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Програма за малки идеи и проекти
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОГРАМАТА
Програмата за финансиране на малки идеи и проекти се осъществява в рамките
на проект „Аз дарявам, за да правя промяната“ на сдружение „Първи юни“,
финансиран от фондация „Америка за България“.
По първия етап на Програмата ще се финансират малки идеи и проекти, които
трябва да се реализират на територията на населените места в общините Бяла
Слатина и Оряхово, които да бъдат насочени към решаването на значими за
местните хора проблеми.
Идеите и проектите трябва да бъдат с голяма обществена значимост, да имат
дълготраен ефект и да привличат допълнителни ресурси!
II. УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМАТА
 Цел на Програмата:
Основната цел на Програмата за малки проекти е да даде възможност на хората
от населени места от общините Бяла Слатина и Оряхово да изпълнят дейности
и инициативи, които да са насочени към решаването на значими за тях самите
проблеми от социален, културен или екологичен характер, или да създават
нови условия за подобряване на живота и благополучието на жителите от
съответното населено място или община.
Основните области на Програмата, в които могат бъдат подавани идеи и
проектни предложения, са:
 Образование;
 Социално включване;
 Ранно детско развитие;
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 Околна среда;
 Култура;
 Спорт;
 Младежки дейности.
Внимание ще бъде отделено и на идеи и проекти в други области, извън
посочените, които са определени като важни от представителите на местните
общности и хората по места!
Идеи и проекти, съдържащи дискриминационни дейности или послания по
какъвто и да е признак, няма да бъдат допускани за разглеждане!
По Програмата могат да се подават идеи и проектни предложения, чиито цели,
дейности и послания уважават и зачитат човешките права и човешкото
достойнство и не представляват обида на малцинствена, религиозна, етническа
или друга основа.
 Кой може да кандидатства:
Кандидатите по Програмата трябва да са от населени места от общините Бяла
Слатина и Оряхово.
Идеи и проекти на кандидати от други общини или други населени места няма
да бъдат разглеждани!
За финансиране по Програмата могат да кандидатстват:
 НПО (сдружения или фондации);
 Неформални граждански групи;
 Училища или детски градини;
 Настоятелства на училища или детски градини;
 Клубове;
 Читалища.
За финансиране по Програмата не могат да кандидатстват: фирми,
индивидуални лица, еднолични търговци, структури на местната власт,
включително общини, кметства, държавни институции и организации или
техни клонове или представителства, политически партии.
Формалните организации (НПО, читалища, настоятелства и др.),
които подават проектни предложения по Програмата трябва да бъдат
легитимни и действащи организации, които нямат неиздължени плащания към
държавата и могат да представят актуални официални документи, доказващи
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съществуването на организацията. Кандидатстващите формални организации
трябва да бъдат неправителствени, нестопански и неполитически и
регистрирани в обществена полза.
Неформалните граждански групи трябва да посочат име и адрес на
официалния представител на групата. Официалният представител на
неформалната гражданска група трябва да представи копие от лична карта и
свидетелство за съдимост.
 Продължителност на проектите, финансиране и допустими
разходи по Програмата:
Общият брой на финансираните проекти по Програмата ще бъде минимум 43
(четиридесет и три) в периода февуари 2017 – ноември 2019 г.
Продължителността за реализиране на идеята/проекта трябва да е до 9
(девет) месеца – май 2017 – януари 2018 г.
Един кандидат може да участва само с едно проектно предложение в рамките
на един етап на конкурса!
Максималната сума, която ще бъде отпусната по Програмата за един проект е
до 2400 (две хиляди и четиристотин) лева.
Програмата изисква минимум 20% собствен принос от кандидатите от
Общия бюджет – в това число – най-малко 10% финансов принос и наймалко 10% - участие с доброволен труд, оценен реалистично в левова
равностойност.
Програмата изисква принос от Общините Бяла Слатина и Оряхово в
размер на 30 % от Общия бюджет. Приносът може да бъде финансов и
нефинансов.
Допустими разходи:
 Разходи, свързани с провеждането на обучения, семинари, дискусии;
 Разходи за материали и консумативи, необходими за конкретни
дейности, описани в проектното предложение;
 Разходи за информационни материали;
 Разходи за офисна техника до 10% от общия бюджет;
 Разходи за ремонти и дребни строителни дейности;
 Разходи за пътни, ако проектът предвижда дейности извън
населеното място;
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Разходи за възнаграждения на специалисти, пряко ангажирани с
дейностите по проекта;
Административни разходи в
размер до 10% от исканите от
Програмата средства.

