ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ „КОМУНИКАЦИИ“
Представителство

София, 18.10.2019 г.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА ЗА ЧЛЕНОВЕ НА МЛАДЕЖКИ ЕКИП ЕВРОПА 2020
(TEAM EUROPE)

1. Основна цел
С този конкурс Европейската комисия в България цели да засили осведомеността на
гражданите на местно, регионално и национално равнище, в училищата и
университетите, относно Европейския съюз (ЕС), политиките на ЕС, гражданството в
ЕС и значението на европейската интеграция. Давайки своя личен пример, младежите
от Екип Европа допринасят за тази кауза. Европейската комисия изисква представянето
на младежите в комуникационни събития да е на високо ниво.
2. Специфични цели
2.1. Обучение на младежки Екип Европа
Много добрите знания за ЕС са ключово изискване за членство в екипа. Младежите
преминават през специална допълнителна подготовка за своето участие в екипа:
професионално обучение по умения за говорене пред публика, координационна среща
за трансфер на знания за дейността на Екип Европа, Представителството на
Европейската комисия в България, Бюрото за връзка на Европейския парламент за
България и за мрежата „Европа директно“, и информационно посещение на
европейските институции в Брюксел.
А) професионално обучение по комуникационни умения и координационна среща
за трансфер на знания – провеждането им се предвижда за края на ноември – първата
седмица на декември като датите ще бъдат допълнително потвърдени. Покриват се
разходите за организацията на обучението и срещата, т.е. безплатно е за участниците,
както и нощувка в София за участниците от страната, ако е необходимо. Транспортни
разходи се възстановяват след предварително одобрение от Представителството.
Б) двудневно посещение на европейските институции в Брюксел
 11 – 13 декември 2019г.
Покриват се разходите на участниците за:
- нощувка в София за участниците от страната, ако е необходимо – за вечерта
преди/след кацане от Брюксел;
- самолетни билети;
- обеди и вечери в Брюксел;
- хотел в Брюксел – нощувки със закуска;

- билети за градския транспорт в Брюксел;
- групова медицинска застраховка на групата за престоя в Брюксел.
Програмата на посещението ще бъде представена по време на координационната среща.
2.2. Основни задачи за младежкия Екип Европа
А) Задължителната задача на членовете от младежкия Екип Европа е по повод на
Деня на Европа, 9 май, да организират събития в училище или в университета
като част от инициативите на Европейската комисия „Отново на училище“/
„Отново в университета“.
Организацията на това събитие е задължителна за членството в екипа. Организирането
на допълнителни събития в училище/университета се поощрява и подпомага от
Представителството.
По време на специален час на класа, посветен на ЕС, младежкият Екип Европа
представя интерактивни презентации по европейски въпроси в училищата, които
младежите са завършили, и/или в училища, които са ги поканили на посещение. В
университетите членовете на екипа биха могли да организират дискусии по важни
европейски теми например заедно със студентските клубове.
Ето какви са етапите на организация за посещенията в училище:
- Представителството съдейства на младежите като изпрати официално писмо към
Министерство на образованието и науката с искане за съдействие за цялостната
организация на инициативата в страната. Би могло да съдейства и с официално писмо
до директорите на училищата, ако това е необходимо.
- Участниците в младежкия Екип Европа се свързват с училището, което са завършили
(директор, бивш класен ръководител, педагогически съветник или друг учител), за да
обсъдят и да организират точен ден и час на презентацията, свързана с ЕС, за своето
връщане в училище и среща с учениците.
- Участниците от Екип Европа подготвят и адаптират презентациите си с оглед
възрастта на учениците и евентуалните им интереси, ако училището е посочило такива.
Темата заедно с основните точки на презентацията се обсъжда предварително с
училището и се съгласува с Представителството.
- От директорите на училищата се очаква да съдействат за посещението в училището и
за привличането на ученици за срещата с младежкия Екип Европа. Директорите биха
могли да се свържат с Представителството в случай на нужда от повече информация и
съдействие за организацията на събитията. Те могат да поискат информационни
материали – електронни или на хартия, за улесняване на провеждането на часа на
Европа, на следния имейл: COMM-REP-SOF-BACKTOSCHOOL@ec.europa.eu
Представителството покрива разходите за изпращането на информационни материали
към всички участващи в инициативата училища.
- Разходите по пътуването на младежите от Екип Европа за посещения в различно
училище от тяхното биха могли да бъдат покрити от Представителството след
потвърждение от Представителството.
- Осъществяване на посещенията и презентациите след договаряне с училището и в
рамките на 2020г.
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- След участието си, членовете на младежкия Екип Европа изпращат на
Представителството кратък информационен материал (1 до 2 страници) и снимки от
участието, които могат да бъдат публикувани в интернет и социалните медии.
Аналогичен е процесът при организация на презентация и дискусия в университета.
Б) Младежкият Екип Европа поддържа свои страници във Facebook, Instagram и
LinkedIn, на които също е необходимо да се публикуват новини от посещенията, както
и от всички активности на екипа с цел набиране на популярност на екипа и
европейските теми като цяло. Всеки участник изпраща на администраторите текст и
снимки за публикация. Администраторите са доброволци от членовете на младежкия
Екип Европа, които са активни в социалните медии.
2.3. Участие в други комуникационни дейности
Представителите на младежкия Екип Европa редовно са канени от Европейската
комисия, Бюрото за връзка на Европейския парламент за България, мрежата „Европа
Директно” и други европейски информационни мрежи да участват в различни събития
като съ-организатори, фасилитатори, лектори или участници. Очаква се те да бъдат
активни и да участват в организацията на най-малко 4 събития през годината в
зависимост от заетостта и интересите си.
Така общо минимум броят на събитията, в които младежите участват или организират
по време на 2020г., е 5. Членовете на екипа имат право да участват в интервюта за
медиите след консултиране с Представителството на Европейската комисия.
В края на годината от своето участие младежите получават от Европейската комисия в
България индивидуален сертификат за събитията и дейностите, които са организирали и
в които са участвали.
3.

