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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
ЗЗАА  

ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ППОО  ННААЦЦИИООННААЛЛННИИ  ИИ  ЕЕВВРРООППЕЕЙЙССККИИ  ППРРООГГРРААММИИ    
  

№  

Програма – 

приоритет, 
операция, 

бюджетна линия 

 

 

 

Избираеми дейности 

 
 
 
  

 

Допустими 

стойности на 

проекта,  

мин. / макс. 

Възможна роля 

на Общината – 

кандидат и/или 

партньор 

Краен 

срок за 

подаване 

на докумен 

тите 

 

Къде се 

подават 
проектите 

Брой на 

предло-

женията, 

които 

могат да 

се 

подават 

 Фондация 
“Работилница за 
граждански 
инициативи” - 
„Избери да 
спортуващ” – 
национален конкурс 
на Еврофутбол и 
ФРГИ за 
финансиране 
възстановяването 
на открити и закрити 
пространства за 
активен масов спорт 
ново от 05.08.2009г. 

Възстановяване, ремонт, 
обновяване, оборудване, 
съоръжения на открити и/или закрити 
пространства за масов спорт – 
футболни, волейболни, баскетболни 
площадки, гимнастически зали, 
фитнес клубове, закрити спортни 
зали, рампи за скетборд, тенис маси 
и др.подобни, като достъпът до 
пространствата и спортните 
занимания трябва да бъдат 
безплатни.  

Макс.стойност 
на 
безвъзмездното 
финансиране е 

7 000 лв, като 
кандидата 
трябва да 
осигури мин. 
30% 

съфинансиране 
на разходите по 
проекта. 

Общината може 
да 
кандидатства, 
но предимство 
ще имат проекти 
на НПО, 
читалища, 
университети и 
граждански 
групи, 
подкрепени от 
местната власт. 

01.10.2009 

– 18:0 ч. 

Само по 
електронен път 
на e-mail: 
konkurs@wcif-
bg.org 
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 Национална програма 
“Красива България” 
 
 

За 2009 г. по Проект „Красива България” 

се кандидатства по следните Мерки: 

Мярка 01 “Подобряване на градска среда” 
- ремонт на обекти с архитектурна, 
историческа, културна, обществена и 
туристическа значимост; 
- ремонт на сгради-паметници на културата, 
музеи, храмове, манастири и прилежащите 
им пространства; 
- изграждане и благоустрояване на места и 
паркове за отдих, туризъм и спортни 
съоръжения. 
 
Мярка 02 “Подобряване на социална 
инфраструктура” 

Максималната обща 
стойност на 
бюджета за един 
кандидатстващ за 
финансиране обект 
по Мерки 01, 02 и 
02-01 е 300 000 лв. 
с ДДС. За обекти 
над 200 000 лв. по 
Мерки 01 и 02, 
Бенефициентът 
получава от 
Проекта не повече 
от 100 000 лева с 
ДДС, а за Мярка 02-

По Мярка 01 – 

общински и 

областни 

администрации, 

държавни 

институции, 

църковни 

настоятелства, 

религиозни 

институции по 

смисъла на §1, т.3 

от Допълнителните 

разпоредби на 

Закона за 

вероизповеданията 

В момента няма 
актуални 
покани. 
Очаква се да 
бъдат отворени 
за 
кандидатстване  
м.Септември`09, 
обикновено 
срокът за 
внасяне на 
предложение е 
два месеца след 
отваряне на 
поканата. 

РЗИП 
”Красива България” 
гр. Видин 
п-д „Бдинци” 2 
ет.11, стая 3 

Няма 
ограничение 
за броя на 
подадените 
проекти от 
един 
кандидат. 
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- ремонт на социални домове; 
- ремонт и обновяване на детски градини, 
училища и болници; 
- реконструкция и изграждане на детски 
площадки и спортни съоръжения. 
 

Мярка 02-01  „Защитено жилище” 

Допускат се проекти за изграждане и 

реконструкция на домове за настаняване на 

млади хора с увреждания. 

01 – не повече от 
160 000 лева с ДДС. 

