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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  УУЧЧИИЛЛИИЩЩАА,,  ФФИИРРММИИ,,  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 
 
 
 

Нови обяви: 

Фонд "Социална 
отговорност на Първа 
инвестиционна банка" 
2010  
 

Фондът има за цел да предостави възможности 
за развитие на деца и младежи от Домовете за 
деца и юноши (ДОВДЛРГ) в страната, като 
работи за тяхната социална адаптация, житейска 
реализация и подготовка за самостоятелен 
живот.  
През 2010 година Фондът ще насочи усилия за 
ресоциализацията и професионалната 
квалификация на децата от институциите, които 
или завършват училище или им предстои в 
близко бъдеще да завършат – във възраст 14-18 
години – и са в етап, в който или трябва да 
решават въпроса за своето професионално 
обучение и реализация или трябва да напуснат 
Дома и да се влеят в „нормалния” живот.  
Приоритетно ще бъдат разглеждани инициативи, 
които обединяват различни групи от хора и 
институции от едно населено място, обединени 
от идеята за подкрепа на децата, лишени от 
родителски грижи. Предимство ще имат и 
инициативи, които предлагат иновативни 
решения или алтернативни възможности за 
личностното развитието или професионална 
реализация на децата 
 
Предложенията за проекти трябва да включват 
добре обмислена, разумно разработена и 

Общият бюджет 
за 
безвъзмездната 
помощ по 
настоящия 
конкурс е 26000 
лева. Предвижда 
се да бъдат 
финансирани 
най-малко 5 
проекта. 

За финансиране могат да 
кандидатстват групи от 
граждани, настоятелства, 
клубове, читалища, 
сдружения, фондации или 
други граждански 
структури. Не могат да 
кандидатстват фирми и 
индивидуални граждани. 
Кандидатстващите 
организации или 
граждански групи трябва 
да бъдат 
неправителствени, 
нестопански, 
неполитически и 
нерелигиозни.  
 

Краен срок: 1 
март 2010 
година, 18.00 ч. 

Формулярът за 
кандидатстване се изпраща 
като прикачен текстови файл 
на ел. поща: konkurs@wcif-
bg.org 
 
За повече информация:  
http://www.wcif-
bg.org/cfp/23/579/New-text  
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взаимно допълваща се комбинация от следните 
видове дейности:  

o Индивидуална и групова работа - 
Проектът може да включва специализирана 
психологическа подкрепа за придобиване на 
нови социални или комуникативни умения. 
Примерно, групово-терапевтична или 
индивидуална ресоциализираща работа, арт 
терапия (основан на драма, музика, визуални 
изкуства) и други. 

o Професионална квалификация и/или 
преквалификация - Проектът дава възможност 
децата да се включат в организирани за тях 
курсове за професионална квалификация и/или 
преквалификация по професия или част от 
професия, които са достъпни на регионално ниво 
и са от интерес за младежите, както и са 
съобразени с местния пазар на труда.  

o Публичност - Организиране и 
провеждане на публично представяне на 
инициативата, общо събитие или празненство, в 
което се представят продуктите от инициативата 
и се привлича общественото внимание към 
проблемите на социализацията и подготовката 
за живот извън институциите.  
Срокът за изпълнение на един проект е от 6 до 8 
месеца.  
 

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

Европейската комисия отправи покана за 
представяне на предложения за отпускане на 
безвъзмездни средства за дейности в подкрепа 
на политиката за интегриране на граждани на 
трети страни. 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. Проектите следва да са с 
продължителност до 18 месеца. Всички проекти 
трябва да са започнали от 31 декември 2010. 
Приоритет 1: Събиране на обществени и 
мигранти възприятия и разработване на по-
цялостното разбиране на процесите на 

Общата налична 
индикативна 
сума е 4 580 000 
евро. 
Подкрепата от 
страна на 
Общността е в 
размер на до 
80% от 
стойността на 
проекта и ще е 
между 200 хил. и 
750 хил. евро. 
 

Кандидатът и неговите 
партньори трябва да 
бъдат национални, 
регионални и местни 
власти, неправителствени 
организации, публични или 
частни организации 
(включително 
университетски катедри, 
изследователски 
центрове), както и 
международни 
организации. Поканата за 
предложения е отворена 
само за организации, 

Краен срок: 3 
март 2010 г.  
 

