
 

Проектът „ЕВРОПОЛИ – иновативен подход отдолу-нагоре за борба с 

евроскептицизма чрез работа в мрежа“ се финансира от Европейския 

съюз по програма „Европа за гражданите“ 

 

Направление 2. Мярка 2.2. Мрежи от градове 

 

В рамките на проекта бяха реализирани 8 събития: 

Събитие 1 

Участници: В събитието участваха 50 граждани, в това число 2 участници от Медина дел 

Кампо /Испания/, 3 – от Форли (Италия), 3 – от Сзолньок (Унгария), 2 – от Шумен 

(България), 2 – от Макарска (Хърватска), 2 – от Търгу Муреш (Румъния), 2 – от Фано 

(Италия) 

Място / Дати: Събитието се състоя в гр. Веление (Словения) от 25.09.2017 до 27.09.2017г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше запознаване и представяне на партньорите, 

разговори за проекта като цяло, за неговите цели, резултати и дейности, предвидени за 

изпълнение. 

Темата на първото събитие беше евроскептицизма като цяло и откриване на връзката му с 

миграцията. Младежки център Веление – домакин на срещата, организира конференция на 

тема „Евроскептицизъм и миграция: възприемане, причини и ответни мерки“, водещ на 

която беше гост-експертът д-р Алеш Бучар Ручман. Партньорите представиха ситуацията 

по разглежданите въпроси в техните страни. Младежки център Веление презентира някои 

добри практики за борба с евроскептицизма на местно ниво, състоя се и неофициална 

среща с местните граждани на тема „Веление в ЕС: ползи за местното общество от 2004 до 

2017“. Партньорите се запознаха с базата и работата на Младежкия център и обсъдиха 

идеи за бъдещи общи проекти.  

 

Събитие 2 

Участници: В събитието участваха 49 граждани, от които 2 от Веление (Словения), 2 от 

Сзолньок (Унгария), 2 от Фано (Италия), 2 от Макарска (Хърватска), 2 от Шумен 

(България), 2 от Търгу Муреш (Румъния), 3 от Форли (Италия). 

Място / Дати: Събитието се състоя в Медина дел Кампо (Испания) от 27.11.2017 до 

29.11.2017г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше провеждане на дискусия за безработицата, с 

акцент върху младежката безработица в ЕС, вникване в причините за нея и опознаване на 

европейските политики за противодействието и. Конференция по темата, с участието на 

местни граждани и студенти, беше организирана от Търговската камара на Валядолид и от 

Департамента по география на Валядолид. Участващите студенти проведоха и дебат с 

партньорите, свързан с евроскептицизма и младежката безработица, като една от 



предпоставките за него. Бяха представени  добри практики, свързани с младежкото 

предприемачество и инициативи за подобряване на положението на младите хора в 

Европа. 

 

Събитие 3 

Участници: В събитието участваха 40 граждани, включително 2 от Веление (Словения), 2 

от Медина дел Кампо (Испания), 1 от Фано (Италия), 2 от Макарска (Хърватска), 2 от 

Шумен (България), 2 от Търгу Муреш (Румъния), 1 от Форли (Италия). 

Място / Дати: Събитието се проведе в Сзолньок (Унгария), от 28.02.2018 до 2.03.2018г. 

Кратко описание: Събитието имаше за цел обмяната на опит и добри практики по темата 

за солидарността, анализ на изпълняваните от ЕС политики и действия в тази насока, със 

специално внимание към Европейската доброволческа служба и Европейския корпус за 

солидарност. Партньорите представиха пред местни организации своите успешни истории, 

свързани със солидарността и обмениха добри практики. Проведе се и среща с местни 

граждани за важността на европейските политики по въпросите на солидарността в 

Унгария и Сзолньок. 

 

Събитие 4 

Участници: В събитието участваха 40 граждани, включително 2 от Веление (Словения), 2 

от Медина дел Кампо (Испания), 2 от Сзолньок (Унгария), 2 от Макарска (Хърватска), 2 от 

Шумен (България), 2 от Търгу Муреш (Румъния), 3 от Форли (Италия). 

Място / Дати: Събитието се проведе във Фано (Италия), от 23.07.2018 до 25.07.2018г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше да се повиши знанието за икономическата 

криза в Европа и връзката и с евроскептицизма. Събитието беше открито от кмета на 

Фано, който подчерта стремежа на общината да разшири европейското измерение в 

работата си в бъдеще. Партньорите представиха рамката на икономическата криза в 

техните страни, както и мерките на ЕС за излизането от нея и подобряване на 

икономическите условия.  

Община Фано – домакин на срещата, акцентира върху европейските политики в областта 

на селското стопанство. В срещата участва експерт от Университета в Урбино, бяха 

представени добри практики на територията на общината като GAL Falminia Cesano. 