и читалища, 

регистрирани по 

смисъла на Закона 

за народните 

читалища.  

По Мярка 02 – 

освен изброените 

по-горе 

институции, 

юридически лица с 

нестопанска цел и 

неправителствени 

граждански 

организации, 

регистрирани по 

ЗЮЛНЦ.  
По Мярка 02-01 – 
общински и 
областни 
администрации и 
неправителствени 
граждански 
организации, 
регистрирани по 
ЗЮЛНЦ, с предмет 
на дейност по 
регистрация в 
областта на 
социалните 
дейности и с 
доказан двугодишен 
опит в 
управлението на 
подобна дейност, 
проекти или 
собственост.  

 МТСП 

Социалноинвести 

ционен фонд 

В момента няма актуални обяви.      

 

 



Дата на актуализиране на информацията 07.08.2009   

Изготвено от отдел „Оперативни програми”    3 

 

Други програми – 

приоритет, 
операция, 

бюджетна линия 

 

 

 

Избираеми дейности 

 
 
 
  

 

Допустими 

стойности на 

проекта,  

мин. / макс. 

 

Допустими 

кандидати 

 

Краен срок за 

подаване на 
документите 

 

Къде се 

подават 
проектите 

 

 

Бележ
ки 

 Фондация 
“Работилница за 
граждански инициативи” 
2009 - 2012. 

Фонд “Неотложна гражданска намеса”  
Фондът е част от тригодишна програма “Общностно 
развитие и гражданско участие” 
Средствата са осигурени от Тръст за гражданско 
общество в Централна и Източна Европа. Основна 
цел на фонда е да се откликне на неотложна нужда 
за разрешаване на местен проблем.  
Срокът за изпълнение на проекта е до 5 месеца 

Максималният размер на 
безвъзмездното 
финансиране на един 
проект е 1 500 лева. 
Кандидатите е 
необходимо да осигурят 
най-малко 50% 
съфинансиране на 
разходите по проекта. 
Най-малко половината от 
съфинансирането трябва 
да е паричен принос на 
кандидата или 
партньорите. 

За финансиране 
могат да 
кандидатстват групи 
от граждани, 
настоятелства, 
клубове, читалища, 
сдружения, 
фондации или други 
граждански 
структури.  
Не могат да 
кандидатстват 
фирми, 
индивидуални 
граждани, 
институции. 

текущ ФРГИ 
Формулярът за 
кандидатстван
е се изпраща 
като прикачен 
текстови файл 
на ел. поща: 
urgent@wcif-
bg.org 
EmergencyFun
d_2009.doc  
 

 
Neotlojn
a_grajda
nska_na
mesa_for
mulyar_2
009.doc  

ЕК 
Покана за представяне 
на предложения - 
EAC/21/2009    
 
 
Публикувана на 
15.05.2009г. 

Подготвително действие в областта на спорта - 
(Открита покана 2009/C 111/08)  
Ще бъдат подкрепени транснационални проекти с 
цел установяване и изпробване на подходящи 
мрежи и добри практики в областта на спорта в 
следните сфери: 

изготвени от обществени 
организации или 
организации на 
гражданското общество 

съфинансирането от 
ЕС макс. 80%, част 
от външното 
съфинансиране 
може да бъде под 
формата на принос в 
натура  
 

31 август 2009 г.  
да започнат в 
периода 01.12.2009 
до 3.03.2010 г. и да 
приключат най-късно 
до до 31.03.2011 г. 

Европейска 
комисия 
Вж. 
спецификации 
на: 
http://ec.europa
.eu/sport/index_
en.html 

http://eur
-
lex.europ
a.eu/Lex
UriServ/L
exUriSer
v.do?uri=
OJ:C:20
09:111:0
012:001
3:BG:PD
F 

 а ) насърчаване на физическата активност като 
фактор за по -добро здраве; 
Дейностите да подпомагат работата в мрежа и 
обмена на добри практики в спортния сектор и други 
граждански училища, публични власти (особено на 
общинско ниво) и местни предприятия, за да се 
засили приноса на спорта за по-здравословен начин 

индикативен брой 
проекти: 5; индикативна 
стойност 1.4 млн.евро 

Партньори от 
минимум 4 страни 
членки.  
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на живот.  