За повече информация: 

http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/integration/docs/call_f
or_proposal_2009/call_proposal
s_2009_en.pdf 

Документите могат да бъдат 
намерени на: 

http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/integration/funding_int
egration_en.htm 
http://ec.europa.eu/justice_hom
e/funding/2004_2007/inti/fundin
g_inti_en.htm 
 European Commission 
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интеграция 
 

работещи на базата на 
нестопанска цел. 
Кандидатът и неговите 
партньори трябва да 
бъдат регистрирани в 
някоя от 26-те държави-
членки, участващи в 
Европейския фонд за 
интеграция на граждани на 
трети страни (държави-
членки с изключение на 
Дания). Това не се прилага 
за международни 
организации. 
Предложенията трябва да 
бъдат съставени от 
партньори от най-малко 
пет държави-членки, 
участващи в Европейския 
фонд за интеграция (в 
държава-членка, в която 
кандидатът е регистриран 
брои за спазване на 
минимален брой 
участващи държави-
членки); 

DG Justice, Freedom and 
Security 
DG JLS /B4 – Integration Fund 
Community Actions 
LX 46 2/055, 
BE-1049 Brussels. 
Fax (32.2)298 03 06 
E-mail: JLS-INTEGRATION-
FUND@ec.europa.eu 

 

 

Предишни актуални обяви 

Оперативна програма 
за развитие на сектор 
„Рибарство”  
мярка 2.6. 
„Инвестиции в 
преработка и 
маркетинг на 
продукти от риболов 
и аквакултура” от 
проритетна ос 2 
„Аквакултура, 
риболов във 
вътрешни водоеми, 
преработка и 
маркетинг на 

София, 16 декември 2009 г. – Управляващият 
орган на Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство” издаде Заповед за отваряне 
на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и 
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 
от проритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във 
вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на 
продукти от риболов и аквакултура”.  
15 работни дни след обявяване на заповедта за 
отваряне на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка 
и маркетинг на продукти от риболов и 
аквакултура” стартира приема на проекти. 
По мярката ще се подпомагат проекти, насочени 
към изграждане, разширяване, оборудване и 
модернизация на предприятия в сектор 

Финансовото 
подпомагане ще 
бъде 60 % от 
размера на 
одобрените и 
реално 
извършени 
инвестиционни 
разходи. От тях 
75 % ще бъдат 
осигурени от 
Европейския 
фонд по 
рибарство и 25 
% – национално 

За безвъзмездна 
финансова помощ могат 
да кандидатстват 
юридически лица или 
еднолични търговци, 
регистрирани по 
Търговския закон или 
Закона за кооперациите. 
За подпомагане по сектор 
04 се допускат само 
юридически лица, 
регистрирани съгласно чл. 
14 от Закона за стоковите 
борси и тържищата. За 
съществуващи обекти по 

Приемът на 
проекти 
стартира от 
януари 2010 г 

Изпълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури  
 
 
За информация: 
Ани Брезоева, PR  ИАРА 
+ (359) 889 440 678 
abrezoeva@gmail.com 
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продукти от риболов 
и аквакултура” 

„Рибарство”. 
Преработвателните и търговските предприятия 
могат да се възползват от съфинансиране за 
някои от следните сектори: 
Сектор 01 – Увеличаване преработвателния 
капацитет чрез изграждане на нови 
преработвателни единици и/ или разширение на 
съществуващи; 
Сектор 02 – Изграждане, разширение, 
оборудване и модернизация на преработвателни 
единици с цел подобряване хигиената и 
условията на труд, опазване на околната среда и 
внедряване на производствени системи за 
контрол на качеството и технологични иновации; 
Сектор 03 – Изграждане на нови пазарни 
структури; 
Сектор 04 – Модернизация на съществуващи 
пазарни структури. 

съфинансиране. 
Максималният 
размер на 
безвъзмездната 
финансова 
помощ за един 
проект не трябва 
да надвишава 
левовата 
равностойност 
на: 1 000 000 
евро по сектор 
01 и сектор 02; 3 
000 000 евро по 
сектор 03 и 300 
000 евро по 
сектор 04. 
Минималната 
финансова 
помощ по проект 
не трябва да 
бъде по-малка 
от левовата 
равностойност 
на 10 000 евро. 

сектори 01, 02 и 04 
кандидатите за 
подпомагане трябва да са 
регистрирани по реда на 
чл. 12 от Закона за 
храните (ЗХ) или чл. 229, 
чл. 262 от Закона за 
ветеринарномедицинската 
дейност (ЗВД) 

Покана за 
представяне на 
предложения  
EACEA/29/09 за 
изпълнението на 
„Еразмус Мундус“ II  
(2009/C 294/08)  
 

Изпълнителната агенция за образование, 
аудиовизия и култура на ЕК кани всички 
заинтересовани да представят проектни 
предложения по програма "Еразмус Мундус" 2.  
Основната цел на програма „Еразмус Мундус“ е 
да насърчава европейското висше образование, 
да подпомага разширяването и подобряването 
перспективите за кариера на студентите и да 
улеснява междукултурното разбирателство чрез 
сътрудничество с трети държави в съответствие 
с целите на външната политика на Европейския 
съюз, за да допринесе за устойчивото развитие 
на тези държави в областта на висшето 
образование.  
Отворените схеми на финансиране са следните: 