Партньорите имаха възможност да посетят няколко фирми и производства, работещи в 

областта на селското стопанство, и ползващи европейски фондове за развитието си. 

 

Събитие 5 

Участници: Участие взеха 50 граждани, в това число 2 от Веление (Словения), 2 от 

Медина дел Кампо (Испания), 3 от Сзолньок (Унгария), 2 от Фано (Италия), 2 от Шумен 

(България), 2 от Търгу Муреш (Румъния), 2 от Форли (Италия). 

Място / Дати: Събитието се проведе в Макарска (Хърватска), от 2.10.2018 до 4.10.2018г. 

Кратко описание:  Целта на събитието беше дискусия за бъдещето на Европа и 

запознаване с мнението на гражданите по този въпрос. В тази връзка  МАРА – Агенция за 

развитие на Макарска, представи някои градски проекти с европейско финансиране, 

ползите за местното население от тях и бъдещото изпълнение на други /напр. европейски 

проект в Природен парк Биоково/. Последва презентация на заместник-кмета на тема 

„Макарска в ЕС: ползи за местното общество от 2013 до 2018г.“ Местно училище 



представи  симулационна игра, разкриваща отношението и вижданията на младите за ЕС и 

неговото бъдеще. В края на събитието се състоя среща, на която беше обсъдено текущото 

изпълнение на проекта и бяха очертани основни насоки за заключителното събитие. 

 

Събитие 6 

Участници: Участваха 50 граждани, включително 2 от Веление (Словения), 2 от Медина 

дел Кампо (Испания), 3 от Сзолньок (Унгария), 2 от Фано (Италия), 2 от Шумен 

(България), 3 от Макарска (Хърватска), 3 от Форли (Италия). 

Място / Дати: Събитието се състоя в Търгу Муреш (Румъния), от 13.11.2018 до 

15.11.2018г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше откриването и анализирането на гледните 

точки на млади и стари за ЕС, и  насърчаване на дискусия между тях. Участие в събитието 

взеха студенти от Университета по изкуствата в Търгу Муреш, които посредством 

различни средства  на изкуството представиха своите виждания  по теми, водещи до 

евроскептицизъм.  

 

Събитие 7 

Участници: Участие взеха 46 граждани, сред които 2 от Веление (Словения), 2 от Медина 

дел Кампо (Испания), 2 от Сзолньок (Унгария), 2 от Фано (Италия), 2 от Макарска 

(Хърватска), 2 от Търгу Муреш (Румъния), 2 от Форли (Италия). 

Място / Дати: Събитието се състоя в Шумен (България), от 31.03.2019 до 3.04.2019г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше да се акцентира върху предимствата и 

възможностите, осигурени от ЕС, за свободното движение на хора в рамките на Европа. 

Община Шумен организира срещи, представящи различни възможности за мобилност 

както за студенти /проекти по Еразъм+/, така и за най-малките европейски граждани 

/проекти по Еразъм+, изпълнени от детски градини/. Общински младежки съвет проведе 

открит дебат с участието на ученици и представители на информационен център „Европа 

директно“. 

В края на събитието партньорите уточниха и последни детайли по провеждането на 

заключителното за проекта събитие във Форли. 

 

Събитие 8 

Участници: Участие взеха 80 граждани, в това число 4 от Веление (Словения), 4 от 

Медина дел Кампо (Испания), 3 от Сзолньок (Унгария), 4 от Фано (Италия), 4 от Шумен 

(България), 6 от Търгу Муреш (Румъния) и 3 от Макарска (Хърватска). 

Място / Дати: Събитието се проведе във Форли ( Италия), от 8.05.2019 до 10.05.2019г. 

Кратко описание: Целта на събитието беше да се повиши знанието за Европа чрез темите, 

дискутирани по време на проекта, и за последиците, до които евроскептицизмът би могъл 

да доведе. Това беше постигнато под формата на игра - Европоли, която се проведе в 

откритата градска част на Форли на 9 май – Деня на Европа. Много събития, конференции 

и ученически представления бяха изпълнени из целия град, насочени към различни теми, 

свързани с Европа. Едно от тях беше конференцията „Европа през последните 20 години. 

Конструирането на външната граница: външна политика и имиграция. Еврото и 

икономическата криза. Евроскептицизъм“ 



Игри с участието на ученици от Форли бяха организирани от някои от партньорите. Други 

пък се включиха с изработени от техни ученици материали, които бяха подредени в 

посветена на проекта изложба. 

Събитието приключи със заключителни насоки към партньорите по отношение на 

популяризиране на резултатите от проекта, въздействието и съдържателното му отчитане. 

 

Повече информация ще откриете тук: 

Facebook: https://www.facebook.com/europolyproject/  

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCVxHe-fqyo3tgFzeKjmJ6LQ  

 

 


