най-вълнуващата учебна общност в Европа.
Официален Уебсайт
Кът за обучение на ЕС (Learning Corner)
Тук учениците в основните и средните училища ще намерят игри, състезания и книги със занимания,
които ще им помогнат да научат много неща за ЕС по забавен начин, в класната стая или вкъщи.
Уебсайтът предлага също информация за ученето и доброволческата дейност в чужбина.
Учителите, които желаят да помогнат на учениците си да научат повече за ЕС и начина му на работа,
ще намерят на този сайт учебни материали за всички възрастови групи. Освен вдъхновение за
планирането на уроците, те могат да открият възможности за създаване на контакти с други училища и
учители в целия ЕС.
Официален Уебсайт

КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg
Конференцията за бъдещето на Европа - възможност за европейските граждани да обменят мнения
за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Без значение е откъде сте и с какво се занимавате
— това е мястото, където можете помислите какво бъдеще искате за Европейския съюз. Европейският
парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажират да се вслушат в мненията на европейците и
да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност.

КАКВО ВКЛЮЧВА КОНФЕРЕНЦИЯТА?
•
•
•
•

Многоезична цифрова платформа — мястото, където гражданите ще споделят идеи и ще
изпращат онлайн предложения. Те ще бъдат събирани, анализирани, проследявани и публикувани
в хода на конференцията;
Децентрализирани прояви — онлайн, присъствени* и смесени прояви, организирани от лица и
организации, както и от национални, регионални и местни органи навсякъде в Европа;
Европейски граждански панели — на различни теми, с представени граждани с различен
географски произход, пол, възраст, социално-икономическо положение и/или ниво на
образование;
Пленарни заседания на конференцията — ще осигуряват възможност за обсъждане на
препоръките на националните и европейските граждански панели, групирани по теми.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ НА: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg

Европейският център EВРОПА ДИРЕКТНО Добрич е член на
мрежата от 424 центъра EUROPE DIRECT, разположени в
цяла Европа.
Информационните услуги на мрежата ЕВРОПА ДИРЕКТНО
Добрич са напълно безплатни за гражданите.
Издание на Информационен център
Европа Директно Добрич
гр. Добрич 9300
ул. “България” 3
тел. (058) 601472, факс (058) 601434
Email: europedirectdobrich@gmail.com
Интернет: www.europedirectdobrich.eu

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 67891011

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително
официалните становища на Европейската комисия. Нито Европейската комисия,
нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност
за начина, по който горната информация може да бъде използвана.