   Ръководството за програма 
„Еразмус Мундус“ и 
съответните формуляри за 
кандидатстване по трите 
действия са налични на 
следния адрес:  
http://eacea.ec.europa.eu/erasm
us_mundus/funding/higher_edu
cation_institutions_en.php 
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o Действие 1 — Съвместни програми по 
"Еразмус Мундус" 

— Действие 1A — Магистърски курсове 
„Еразмус Мундус“ (МКЕМ) и  
— Действие 1Б — Съвместни докторантури 
„Еразмус Мундус“ (СДПЕМ),  

 o Европейски висши 
училища; 
o Висши училища от 
трети държави; 
o Физически училища; 
o Научноизследовател
ски организации; 
o Организации, 
действащи в областта на 
висшето образование. 

30 април 2010 г.  
 

Понастоящем изпълнителната 
агенция въвежда система за 
електронно подаване на 
заявления. За настоящата 
покана кандидатите изпращат 
заявления, като използват 
електронния формуляр, 
наличен от месец февруари 
2010 г. (примерен образец на 
електронния формуляр ще 
бъде публикуван на интернет 
страницата на Агенцията през 
декември 2009 г.).  
Този формуляр (заедно с 
приложенията) се приема за 
окончателно заявление.  
В допълнение по пощата 
трябва да се изпрати 
хартиено копие на 
заявлението, в срока за 
кандидатстване, на следния 
адрес:  
Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency  
Call for proposals EACEA/29/09 
— Action 1 
Att. Mr. Joachim Fronia  
BOUR 02/29  
Avenue du Bourget 1  
1040 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË 

o Действие 2 — Партньорството "Еразмус 
Мундус" (EMA2) 

— „Еразмус Мундус“ Действие 2 — 
НАПРАВЛЕНИЕ 1 — Партньорства с държави, 
обхванати от инструментите 
ЕИСП, ИСР, ЕФР и ИПП ( 1 ) (бивш Прозорец за 
външно сътрудничество) 
— „Еразмус Мундус“ Действие 2 — 
НАПРАВЛЕНИЕ 2 — Партньорства с държави и 
територии, обхванати от 
Инструментите за индустриализирани страни 
(ИИС) 

 o Европейски висши 
училища; 
o Висши училища от 
трети държави; 
o Физически училища; 
o Научноизследовател
ски организации; 
o Организации, 
действащи в областта на 
висшето образование. 

30 април 2010 г.  
 

 Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency  
Call for proposals EACEA/29/09 
— Action 2 
Att. Mr. Joachim Fronia  
BOUR 02/29  
Avenue du Bourget 1  
1040 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË 
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o Действие 3 — Популяризиране на 
европейското висше образование 

За целите на настоящата покана проектите 
трябва да разглеждат един от следните 
приоритети:  
— проекти за популяризиране на европейското 
висше образование в определени географски 
райони (ще се даде приоритет на райони, които 
са били по-малко представени в проекти по 
„Еразмус Мундус“: напр. Африка и 
индустриализираните страни)  
— проекти за подобряване на услугите за 
международни студенти и кандидат докторанти  
— проекти с международно измерение на 
осигуряване на качеството  
— проекти за засилване на връзките между 
европейското висше образование и 
научноизследвателски дейности  
— проекти за популяризиране на възможностите 
за европейско обучение за кандидат докторанти  

Мин. 100 000 
евро 
Мах. 350 000 
евро 

o Европейски висши 
училища; 
o Висши училища от 
трети държави; 
o Физически училища; 
o Научноизследовател
ски организации; 
o Организации, 
действащи в областта на 
висшето образование. 

30 април 2010 г.  
 

Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency  
Call for proposals EACEA/29/09 
— Action 3  
Att. Mr. Joachim Fronia  
BOUR 02/29  
Avenue du Bourget 1  
1040 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË  
 

Фондация “Америка за България” (ФАБ) има 
удоволствието да представи програмата 
„Младите лидери на България”, администрирана 
от Институт за международно образование 
(Institute of International Education – IIE). 
Програмата има за цел да подбере най-
талантливите студенти, следващи бакалавърска 
степен, както и експерти от сферата на околната 
среда и да им предложи уникални образователни 
стипендии и обучителни лидерски семинари в 
САЩ. Чрез програмата „Младите лидери на 
България”, Фондация “Америка за България” има 
за цел да подпомогне не само общественото и 
икономическо развитие на България, но също 
така и да подобри разбирателството и 
дългосрочното сътрудничество между млади 
лидери и професионалисти в САЩ и България. 
Програма „Младите лидери на България” 
предлага три основни компонента:  