Право на участие в конкурса

Право на участие в конкурса имат граждани на възраст между 18 и 25 години, живеещи
в България, които са понастоящем студенти в бакалавърски и магистърски програми.
Конкурсът е отворен също и за студенти, които участват в момента или ще участват
през 2020 г. в програма "Еразъм +", т.е. участието им в студентски обмен/практика по
програмата не е пречка за кандидатстване в конкурса.
4.

Условия за участие
Конкурсът се състои от 2 етапа:
1) подаване на документи за участие по имейл в определения срок,
2) устно представяне пред жури в Дома на Европа – сградата на Европейската
комисия и Европейския парламент, на ул. Г. С. Раковски 124, София 1000.

4.1 Първи етап – подаване на документи за участие:
а) Заявление за участие – молим ви за сканиран/сниман документ, който да
показва ясно Вашия подпис и дата. Ще бъде необходимо да го донесете на
място, ако преминете към втори етап на конкурса, заедно с документа,
доказващ, че сте понастоящем студент(ка);
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б) Мотивационно писмо до 300 думи (над 300 думи няма да бъде разгледано);
в) Презентация на една от следните теми:
1 тема: „Що е ЕС?“
2 тема: „Нови възможности за младите да въздействат на развитието на
ЕС”
Условието за презентацията е да бъде:







максимум 17 слайда, включително с уводния и заключителния слайд; да е
авторска, т.е. подготвена от кандидата;
да е творческа, интересна, насочена към ученици от 10 – 12 клас или студенти;
подкрепена от кратък текст и визуализация на слайдовете, чрез PowerPoint, Libre
office, Prezi или друг софтуер;
ако кандидатът счита за необходимо и по-ясно за журито, може да изпрати
текста за самата презентация на отделен Word file заедно със заявлението и
мотивационното си писмо;
източниците трябва да бъдат посочени на предпоследния слайд със съответните
линкове;
всеки кандидат може да участва само с 1 презентация, на български език.

