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Платформата Cultureu - нова 
инициатива, посветена на културните 

и творчески сектори

Българският еврокомисар 
Мария Габриел представи 
в Брюксел новата си ини-
циатива, предназначена за 
подпомагане на културата 
и творчеството – платфор-
мата CulturEU. Заедно с 
твореца и дизайнер Едуар 
Вермьолен в ателието на 
основаната от него елитна 
модна къща „Натан“, тя 
привлече вниманието към 
необходимостта и полза-
та от новата платформа 
и заяви: „Получаваната 
информация за програ-
мите за финансиране не е 
достатъчна, често е фраг-
ментирана и не е лесно 

за всеки да се ориентира 
сред множеството финан-
сови ресурси, които са на 
разположение. Ето защо 
предлагаме първото по 
рода си интерактивно ръ-
ководство за финансира-
не в подкрепа на култура-
та и творчеството. Само с 
три кликвания, ръковод-
ството може да насочи 
културните организации, 
артистите и творците 
към 21 програми на ЕС и 
указания за избор на най-
подходящата финансова 
подкрепа“.
Мария Габриел обърна 
внимание на четири ос-

новни елемента, отлича-
ващи иновативната плат-
форма:
- на ръководството, като 
първото всеобхватно кар-
тографиране на широкия 
спектър от възможности 
за финансиране на ЕС в 
областта на културата, 
което дава отговори на 
практически въпроси – 
кой може да кандидатства, 
какви дейности се подкре-
пят и вида на финансира-
нето .
- на посочените примери 
за успешни проекти и до-
бри практики, които могат 
даслужат за вдъхновение 

на нови проектни идеи. 
- на наръчникът за лесен 
достъп за всички, които се 
интересуват от финанси-
ране – автоматично да на-
мерят възможностите въз 
основа на своите нужди, 
сектор и вид организация.
- на редовното актуали-
зиране на платформата 
CulturEU, в съответствие 
с новите покани за пред-
ставяне на предложения, 
както и достъп на всички 
езици на ЕС, още в нача-
лото на 2022 г.

„Създаваме платформа-
та CulturEU за всички 
европейски организации, 
граждани, таланти. С 
нея се стремим да улес-
ним достъпа до инфор-
мация за европейско фи-
нансиране, създаването 
на мрежи за сътрудни-
чество, и да вдъхновим 
и подкрепим повече нови 
участници в културни-
те проекти на Европа. 
Платформата търпи 
развитие с добавяне на 
информация, не само за 
нови покани за проекти. 
Очаквам културните и 
творческите сектори да 
бъдат активни и ни на-
сочват как да я усъвър-
шенстваме“, коментира 
още Мария Габриел. 
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Едуар Вермьолен и Мария Габриел

Цифровизация на правосъдните 
системи

Българският еврокомисар 
Мария Габриел представи 
в Брюксел новата си ини-
циатива, предназначена за 
подпомагане на културата 

и творчеството – платфор-
мата CulturEU. Заедно с 
твореца и дизайнер Едуар 
Вермьолен в ателието на 
основаната от него елитна 

модна къща „Натан“, тя 
привлече вниманието към 
необходимостта и полза-
та от новата платформа 
и заяви: „Получаваната 
информация за програ-
мите за финансиране не е 
достатъчна, често е фраг-
ментирана и не е лесно 
за всеки да се ориентира 
сред множеството финан-
сови ресурси, които са на 
разположение. Ето защо 
предлагаме първото по 
рода си интерактивно ръ-
ководство за финансиране 
в подкрепа на културата и 
творчеството. Само с три 
кликвания, ръководството 
може да насочи културни-
те организации, артистите 
и творците към 21 про-
грами на ЕС и указания за 
избор на най-подходящата 
финансова подкрепа“.
Мария Габриел обърна 
внимание на четири ос-
новни елемента, отлича-
ващи иновативната плат-
форма:
- на ръководството, като 

