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ИИ  НН  ФФ  ОО  РР  ММ  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  
  

ЗЗАА    ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ    ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТИИ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ББЕЕННЕЕФФИИЦЦИИЕЕННТТ  ССАА  ССТТРРУУККТТУУРРИИ  ННАА  ГГРРААЖЖДДААННССККООТТОО  

ООББЩЩЕЕССТТВВОО  

  

 

Други програми – 

приоритет, 

операция, 

бюджетна линия 

 

 

 

Избираеми дейности 

 

 

 

  

 

Допустими 

стойности на 

проекта, 

мин. / макс. 

 

Допустими 

кандидати 

 

Краен срок за 

подаване на 
документите 

 

Бележки относно 

подаването на  

проектите 

 

 

 

ПРОГРАМА 
“ОБЩНОСТНО 
РАЗВИТИЕ И 
ГРАЖДАНСКО 
УЧАСТИЕ” 

ФОНД “ХОРАТА 
РЕШАВАТ” 
на Работилница за 
граждански инициативи 
 
С финансовата 
подкрепа на Тръст за 
гражданско общество 
в Централна и 
Източна Европа 
 

Приоритетно ще бъдат подкрепени решения и 
иновативни методи за отговор на нуждите на 
определена общност, местното развитие и такива, 
които водят до постигане на практическа положителна 
промяна в живота на хората и повишаване на 
качеството на живот на цялата общност или отделни 
групи в неравностойно положение. 
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани 
инициативи, които:  
- решават конкретни проблеми на местните хора с 
тяхното активно участие;  
- предлагат нетрадиционни решения;  
- са реалистични и прагматични;  
- могат да предизвикат обществено внимание;  
- могат да убедят и частни дарители (физически и 
юридически лица) да ги финансират. 

Срокът за 
изпълнение на 
проекта е от 3 до 
12 месеца. 
 

За финансиране 
могат да канди-
датстват групи от 
граждани, настоя-
телства, клубове, 
читалища, сдру-
жения, фондации 
или други граж-
дански структури. 
Не могат да 
кандидатстват 
фирми и 
индивидуални 
граждани.  

Краен срок: 16 
ноември 2009 г., 
18.00 ч.  

Като прикачен 
файл на e-mail: 
konkurs@wcif-
bg.org 
http://www.wcif-
bg.org/cfp/23/5
75/New-text 

Основна 
цел на 
фонда е да 
се подкре-
пят инициа-
тиви, които 
решават 
конкретни 
проблеми 
на хората от 
дадена 
общност с 
активното 
участие на 
самите 
хора.  

 Покана за набиране на 
проектни предложения по 
програмата за 
трансгранично 
сътрудничество между 
България и Сърбия  

Проектните предложения трябва да попадат в една от 
двете приоритетни оси: 
1. Развитие на дребно мащабна инфраструктура 
2. Подобряване на капацитета за съвместно 
планиране, решаване на проблеми и развитие 
Крайната цел на програмата е да повиши капацитета 
на местните и регионални власти в разработването и 

Предвиденият 
бюджет за 
настоящата 
Покана за 
предложения от 
двете партниращи 
страни възлиза на 

За България 
(административно 
ниво NUTS III) - 
области Видин, 
Монтана, София, 
София - град, 
Перник и 

Краен срок: 30 
ноември 2009 г., 
16.00 часа 
местно време 
Документи за 
кандидатстване: 
http://www.bgregio.

МРРБ (Управляващ орган) в 
сътрудничество с 
Министерство на финансите, 
Република Сърбия, 
(Национален партниращ 
орган) 
С финансовата подкрепа на 



   На вниманието на председател на Общински  

   съвет, ВрИД Кмет, зам.-кметове, директор  

   дирекции, 

   Информацията е качена на сайта на община  

   Враца – www.vratza.bg – раздел „Проекти” 

  

 

Дата на актуализиране на информацията 03.11.2009 г 

Изготвил: отдел „Оперативни програми  
2 

изпълнението на съвместни проекти в допустимия 
граничен регион. 
 

6,153,381.00 Евро. Кюстендил; за 
Сърбия (адм.ниво 
еквивалент на 
NUTS III) - 
области Бор, 
Зайчар, Нишава, 
Пирот, Ябланица 
и Пчински. 

eu/Content.aspx?
menu=right&pid=6
8 

Програмата за трансгранично 
сътрудничество между 
България и Сърбия, 
съфинансирана от 
Инструмента за 
предприсъединителна 
 

Покана за набиране на 
проектни предложения по 
програмата за 
трансгранично 
сътрудничество между 
България и Македония 

Ще бъдат финансирани проекти, отговарящи на една 
от следните приоритетни оси: 
1. Икономическо развитие и социално сближаване  
2. Подобряване качеството на живот  
 
Могат да кандидатстват местни, регионални или 
национални власти, национални и регионални 
агенции, администрации на природни паркове, 
здравни заведения, културни институции, обществени 
центрове/читалища, регионални агенции по заетост, 
неправителствени или нестопански организации, 
образователни институции, еврорегиони и др. 
 
 

По първата покана 
за набиране на 
предложения са 
предвидени 4,1 
млн. евро като 
отпусканите суми 
за отделни 
проекти ще бъдат 
между 10 000 евро 
и 300 000 евро. 

Посочени общини 
от областите 
Благоевград и 
Кюстендил 

Краен срок: 14 
декември 2009 г. 
Пакет документи 
за 
кандидатстване 
http://www.mrrb.go
vernment.bg/ 

Задължително условие за 
всеки проект е да има поне 
един партньор от всяка страна 
на граничния регион, а 
водещият партньор да е 
регистриран в допустимия 
пограничен район между 
България и Македония поне 
12 месеца преди подаването 
на проектните предложения. 

 

Програма „Младежта в 
действие“ - Поддейност 
4.6 - Партньорства  

Покана за представяне на предложения - EACEA/22/09 
Разработването на програма за дейност, съчетаваща една или повече от следните дейности: 
а ) транснационален младежки обмен; 
б ) национални или транснационални младежки инициативи; 
в ) Европейска доброволческа служба; 
г ) обучение и работа в мрежа. 
Общият бюджет, отпуснат за съфинансирането на проекти по настоящата покана, възлиза на 1 
200 000 евро. 
Сумата на безвъзмездните средства, отпуснати за всеки отделен проект, не може да надхвърля 
100 000 евро. 
Допустими кандидати: 
— местен или регионален публичен орган, или  
— орган с нестопанска цел, работещ в сектора на младежта на европейско равнище (ENGO) с 
членуващи организации в най-малко осем (8) държави по програмата „Младежта в действие“.  

1 декември 2009 г. 
 
За повече информация 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexU
riServ.do?uri=OJ:C:2009:199:0
014:0017:BG:PDF 

Education, 
Audiovisual and 
Culture Executive 
Agency  
‘Youth in Action’ 
programme 
EACEA/22/09  
BOUR, 04/029  
Avenue du Bourget 
1  
1140 Brussels, BE 
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Програмата за дейност трябва да започне задължително между 1 април 2010 г. и 1 септември 
2010 г.  и да завърши в рамките на 24 месеца. 
 

 

Европейски награди за 
предприемачество 2010 

Целта на наградите е да отличат институции, чиято дейност насърчава и вдъхновява предприемачеството в 
Европа и дава пример за успешно прилагане на политики и практики в тази област. 
В конкурса са поканени за участие национални, регионални и местни институции или публично-частни 
партньорства от всички страни - членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Турция. 
За европейската награда могат да се състезават онези институции, които са преминали успешно национална 
селекция. Затова българско жури под ръководството на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
ще отличи две кандидатури, които ще получат право на участие в международния етап на конкурса. 
Награди ще бъдат присъдени в пет категории: 
- Насърчаване на предприемаческия дух 
- Инвестиране в изграждането на умения 
- Подобряване на бизнес средата 
- Подкрепа на интернационализирането на бизнеса 
- Награда за отговорно и интегриращо предприемачество. 
Европейската комисия ще присъди и Голямата награда на журито за кандидатурата, оценена като най-творческа и 
вдъхновяваща предприемаческа инициатива. 
 
 

13 ноември 
2009 г. 

За участие на 
адрес: 
Ивайло Грънчаров, 
държавен експерт, 
Дирекция "Политика 
по отношение на 
предприятията" 
МИЕТ 
София, 1052 
ул. "Славянска" 8 
тел.: 02 / 940 7489 
факс: 02 / 940 7464 
e-mail: 
i.grancharov@mee.g
overnment.bg 

Покана за представяне 
на предложения — 
JLS/2009/ERFX/CA  

(2009/C 243/06)  

 

Европейската комисия отправи покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за 
дейности в подкрепа на политиката за предоставяне на убежище.  

Общата налична индикативна сума е 9 176 666,67 EUR.  