 б ) насърчаване на образованието и обучението в 
областта на спорта; 
Дейности целящи промоция на спорта и 
физическата активност в обществото и насърчаващи 
спортни организации и спортни клубове, ангажирани 
с трениране на млади атлети, за споделяне на 
знания в тази област с определена насоченост към 
въпросите на подготовката и обучението на млади 
хора в комбинираните спортове.  

индикативен брой 
проекти: 5; индикативна 
стойност 1 млн.евро. 

партньори от 
минимум 9 страни 
членки. 

   

 в ) насърчаване на основните европейски ценности 
чрез поощряване на спорта за хората с увреждания; 
Дейностите ще тестват на европейско ниво 
промоцирането на спортовете за хора с ограничена 
дееспособност като интегрирането на спортове за 
хора с увреждания в общи спортни прояви с цел да 
се подобри устойчивостта на спортната надпревара 
за хората с увреждания (вкл. осигуряването на 
подходящи инструкции, обучение и ресурси), както и 
организирането на състезания с участието на атлети 
с и без увреждания.  

индикативен брой 
проекти: 3; индикативна 
стойност 1 млн.евро. 

партньори от 
минимум 9 страни 
членки. 

   

 г ) насърчаване на равнопоставеността на жените и 
мъжете в спорта. 
Дейностите ще подпомагат работата в мрежа и 
обмена на добри практики с оглед засилване на 
достъпа на жените до управленски позиции в спорта.  

индикативен брой 
проекти: 3; индикативна 
стойност 0,6 млн.евро. 

партньори от 
минимум 4 страни 
членки. 

   

Програма „Младежта в 
действие“  

Покана за представяне на предложения - 
EACEA/12/09 -Действие 4.4 - Проекти, 
насърчаващи творчеството и иновациите в 
младежкия сектор 
През 2009 г. приоритетът по тази покана ще бъде 
даден на проекти, поставящи ударението върху 
следните теми: 
а ) медийна грамотност на младите хора; 
б ) работа с младежта в интернет. 
Страни по програмата:  
- държавите -членки на Европейския съюз, 
- Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, 
- Турция. 
 

Финансова помощ от 
Агенцията не може да 
надвишава 65 % от 
общата сума на 
допустимите за 
възстановяване разходи 
по проектите. 
 
Общата максимална 
субсидия не може да 
надхвърля 100 000 евро. 

Предложенията 
трябва да бъдат 
подадени от 
организации с 
нестопанска цел с 
регистрация най-
малко 2 години. Тези 
организации могат 
да бъдат: 
- НПО и мрежи, 
- местни и 
регионални 
обществени 
организации. 
Партньори от най-
малко четири 

30 септември 2009 
г. 
Проектите трябва да 
започнат между 1 
декември 2009 г. и 
31 март 2010 г. 
Продължителността 
им трябва да бъде 
най -малко 12 
месеца и най-много 
18 месеца. 

Education, 
Audiovisual and 
Culture 
Executive 
Agency 
”Youth in 
Action” 
Programme – 
EACEA/12/09 
BOUR, 4/029 
Avenue de 
Bourget, 1 
BE-1140 
BRUSSELS 

Подробн
и 
насоки: 
http://eac
ea.ec.eur
opa.eu/y
outh/fun
ding/200
9/call_ac
tion_4_4
_en.php 
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различни страни по 
програмата (вкл. 
кандидатстващата 
организация), от 
които най-малко 
една е държава 
членка на ЕС. 
 

Програма Grundtvig / 
Commenius 

Петдневен курс “Еко-иновации за разширен ЕС”, 
Малта, 18-22 януари, 2010 г. 
Цел на курса (посоченото не изчерпва целта): по-
добро разбиране на методологията на еко-
иновациите и след това споделяне на наученото с 
други и допринасяне по този начин за постигане на 
целите от Лисабон. 
Програма на 5-дневния курс: техническо обучение 
относно еко-иновациите и свързани с него визити 
плюс социо-културна програма. 
 