   За повече информация: 
www.iie.eu 
 (посочете „Scholarship 
programs” и изберете 
“Bulgarian Young Leaders 
Program”) или се свържете с 
Елена Хаджисотирова, 
консултант към Институт за 
международно образование 
на тел. +359 878 74 97 31, e-
mail: bylp@iie.eu или 
ehadjisotirova@iie.eu) 

Стипендии за 
обучение в САЩ 
„Младите лидери на 
България” на 
Фондация “Америка 
за България”  

1) Компонент „Предприемачество и лидерски 
умения” 
Компонент „Предприемачество и лидерски 
умения” предлага краткосрочно (без кредит) 

 o Кандидатите трябва 
да са български граждани, 
които живеят и учат в 
България; 

22 февруари 
2010г. 
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обучение за 30 студетни от всички акредитирани 
български университети, следващи втора или 
трета година бакалавърска степен. През 
петседмичния период (юли – aвгуст 2010 г.) на 
обучение по предприемачество и лидерски 
умения, избраните студенти ще имат 
възможността да получат знания и практически 
опит от водещи американски университети и 
компании. В допълнение, като част от 
обучението, участниците ще изготвят различни 
проекти за бизнес планове, които ще послужат 
като отправна точка за тяхното бъдещо развитие 
след завръщането им в България 

o Кандидатите трябва 
да са завършили поне две 
години от бакалавърското 
си обучение в 
акредитиран български 
университет; 
o Кандидатите трябва 

да представят официален 
документ за високи 
академични успехи 
o Кандидатите трябва 

да владеят отлично 
английски език; 
o Кандидатите трябва 

да демонстрират лидерски 
умения и 
предприемачески дух;  
o Кандидатите трябва 

да демонстрират интерес 
към глобалните 
тенденции, както и 
желание да реализират 
професионалните си 
умения в България. 
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2) Компонент „Едногодишна академична 
програма в САЩ” 
Компонент „Едногодишна академична програма в 
САЩ” предлага едногодишно обучение (без 
кредити) с пълна стипендия в предварително 
избрани водещи университети и колежи в САЩ 
на 10 – 20 талантливи български студенти. 
Програмата е предназначена за студенти от 
всички български акредитирани университети, 
следващи втора или трета година бакалавърска 
степен. Този компонент предлага на 
талантливите български студенти да получат 
ценен образователен и културен опит в САЩ, 
който безспорно ще им помогне за пълноценното 
приключване на висшето им образование в 
България. Избраните участници ще получат 
пълна стипендия, която изцяло ще покрие 
разходите за обучение, общежитие, учебници, 
пътни и джобни за цялата академична 2010/2011 
година в предварително избран престижен 
университет в САЩ. 

 o Кандидатите трябва 
да са български граждани, 
които живеят и учат в 
България; 
o Кандидатите трябва 

да са завършили поне две 
години от бакалавърското 
си обучение в 
акредитиран български 
университет  
o Кандидатите трябва 

да представят официален 
документ за високи 
академични успехи; 
o Кандидатите могат да 

следват различни 
специалности в България 
и трябва да владеят 
отлично английски език с 
цел академично обучение 
в САЩ; 
o Кандидатите трябва 

да демонстрират интерес 
към глобалните 
тенденции, както и 
желание да реализират 
професионалните си 
умения в България. 

22 февруари 
2010г. 

 

Трети конкурс за 
педагози работещи с 
деца в сферата на 

Конкурсните материали трябва да 
представят и описват реално постигнати 
резултати и добри практики в сферата на 

 Могат да кандидатстват 
педагози, работещи с 
деца в сферата на 

31. март. 
2010г. 

София 1000 
ул. “Узунджовска” №12, ет. 
4 
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извънкласната и 
извънучилищна 
дейност „Учител, 
ученик, родител – 
ЗАЕДНО” 

извънкласната и извънучилищна дейност. 
Разработките трябва да включват описание 
на методите и организацията, които са 
използвани за обхващане на учениците в 
извънкласни и извънучилищни дейности и 
реализиране на качествен образователен и 
възпитателен процес, както и ролята на 
взаимодействието в триадата учител – 
ученик – родител. 
Конкурсът се обявява в четири категории: 
І - Извънкласна дейност; 
ІІ - Извънучилищна дейност; 
ІІІ - Млад педагог – до 35 години; 
ІV - Извънкласна и извънучилищна дейност 
с деца със специални образователни 
потребности. 

извънкласната и 
извънучилищната 
дейност в направление 
ИЗКУСТВА. 
 

за Международна 
фестивална програма на 
детското творчество 
“Приятели на България” 

„Нарисувай ми 
песен”- