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GreenAbility 2011
Приблизително 150
души присъстваха на
първата GreenAbility
конференция, проведена на 18.03.2011 г. в
гр. Пиаченца, Италия.
Форумът е създаден
по идея на Националния изследователски център и
Миланската политехническа и архитектите асоциация в
Пиаченца. Международното събитие беше перфектната
платформа за представяне на резултатите и констатациите
по приключващия вече проект SECHURBА, по който АБЧО
е един от 13-те европейски партньора. Наръчникът
„Устойчиви енергийни общности в урбанизираните зони с
културно-историческо значение”, разработен от експертите
по проекта беше официално представен на форума. Копие
от Наръчника може да се изтегли от сайта на проекта
www.sechurba.eu на пет езика (български, английски,
италиански, унгарски, гръцки и датски). В края на
събитието беше пуснат и 20-минутния видео филм за
проекта с кадри от всички пилотни сгради и общини,
както и интервюта с представители на местната власт и
експерти в областта на енергийната ефективност и
архитекура.

Отворени програми за
финансиране ................. стр. 4
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СРЕЩА С НАУЧНИТЕ СРЕДИ ОТ ВАРНА ПО
ПРОЕКТ НА ЧРАУЕ, ФИНАНСИРАН ПО
ПРОГРАМА НА ГЕФ
На 25 февруари 2011 г. в рамките на проект
“Модел за ефективно производство на
слънчева
електроенергия
в
Северното
Черноморие”,
изпълняван
от
ЧРАУЕ
и
финансиран от Програма “Малки проекти” на
Глобалния Екологичен Фонд се проведе
работна среща между Екипа на проекта и
представители на научните среди от гр. Варна.
Присъстваха преподаватели от Технически
университет Варна, ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” и
специалисти в областта на енергийната
ефективност и използването на възобновяеми
енергийни източници.
На срещата се представиха постигнатите
резултати по проекта.
Целта на проекта е преодоляване липсата на
базова информация в технически и икономически аспект за възможните решения за
въвеждане в експлоатация на фотоволтаични
системи. Основните инструменти използвани
за постигането й са монтирането на
Демонстрационна
Фотоволтаична
Система,
включваща най-разпространените фотоволтаични модули, разработване на Ръководство за
инсталатори и информационна база данни с
техническа,
икономическа
и
законова
информация относно фотоволтаичните системи.
На форума се представиха резултатите от
проведените замервания на мощностните
характеристики на фотоволтаичните модули на
монтираната ДФС, с цел проучване на тяхната
производителност в реални условия и
определяне на най-подходящата система за
Североизточна България.

С подробните резултати от замерванията са публикувани на сайта на
ЧРАУЕ: www.bsraem.org
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Заключителна конференция по проекта „Т-Т Accelerator” се
проведе в Ксанти, Гърция

"Намирането на нови сфери за
бъдещи действия: Благоденствие в
Европа - заетост, социално сближаване и устойчиво развитие" бе
темата на финалната международна
среща по проект „T-T Accelerator”,
проведена в гръцкия град Ксанти на
3ти – 5ти Март 2011 г. Не случайно
конференцията беше организирана
в периода, в който се провеждаше
и Карнавалът на Ксанти.

„Тракийският фолклорен фестивал 2011” Карнавал на Ксанти бе един от примерите за
евентуални бъдещи действия в побратимяване на
градове, с акцент върху социалното сближаване
и заетостта. Представители на община Ксанти
представиха възможностите за използване на
карнава на Балканите сред побратимените
градове.
В рамките на срещата беше представен
карнавалът в исторически план, как става
организирането и управлението на дейностите,
доброволците "роля - на социалното измерение”,
икономическото измерение на карнавала и
устойчивата развойна дейност.

Финална партньорска среща по проекта
SECHURBA се проведе в една от
пилотните сгради по проекта – Замъка
„Зена Касъл”
17 Февруари 2011г.

Красивият и старинен замък „Зена”,
разположен в покрайнините на
италианския град Пиаченца бе
мястото на провеждане на финалната партньорска среща по проект
SECHURBA. На нея присъстваха
двама експерти от АБЧО, който е
един от европейските партньори по
проекта. Замъкът, датиращ от
1216г., бе една от пилотните сгради
по проекта и спечели наградата за
най-добре разработена стратегия за
климатичните промени на историческа сграда. Всички участници в
срещата имаха възможността да
видят на живо въведената в замъка

иновативната техника за конвертиране на открити
камини в по-ефективни със 74% такива, с място
за решетки под огнището.

Виж снимката в дясно:
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МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
ОБЯВЯВА СЕСИЯ
за финансиране на проекти в областта на
музейното дело и изобразителните изкуства по
следните теми:
- оборудване за музейни лаборатории за
извършване на консервационно-реставрационни
дейности;
мобилност
на
музейните
колекции
(консервация и реставрация на движими културни
ценности,
каталози,
дипляни,
каси
за
транспортиране, рамкиране на художествени
произведения и други дейности, пряко свързани
с темата).
Със свои проекти могат да участват културни
организации и институти, регистрирани в
информационния регистър, съгласно чл. 14, ал. 4
от Закона за закрила и развитие на културата.
Правилата за участие в сесията и формуляр за
кандидатстване може да намерите на интернет
страницата на Министерството на културата на
адрес: www.mc.government.bg
За повече информация във връзка с условията за
кандидатстване се обръщайте към дирекция
„Културно наследство” в Министерство на
културата, на тел.: 94 00 918. Крайният срок за
подаване на документите е един месец след
датата на публикуване на обявата.
НАЦИОНАЛЕН ФОНД "КУЛТУРА"
обявява І сесия на конкурса за финансиране на:
- участия в международни културни форуми в
чужбина на представители на българската
култура и изкуство;
- посещения на чуждестранни мениджъри и
продуценти в областта на културата и изкуствата.
Средства по програмата се отпускат по три
модула:
- индивидуални пътувания с професионална
ориентираност;
- колективни пътувания на професионални
състави;
- пътувания на любителски състави и творци за
представяне на българска култура на
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международни фестивали в чужбина. Формуляри
за кандидатстване могат да бъдат намерени в
електронен вид на следните адреси:
www.ncf.bg. www.mc.government.bg и www.eubcc.bg
Първата сесия на конкурса обхваща събития,
които ще се състоят от началото на месец април
до края на месец юли 2011 г. включително.
Документите за участие в конкурса, в три
екземпляра, се депозират в "Евро-Български
културен център" до 25.03.2011 г. Не се приемат
документи за участие в конкурса изпратени по
поща, факс или e-mail. За допълнителна
информация:
Национален
фонд
“Култура”
тел. 981 08 13; 988 58 26; Евро-български
културен
център:
тел.
940
09
67
Краен срок: 25.03.2011г.
Повече информация на сайта на МК.
ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО
ПРОГРАМА „ЕРАЗМУС МУНДУС" 2011Г
Изпълнителната
агенция
за
образование,
аудиовизия и култура на Европейската комисия
обявява Покана за кандидатстване 2011 за
програма „Еразмус Мундус”. Институциите за
висше образование могат да кандидатстват по
следните дейности на програмата:
Дейност 1: Съвместни програми
Дейност 2: Партньорства
Дейност 3: Популяризиране на европейското
висше образование
Краен срок за подаване на предложения е 29
април 2011 година. Формуляр за кандидатстване,
Съпътстващи
документи,
Ръководство
за
изпълнение на програма „Еразмус Мундус” 20092013 и допълнителна информация може да
намерити на следния линк:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

Редакционен екип на броя:
Полина Антонова, Боряна Зангова,
Елена Симеонова
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