
По-добри предложения за еврофондовете 
Национални конкурси  
ОБЩА СХЕМА И КРИТЕРИИ 

 

Увод:  

• Каним Ви да представите проектни идеи за дейности, които по принцип могат 
да бъдат подкрепени от Европейската Кохезионна политика/ Структурните 
фондове.  

• Oчакваме общо описание на предлаганата проектна идея (схематично 
представен идеен проект), а не напълно разработено предложение  

• Авторите на 2-3 от най-добрите идеи ще получат парична награда, която 
може да бъде използвана с цел подкрепа на инициативи за развитие на дадена 
общност. 

 

Обща схема за национални конкурси и отгоравящите на условията 
дейности  

Предлаганата идея на проекта/ите трябва да отговаря на следните критерии:  

• Идеята трябва да бъде ориентирана към обществена полза; 

• Тя следва да допринесе за развитие на общността и намирането на решения, 
фокусирани на местно ниво; 

• Тя следва да допринесе за устойчивостта на околната среда; 

• Идеята трябва да описва проекта, който би могъл да донесе конкретни 
резултати. 

 

Други критерии:  

• Ние насърчаваме всички проектни идеи, които отговарят на критериите за 
допустимост и по-специално онези, които спадат към някои от следните 
категории: чиста енергия, градско развитие, градска околна среда, устойчив 
транспорт, развитие на общността, зелена инфраструктура и опазване на 
екосистемите;  

• "Меки" мерки, като например обучения, проучвания, повишаване на 
осведомеността, са допустими само ако са придружени с дейности, които 
могат да дадат реални и осезаеми резултати. 

 

(В случай, че заявителят е физическо лице / активист, ние приветстваме 
демонстрацията на подкрепа на проектните му идеи от местната общност или 
сътрудничество с НПО.) 

Финансирано с подкрепата на Европейската  
комисия и Европейската климатична фондация.  
Донорите не отговарят за позициите отразени тук. 



Избираемост на кандидатите  

Могат да кандидатстват неправителствени организации, индивидуални лица, местни 
активисти и групи от  граждани. 

 

Оценка на кандидатури и избор на най-добрите идеи  

• Всички кандидатури ще бъдат оценявани от жури, съставено от екип от 
експерти, които имат познания в областта на устойчива енергия и транспорт, 
развитие на общността, гражданското общество и др. 

• Проектите трябва да допринасят за устойчивото развитие на местни общности 
или опазването на екосистемите и климата. 

• Трябва да имат “въздействие” и резултат, който води до реална промяна, т.е. 
крайният резултат не може да бъде някакъв анализ, статия, изследване;  

 

Определяне на критериите за оценка може да бъде специфично за различните 
държави и детайлно ще се преценява от жури. Изцяло от журито ще зависи, как точно 
ще се организира оценката. 

 

Парична награда  

• Паричната награда в съответна държава може да се даде на един победител 
или няколко, по преценка на журито;  

• Парите могат да бъдат изразходвани само за целите на проекта – допустимо е 
да се изплащат хонорари на кандидата (обосновани с вложени часове и ставка, 
до 50% от средствата, но се допуска и повече при добра обосновка), средства 
за пътувания и срещи и за материални и нематериални активи свързани с 
реализирането на проекта или етап от него (например предпроектно 
проучване или детайлизиран проект), но това трябва да бъде посочено в 
попълнените документи и проектния бюджет; 

• Всички средства от наградата се изплащат срещу надлежно изготвени 
разходни документи или по граждански договор, когато се отнасят за 
хонорари на участниците. 

 

Друго  

Един кандидат може да подаде няколко идейни проекта, но само един от тях може да 
бъде награден.  

 

 