Начин на кандидатстване: 
 1/ подаване на формуляр 
за предварителна 
регистрация, 
 2/ писмо за одобрение 
или покана от 
организатора MECB Ltd, 
 3/ внасяне на такса 
 от 700 евро// 
кандидатстване за грант 
от програма Грюндвиг.  
Местата за курса са 
попълват по реда на 
подаването и 
обработването на 
заявките, за които е 
платена таксата. 
 

Гражданите на ЕС 30 септември, 2009 
г. 

За България 
Национална 
агенция е  
ЦРЧР в 
София, ул. 
„Граф 
Игнатиев” 15, 
етаж 3,  
тел.  
02 91 55010. 
 
 

Повече 
информ
ация на: 
http://ww
w.mecb.
com.mt/
G3W 
 

Програма за младежки 
дейности 2008-2010 г. на 
/Държавната агенция за 
младежта и спорта/ 
МФВС 
 

Подпрограми: 
- “Подкрепа и развитие” 
- “Възможности и реализация”. 
 

Предложенията следва да бъдат изготвени 
съгласно изискванията на Наредбата за 
условията и реда за финансово подпомагане на 
младежки дейности и проекти на национално и 
регионално ниво, Програмата за младежки 
дейности 2008-2010г. и Указанията за изготвяне 
на проекти. 
*Вж. приложената по-долу таблица 

30 октомври 2009 
г.* 
Проектите са 
подават в 
деловодството на 
ДАМС през цялата 
година, но не по-
късно от 30.10.2009г. 
 
За контакти: 
02/9300679;9300543; 
youthinfo@youthsport
.bg 

ДАМС  
гр. София 
1040, 
бул."Васил 
Левски" №75 

Експерти за 
Враца: 
Веселин  
Стефанов 
Тамахкяров 
Ивет  
Владимирова 
Чернева 
 

 

 



Дата на актуализиране на информацията 07.08.2009   

Изготвено от отдел „Оперативни програми”    6 

* Таблица 
 

Подцел 
 

Цел Категории Задължителни и специфични изисквания към 
кандидатите 

Продължителност 
на проектите 

Стойност на 
финансирането 

Изпълнение на проекти в 
мрежа 

Минимум  3 младежки организации От 3 до 6 месеца 18 000 Подкрепа 
Придобиване на знания, 
умения и опит за 
повишаване на 
административния 
капацитет на организации, 
работещи в полза на 
младите хора 

Развитие на младежки 
дейности  и общности в 
малки населени места 

Партньорство с местните власти 
 

6 месеца 18 000 

Подкрепа и развитие 

Развитие 
Популяризиране и 
мултиплициране на добри 
практики в сферата на 
младежките дейности 

Представяне на добри 
практики 

Доказан  практически опит на водещата организация в 
реализацията на младежки дейности минимум 2 години 
 

От  3 до 6 месеца 18 000 

Младежко творчество и 
културен диалог 

Целите на организицията по актуална съдебна 
регистрация да съответстват на категорията на проекта 

От  3 до 9 месеца 10 000 

Превенция на рисковото 
поведение 

Целите на организицията по актуална съдебна 
регистрация да съответстват на категорията на проекта 

От  3 до 9 месеца 10 000 

Гражданска активност и 
доброволчество 

Целите на организицията по актуална съдебна 
регистрация да съответстват на категорията на проекта 

От  3 до 9 месеца 12 000 

Здравословен начин на 
живот 

Целите на организицията по актуална съдебна 
регистрация да съответстват на категорията на проекта 

От  3 до 9 месеца 10 000 

Възможности и 
реализация 

Популяризиране формите на 
неформалното образование 
и създаване на възможности 
за реализация на 
социалните и творческите 
умения на младите хора 
съобразно техните интереси 
 
 
 
 
 
 

Реализация и бизнес Целите на организицията по актуална съдебна 
регистрация да съответстват на категорията на проекта 

От  3 до 9 месеца 12 000 

 


