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Подкрепа от 5 млн.
евро за новия Баухаус
Европейският институт за иновации и технологии
(EИT) стартира инициативата „Ускорител на общността
на ЕИТ — разрастване на начинания, свързани с новия европейски Баухаус“.
Обявена е първата покана, по която могат да се подават
предложения до 17 декември 2021 г. в подкрепа на стартиращи и разрастващи се предприятия, разработващи новаторски решения, които искат да разширят своята дейност. По
нея 20 иновативни компании ще получат финансиране в
размер до 50 000 евро всяка. Целта е да се ускори разработването на решения за съчетаване на принципите на новия

В НЯКОЛКО РЕДА
ОФИЦИАЛНО
ОТКРИВАТ
БЪЛГАРСКИЯ
СУПЕРКОМПЮТЪР
DISCOVERER на 21 октомври българският еврокомисар Мария Габриел,
премиерът Стефан Янев, министърът на образованието и науката
проф. Николай Денков, министърът
на икономиката Даниела Везиева,
столичният кмет Йорданка Фандъкова и изпълнителния директор
на EuroHPC Андерс Дам Йенсен.
Discoverer е част от мрежата на ЕС
за високопроизводителни машини –
ЕuroHPC, а проектът се изпълнява
от консорциум „Петаскейл Суперкомпютър България“. Основната цел
на Discoverer е да стимулира промишлеността и научните изследвания,
базирани на използването на технологии за моделиране и оптимизация.
***
ЕП ПРЕДСТАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА
ПОДОБРЯВАНЕ на социалното и
икономическото положение на хората, работещи в сферата на изкуството и културата, които са сред
най-засегнатите от пандемията.
През 2020 г. творческият сектор в
ЕС е претърпял загуби в оборота
от над 30 %, което прави загуба от
199 млрд. евро, като музиката и сценичните изкуства са претърпели
загуби от съответно 75 % и 90 %.
Евродепутатите призовават за
общ статут, обща рамка за условията на труд и общоевропейски
минимални социални стандарти за
творческите дейци. Те настояват
за допълнителни действия в подкрепа на сектора, като улесняване
на трансграничната мобилност със
специални програми за млади творци
и иноватори, данъчно облагане и социално осигуряване, както и трансгранично признаване на образователни
степени в областта на изкуствата.
***
ЕК ПОЛУЧИ ОФИЦИАЛЕН ПЛАН ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ от България, в който се определят реформите и проектите
за публични инвестиции, които
страната ни планира да осъществи
с подкрепата на Механизма за възстановяване и устойчивост – основата на NextGenerationEU. Оттам
ще бъдат осигурени 800 млрд. евро в
подкрепа на инвестициите и реформите в целия ЕС, за да се подпомогне
излизането на Европа от кризата
и да се обезпечат екологичният и
цифровият преход. България поиска
безвъзмездни средства в размер на
общо 6,6 млрд. евро по Механизма
за възстановяване и устойчивост.
Планът ни включва мерки в области
като декарбонизацията на икономиката, образованието и уменията,
научните изследвания и иновациите,
интелигентната
промишленост,
енергийната ефективност, устойчивото селско стопанство, цифровата свързаност, социалното приобщаване и здравеопазването. ЕК ще
оцени плана на България въз основа
на 11 критерия.
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европейски Баухаус – устойчивост от цели в областта на
климата до кръговост, нулево замърсяване и биоразнообразие. Естетика, включваща качество на изживяването и
стил в допълнение към функционалността и приобщаване,
което поставя многообразието на първо място, както и
осигуряване на физическа и ценова достъпност.
„Новият европейски Баухаус преминава от проектиране към конкретни резултати благодарение на пряката
подкрепа за европейските новатори от ЕИТ. Инициа-

тивата допринася за Европейския зелен пакт, но също
така и за новите амбициозни мисии на ЕС в рамките на
„Хоризонт Европа“, заяви българският еврокомисар Мария Габриел.
Тази покана е част от по-голям бюджет от 5 млн. евро за
подпомагане на дейности, свързани с новия европейски Баухаус, от новата общност на EИT за периода 2021 – 2022 г.
Инициативата обединява най-добрите програми за растеж
на бизнеса, предлагани от 5 общности за знания и иновации
„Цифрови технологии“, „Климат“, „Храни“, „Производство“ и
„Градска мобилност“ и цели предоставяне на услуги за разрастване на стартъпи и компании, реализиращи проекти,
свързани с философията на Новия Баухаус. Освен това тя
ще мобилизира и местните общности в подкрепа на граждански инициативи, ще предлага дейности за обучение по
предприемачество и повишаване на квалификацията в контекста на ученето през целия живот.