Недопустими разходи:
 Разходи за операции, лечение и други подобни;
 Индивидуални стипендии;
 Хуманитарни помощи – раздаване на храна, дрехи, лекарства и т.н.;
 Международни пътувания;
 Закупуване на земя, сгради, превозни средства;
 Заеми и/или лихви по дългове, глоби, финансови санкции и др.
подобни.

Важно! Ставката за един час доброволен труд е 4,51 лв.
 График на Програмата:
Програмата стартира през месец февруари 2017 г. и ще продължи до месец
ноември 2019 г.
Първи етап на Програмата:
 Срок за подаване на проектните предложения: от 15 февруари до 07
април 2017 г. включително;
 Оценка на предложенията и избор на проектите, които ще бъдат
финансирани: от 07 до 21 април 2017 г.
 Подписване на договорите за финансиране: 24 април 2017 г.
 Изпълнение на проектите: от 01.05.2017 г. до 31.01.2018 г.
 Необходими документи:
Всеки кандидат - Формална организация или неформалните граждански групи
– трябва да предостави следната документация:
Проектни документи:
 Формуляр за кандидатстване – по образец;
 Бюджет на проекта – по образец;
Придружаващи документи за формални организации:
 Копие от съдебна регистрация;
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Документ за актуално съдебно състояние;
Документ за липса на задължения към НАП;
Автобиографии на административния екип по проекта;
Автобиографии на експертите по проекта (ако има предвидено участие на
такива);
 Писмо за партньорство (ако има такова) в свободен текст;
 Писмо за препоръка (препоръчително) в свободен текст.
Придружаващи документи за неформалните групи:
 Протокол за учредяване на инициативна група;
 Копие на лична карта и свидетелство за съдимост на представляващия
неформалната група;
 Автобиографии на административния екип по проекта;
 Автобиографии на експертите по проекта (ако има предвидено участие на
такива);
 Писмо за партньорство (ако има такова) в свободен текст;
 Писмо за препоръка (препоръчително) в свободен текст.
6. Подаване на проектните предложения:
Проектните предложения (трябва да включват пълен набор от изискуемите
документи) се подават:
 Лично, по пощата или с куриер на адрес:
ул."Климент Охридски" 30
Град Бяла Слатина 3200
Сдружение „Първи юни“
Относно: Кандидатура по Програма „Участвам – Дарявам – Променям“
 Сканирани, на електронна поща:
sdjuf@abv.bg
Относно: Кандидатура по Програма „Участвам – Дарявам – Променям“
7. Разглеждане на проектните предложения:
Проектните предложения се разглеждат от Комисия на Програмата, която
включва представители на екипа на сдружение „Първи юни“, представители на
местната власт и експерти. Разглеждането на кандидатурите става на два етапа:
 Етап на техническа оценка на предложенията:
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На този етап се обръща внимание на всички задължителни документи по
Програмата. При липса на част от Придружаващите документи или при
наличие на неверни такива, кандидатите ще бъдат задължени да ги представят
в рамките на пет работни дни. При непредставяне в указания срок и в
кандидатури, при които Формулярът за кандидатстване и Бюджетът на проекта
не са подадени в дадените образци, или пък са частично попълнени (с
липсващи задължителни раздели), проектните предложения няма да бъдат
допуснати до етап за качествено разглеждане и оценка.
 Етап на качествена оценка на предложенията:
Качествената оценка се основава на основните елементи на предложението,
съобразно частите във Формуляра за кандидатстване и Бюджета на проекта, по
следните критерии:
- Проектът да отговаря на изискванията на Програмата;
-

Да има адекватна връзка между Основната и Специфични цели на
проекта с планираните дейности;

-

Планираните дейности и очакваните резултати да са реалистични и
постижими;

-

Да има ясна и видима връзка между планираните дейности и очакваните
резултати;

-

Графикът за изпълнение на проекта да е реалистичен спрямо броя и
естеството на заложените дейности;

-

Очакваните резултати да предполагат в голяма степен устойчивост след
приключване на проекта;

-

Бюджетът да е реалистичен и перата да отговарят на заложените
дейности;

-

Бюджетът да отговаря на финансовите изисквания на Програмата.

Всички одобрени проекти ще бъдат представени на страницата на сдружение
„Първи юни“. Представянето ще включва резюме на проекта и размер на
полученото финансиране по Програмата.
За повече информация може да свържете с нас на:
Телефон: 0915/ 99 00 2; GSM: 0893 654 914;
0893651192;
Електронна поща: sdjuf@abv.bg

Аз Дарявам, за да Променям
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