
  

                                                                                                                                       

                 
 

Информационен ден и обучение  по програма 

 „Младежта в действие” 
 

23-24  февруари   2012 г. , семинарна зала, хотел „Палас”, ул .Петко Стайнов”№9, 

гр.Казанлък 

 

 

П Р О Г Р А М А 
 

 

 
23.02.2012 г. /четвъртък/ 

 

 
9:30 - 10:00   Регистрация  

   

10:00- 10:10    Откриване 

                          Приветствие към участниците  от госпожица Лилия Цонкова, зам.- 

                         кмет на Община Казанлък 

 

 

10:10- 12:00 Панел 1. Информационен ден  

                           Представяне на програма „Младежта в действие” с фокус             

върху дейности 1.1 – Младежки обмени и 1.2 – Младежки 

инициативи 

                           Експерт от Национален център Европейски младежки програми и ини- 

                          Циативи, гр.София 

 

12.00 – 13.30      Почивка 

 

 

13.30 – 15.00      Панел 2. Обучение  

                            Презентация за успешно разписване на проект „Управление цикъ - 

                             ла на проекта”  

                             г-н Георги Филипов, асистент в Информационен център на ЕС,  

                            Представителство на ЕК, гр.София 

 

                              

15.00 – 15.30       Чай и кафе пауза 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15.30 – 16.30        Представяне на формуляри за кандидатстване с проектни предло- 

                              жения  по програма „Младежта в действие” – дейности 1.1, 1.2, 3.1 

                              и 4.3 

                              г-н Георги Филипов, асистент в Информационен център на ЕС,  

                             Представителство на ЕК, гр.София                       

 

16:30 – 17:00        Възможности за образование и мобилност в ЕС 

                               Представяне на добри практики от програмата„Учене през целия 

                               живот” : подпрограми „Еразъм” и „Коменски”  

                               г-н Георги Филипов, асистент в Информационен център на ЕС,  

                              Представителство на ЕК, гр.София                       

 

                                 

 

24.02.2012 г. / петък/ 

 

 

 

9.00 – 9.30             Регистрация  

 

 

 

9.30 – 11.00        Симулация на разписване на определени аспекти от проектното  

                            предложение (материали от предишния ден) - работа по групи 

                            г-н Георги Филипов, асистент в Информационен център на ЕС,  

                           Представителство на ЕК, гр. София                       

 

 

 

11.00 – 11.15        Чай и кафе пауза 

 

 

 

11.15 – 12.30        Оценка на проектите – работа по групи според предварително за- 

                               дадени критерии  

                               г-н Георги Филипов, асистент в Информационен център на ЕС,  

                              Представителство на ЕК, гр. София                

 

        

 

12.30 – 13.00        Връчване на сертификати на успешно преминалите обучението 

                              Представител на Европейски информационен център „Европа  

                             Директно” – Стара Загора, общински офис Казанлък  

 

 

 

 

 

 

Организатор : Европейски информационен център„Европа Директно” Стара Загора  

                           Общински офис Казанлък  

 

Информационният ден се осъществява със съдействието на Национален център 

Европейски младежки програми и инициативи   

                         

 