4.1.1 Език на документите за участие – български.
4.1.2 Като подписва заявлението за участие в този конкурс, кандидатът заявява, че е
носител на авторските права върху всички информационни материали, които
предоставя за целите на този конкурс, и които в бъдеще ще предоставя като член
на екипа, ако бъде избран. Европейската комисия е освободена от всякакви
претенции на трети лица, свързани с използването на предоставените материали за
целите на конкурса и дейността на екипа.
4.1.3 Като подписва заявлението за участие в този конкурс, участникът се съгласява в
случай, че стане член на екипа, Европейската комисия да публикува името му/й,
специалността и учебното заведение, в което учи, новини за дейностите му/й във
връзка с участието в този конкурс/екип и имейл за връзка, онлайн и на твърд
носител за комуникационните цели на проекта.
4.1.4 Европейската комисия си запазва правото да не допуска до участие в конкурса
кандидати, чиито мотивационни писма и/или презентации не отговарят на
зададените теми на конкурса или влизат в противоречие с общоприетите морални
норми.
4.1.5 Като подписва заявлението за участие в този конкурс, в случай, че стане член на
екипа, кандидатът се съгласява да участва в координационните срещи и
обученията в България, в информационното посещение в Брюксел, в инициативата
"Отново на училище"/ „Отново в университета“, в общо 5 събития през 2020г.,
както и с всички останали точки на регламента на конкурса. Той/тя се съгласява да
спазва необходимите изисквания за визуализация на инициативите по време на
участието си в младежкия Екип Европа и да съгласува информационните си
действия с Представителството на Европейската комисия в България.
4.1.6 Отказ от участие в конкурса след подаване на документите за участие може да
бъде направен по всяко време по имейл до 4.11.2019г.
Отказ от участие в екипа след като е бил избран(а), може да бъде направен до
22.11.2019г. лично на място в Представителството. Това ще прекъсне участието
във всички съответни дейности.
4.1.7 Имейл и срок за изпращане на документи за участие
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COMM-REP-SOF-TEJ@ec.europa.eu до 22:00 ч. българско време на 4.11.2019г.
В заглавието на имейла молим да напишете: TEJ 2020
В рамките на 1 седмица всеки кандидат ще получи на електронния си адрес
потвърждение за успешно извършената регистрация в конкурса.
Задължение на участниците е редовно да проверяват електронните си пощи за
съобщения от Европейската комисия във връзка с този конкурс. Възможно е да
има интензивна комуникация за организация на интервютата и следващите
дейности.
До участие в конкурса няма да бъдат допускани заявления за участие, подадени
след срока за получаване.
4.1.8 Въпроси относно конкурса
Въпросите могат да бъдат задавани в писмен вид на имейл
COMM-REP-SOF-TEJ@ec.europa.eu
Отговорите ще бъдат изпращани по имейл на питащите, както и ще бъдат
публикувани периодично на интернет страницата на Представителството, за да
могат всички кандидати да ги консултират: http://ec.europa.eu/bulgaria
Срок за задаване на въпросите до 31.10.2019г. Последните отговори ще бъдат
публикувани на 1.11.2019г.
4.2 Критерии за оценка и допускане до втори етап
- креативност (10 точки)
- изчерпателност и точност (спазени изисквания на заданието) (20 точки)
- оригиналност (10 точки)
Кандидатите, които получат над 30 точки сборен резултат, ще бъдат поканени на
интервю.
Всички допуснати до интервю ще получат имейл с дата и час за интервюто, с
молба за потвърждение.
Имайте предвид, че периодът за оценка на документите ориентировъчно отнема
около 1 седмица.
4.3 Втори етап - устно представяне пред жури в Дома на Европа, София
Представлява отговор в рамките на 5-10 минути на няколко въпроса на журито
във връзка с темата на презентацията и участието в екипа. Дати за интервюто:
 В периода 11 – 15.11.2019г.
С кандидатите, които са избрани за интервю, но нямат възможност да се явят
лично, ще бъде използвана връзка през Skype/Facebook messenger или друга
програма за онлайн комуникация. Това ще бъде уточнено по време на
потвърждаването на участието в интервюто. Пътни разходи или разходи за
нощувки в София няма да бъдат поемани.
Работен език: български.
4.4

Критерии за оценка на представянето
комуникационни умения, включващи интересно и атрактивно поднасяне на
информацията (30 точки)
компетентност по темата (20 точки)
яснота и точност на посланието (10 точки)
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Точките, събрани в първия етап, няма да бъдат прибавяни към точките, събрани
през втория етап. Кандидатите, които получат резултат между 40 и 60 точки (от
максимум 60 т.) на втори етап, ще бъдат избрани да станат част от младежкия Екип
Европа с оглед на свободните места, които са 20.
5.

Избор на победителите в конкурса за участие в младежкия Екип Европа
Участниците в този конкурс ще бъдат оценявани от жури, включващо
представители на Европейската комисия в България, на Екип Европа и
информационната мрежа „Европа Директно“ в България.
Общо максимум до 20 студента ще станат част от младежкия Екип Европа, като
броят им може да бъде и по-малък. Очакването ни е за 15-20 нови члена на екипа.
По време на интервютата е възможно да присъстват наблюдатели от мрежата
„Европа директно“, Представителството, Бюрото на Европейския парламент, Екип
Европа.
Обявяването на резултатите от конкурса и имената на победителите ще се състои
между 18.11 и 22.11.2019 г. на уебстраницата на Представителството.

6.

Съхранение на лични данни
Предоставените лични данни ще служат само във връзка с регламента на конкурса
и участието в екипа в съгласие с Regulation (EC) No 45/2001 и няма да бъдат
предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на
победителите в конкурса и съответното им награждаване и бъдещо участие в
младежкия Екип Европа (Team Europe Junior).

7.

Приемане на правилата на конкурса
С изпращане на документите за участие в конкурса участниците декларират, че са
запознати и приемат условията на конкурса.

8.

Споразумение за членство в младежкия Екип Европа
Стандартното споразумение за членство в Екип Европа е за период от 1
календарна година. То може да бъде удължено през следващата година, по
желание на члена на екипа и след положителна оценка от страна на
Представителството. Модел на споразумението е приложен за информация.

9.

Други
Всички въпроси и казуси, които не са предвидени в настоящите правила, подлежат
на конкретно решение от страна на журито.

10.

Европейската комисия в България си запазва правото при необходимост и
при непредвидени обстоятелства да отмени настоящия конкурс за набиране
на нови членове на младежкия Екип Европа, както и да освободи членове от
младежкия Екип Европа, ако те не спазват регламента на конкурса и
условията на споразумението.

Приложения:
1. Формуляр за заявление
2. Модел на споразумение за членство в Екип Европа
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