Текстът на поканата, формулярът за кандидатстване и всички други важни подкрепящи документи могат да бъдат 
намерени на английски език на уебсайта на Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ на 
Европейската комисия:  

 

Краен срок: 
30 ноември 
2009 г. 

http://ec.europa.eu/
justice_home/fundi
ng/refugee/funding
_refugee_en.htmB
G 

BG161PO003/1.1.1-
01/2007 „Подкрепа за 
създаване и развитие на 
стартиращи иновативни 
предприятия”  

Основната цел на процедурата e да увеличи броя на успешно стартиралите иновативни предприятия, като 
предостави подкрепа в най-рисковата фаза на тяхното развитие, а именно в етапа на разработване на базисния 
иновативен продукт или процес на фирмата в неговата пред-пазарна подготовка - до разработването на опитен 
образец. 
Целевата група: стартиращи предприятия, които ще предоставят на пазара, вследствие изпълнението на 
иновативни проекти по настоящата схема за безвъзмездна помощ, нови или значително усъвършенствани 
иновативни продукти и/или иновативни процеси (технологии), като иновативните продукти или процеси трябва да 

Начална 
дата за 
кандидатств
ане:  
20 юли  
2009 г. 

http://www.opcomp
etitiveness.bg/bg/p
rojects/i 
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са нови за българския или европейския пазар. 
Допустими стойности на проекта: 

Макс.: 391 166 лв. 
Мин.: 40 000лв. 

Максимален процент на безвъзмездна помощ от общите допустими разходи по проекта: 90 % 

 

Фонд “Неотложна 
гражданска намеса”  

Фондът е част от тригодишна програма “Общностно развитие и гражданско участие” на Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” (ФРГИ) 2009 - 2012. 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.  
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. 
Общият бюджет за безвъзмездната помощ за първата година е 15 000 лева. 
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. 

Краен срок: 
текущ 
Срокът за 
изпълнение 
на проекта е 
до 5 месеца. 

Формулярът за 
кандидатстване 
се изпраща като 
прикачен текстови 
файл на ел. 
поща: 
urgent@wcif-
bg.org 
EmergencyFund_2
009.doc  
Neotlojna_grajdans
ka_namesa_formul
yar_2009.doc  

Фонд за развитие на 
капацитета на НПО  

Фондът дава възможност на местни НПО да получат съдействие (под формата на обучение и консултиране) в 
области, свързани с развитието на организацията си като цяло - например, по отношение на екипа, организацията 
на работа, финансовата устойчивост, публичността и т.н. 
Фондът е част от тригодишна програма “Общностно развитие и гражданско участие” на Фондация “Работилница за 
граждански инициативи” (ФРГИ) 2009 - 2012. Средствата са осигурени от Тръст за гражданско общество в 
Централна и Източна Европа. Фондът за развитие на капацитета на НПО има за цел:  
- да насърчи НПО да полагат целенасочени усилия за развитие на своя организационен капацитет чрез създаване 
на специфични организационни документи, стратегии, планове и т.н.;  
- да съдейства за организационното развитие на НПО като улесни достъпа им до качествени 
консултантски/обучителни услуги. 

Краен срок: 
текущ 

Capacity_Building_
Fund_2009.doc 
Capacity_Building_
Fund_2009_formul
yar.doc  
CV_Capacity_Fun
d.doc   

Глобален фонд за 
децата  

Глобалният фонд за децата (Вашингтон) предоставя финансиране на местни организации от цял свят, които: 
- са местни организации, които решават общностни проблеми, с малък бюджет (под 100 000 щ.д. годишно); 
- служат на най-уязвимите деца (социално-слаби, с увреждания, социално изолирани, членове на банди, роми, от 
рискови групи и др.); 
- ползващи иновативни, бизнес подходи: нови подходи към стари проблеми; 

Краен срок: 
текущ 

Като първа крачка 
се кандидатства 
онлайн на адрес: 
letter of inquiry 
Ако вашата 
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- признати за източник на експертни знания в общността или на национално ниво; 
- техни преки бенефициенти са деца и млади хора; 
- имат отлично ръководство и визия; 
- със солидни системи за управление - електронна поща, основни финансови и счетоводни системи; 
- реализирали са ефективни програми. 
Грантовете се предоставят на годишен принцип и са в размер от 5 000 до 20 000 щ.д. 
 

организация 
отговаря на 
приоритетите на 
ГФД и на 
критериите за 
подбор, процесът 
ще продължи с 
представяне на 
пълно проекто-
предложение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