Избраха новите
10 училища посланици
Програмата на ЕП ще обхване 88 учебни заведения
от цяла България през учебната 2021/2022 година
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юрото на Европейския парламент в България
избра новите 10
училища, които
ще се включат в
Програмата за училища посланици на ЕП през учебната
2021/2022 година. Тя се прилага у нас от 6 години. Целта
ѝ е да подобри осведомеността сред учениците за ЕС,
европейското гражданство и
парламентарната демокрация
и да ги насърчи да станат поактивни граждани.
Въпреки пандемията, която
доведе до преобразуване на
голяма част от дейностите в
онлайн формат, над 50 училища
от различни области в България
се кандидатираха за място в
Програмата. Основните критерии, които са взети предвид
при избора на участниците, са
мотивацията на кандидатите,
силните страни на училищата,
обхватът и иновативността
на предложената примерна
дейност. Целта е да се събуди
интересът и да се разширят

знанията на учениците за функциите и ролите на европейските
институции.
Сред избраните от журито
нови 10 учебни заведения има
представители на 4 профилирани гимназии, 4 средни училища
и 2 професионални гимназии. Това са: 8. СУ с езиково
обучение ,,А.С. Пушкин“ във
Варна, Земеделската професионална гимназия ,,Климент
Тимирязев“ в Сандански, Професионалната лесотехническа
гимназия ,,Никола Вапцаров“
в Банско, Профилираната гимназия за чужди езици „Васил
Левски“ в Бургас, Профилираната гимназия с преподаване на
чужди езици „Петър Богдан“ в
Монтана, Профилираната езикова гимназия „Йоан Екзарх“
във Враца, СУ ,,Братя Петър
и Иван Каназиреви“ в Разлог,
СУ ,,Панайот Волов“ в Шумен,
СУ ,,Христо Ботев“ в Айтос и
Средно училище за европейски
езици ,,Св. Константин-Кирил
Философ“ в Русе.
Програмата за училища посланици на ЕП се стреми да
разясни на младежите в горния
курс на обучение техните права
и задължения като европейски
граждани, да ги запознае с

Руският опозиционер Алексей
Навални е тазгодишният
носител на наградата „Сахаров“
на Европейския парламент.
Сред финалистите за 2021 г. са
11 жени от Афганистан, номинирани за борбата им за равенство
и човешки права, и боливийската
политическа активистка
Жанин Анес (в средата), която
бе избрана за президент през
м.г., но през март 2021 г. бе арестувана и хвърлена в затвора по
обвинения за участие в заговор
за държавен преврат срещу
бившия президент Моралес.
От 1988 г. наградата „Сахаров“
за свобода на мисълта се връчва
от ЕП на защитници на правата
на човека. Церемонията
по награждаването на призьора
ще се проведе на 15 декември
в Страсбург, Франция

работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже
как те самите биха могли да
оказват влияние върху политическия и демократичния живот
в Европейския съюз.
Програмата до голяма степен запазва досегашния си
формат с тригодишен цикъл на
изпълнение. За училищата от
всички нива ще продължават
да се организират събития във
формат, съобразен с текущата
здравна обстановка. На тях ще
се представят актуални теми от
дневния ред на ЕП, ще се канят
интересни събеседници и ще
се улеснява обменът на опит
и дискусии по различни теми.
За учителите в Програмата
вече е достъпна и специална
група за е-туининг за училища
посланици. Тя спомага за установяване на контакт с други
училища посланици от цяла
Европа за съвместни проекти
и инициативи.
От 2022 г. ще има възможност да се организират и трансгранични проекти с училища посланици на регионален
принцип.
Сертифицирането на училищата се извършва на базата
на досегашните задължител-

ни критерии: избор на старши
и младши посланици, работа
със специализираните учебни
помагала, създаване на информационен кът за ЕС, който
трябва да има и електронно
измерение, и отбелязване
Деня на Европа. Силно се
насърчават и всякакви допълнителни дейности, свързани с
целите на Програмата.
Най-активните училища,
определени чрез годишното
оценяване, ще бъдат канени
да присъстват на централно
организирани прояви, като специални сесии на „Евроскола“
за училища посланици, Европейското младежко събитие,
семинари за младежи и др.
През учебната 2021/2022
година Програмата за училища посланици на ЕП обхваща
общо 88 български училища.
Благодарение на нея вече стотици ученици имаха шанса да
се докоснат до Европейския
парламент в Страсбург и да станат евродепутати за един ден.
А десетки български преподаватели получиха нови знания
за ЕС и създадоха контакти с
колеги от други страни след
участието си в международни
учителски семинари.

Снимка ЕП

4