първото всеобхватно кар-
тографиране на широкия 
спектър от възможности за 
финансиране на ЕС в об-
ластта на културата, което 
дава отговори на практи-
чески въпроси – кой може 
да кандидатства, какви 
дейности се подкрепят и 
вида на финансирането .
- на посочените примери 
за успешни проекти и до-
бри практики, които могат 
даслужат за вдъхновение 
на нови проектни идеи. 
- на наръчникът за лесен 
достъп за всички, които се 
интересуват от финанси-
ране – автоматично да на-
мерят възможностите въз 
основа на своите нужди, 
сектор и вид организация.
- на редовното актуали-
зиране на платформата 
CulturEU, в съответствие 
с новите покани за пред-
ставяне на предложения, 
както и достъп на всички 
езици на ЕС, още в нача-
лото на 2022 г.
„Създаваме платформата 
CulturEU за всички ев-
ропейски организации, 
граждани, таланти. С нея 
се стремим да улесним 
достъпа до информация за 
европейско финансиране, 
създаването на мрежи за 
сътрудничество, и да вдъх-
новим и подкрепим повече 
нови участници в култур-
ните проекти на Европа. 
Платформата търпи разви-
тие с добавяне на инфор-
мация, не само за нови по-
кани за проекти. Очаквам 
културните и творческите 
сектори да бъдат активни 
и ни насочват как да я усъ-
вършенстваме“, коментира 
още Мария Габриел. 
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Вера Йоурова, еврокомисар от Чехия

Европейската комисия призовава 
за ускоряване на  ваксинирането

Урсула фон дер Лайен - председател на ЕК
                                                                             Жозеп Борел - испански еврокомисар 

Европейската комисия 
предлага общ и коор-
диниран подход на ЕС 
за ефективно справяне 
с предизвикателствата, 
свързани с новата въл-
на от COVID-19 в много 
държави членки през тази 
есен.
Бързото нарастване на 
броя на заразените и под-
новеният натиск върху 
болниците налагат пре-
дприемането на спешни и 
решителни действия. Но-
вата потенциална запла-
ха от варианта Омикрон 
засилва тези опасения и 
подчертава колко важно е 
да се вземат мерки срещу 
пандемията, за да се по-
стигне напредък към цел-
та за дългосрочна здравна 
сигурност, както в ЕС, 
така и в световен мащаб.
 „През последните някол-
ко седмици много от нас 
станаха непосредствени 
свидетели на новата въл-
на от COVID-19, довела 
до заразяването на някои 
от нашите близки прия-
тели, колеги, членове на 

семейството или любими 
хора. Бързото увеличава-
не на броя на заразените 
подлага на все по-голямо 
напрежение нашите бол-
ници и здравни работни-
ци. Към това се добавя и 
появата на вероятно сил-
но заразния вариант Оми-
крон, към който трябва да 
подходим с най-голямо 
внимание. Убедена съм 
обаче, че ЕС е на висота-
та, необходима за справя-
не с тези предизвикател-
ства. Днес представяме 
широк набор от действия 
— от увеличаване на уси-
лията ни за ваксиниране 
и инвестирането в лече-
ния, до подобряване на 
наблюдението и профи-
лактиката, през засилване 
на нашата солидарност в 
световен мащаб. Между-
временно отново настой-
чиво призовавам всеки от 
вас: ваксинирайте се, по-
ставете си бустерна доза 
и спазвайте правилата, за 
да се защитите“, заявява 
и Урсула фон дерЛайен, 
председател на Европей-

ската комисия.
 Стела Кириaкиду, коми-
сарят по въпросите на 
здравеопазването и без-
опасността на храните, 
добавя: „Поради силната 
заразност на варианта 
Делта, значителния спад 
в имунитета и смекча-
ването на предпазните 
мерки ни очаква изпъл-
нена с предизвикателства 
зима. Появата на вариан-
та Омикрон само засилва 
спешната нужда да се вак-
синираме и да подсилим 
имунитета си с бустерна 
доза, за да прекъснем 
веригите на предаване 
на вируса. При необхо-
димост трябва да се въ-
веждат ефективни мерки 
с оглед на обществено-
то здраве, включително 
спазване на физическа 
дистанция и носене на 
маски. Трябва да дейст-
ваме бързо и решително, 
за да ограничим разпрос-
транението на вируса и 
да смекчим неговото въз-
действие“.
                                      БТ


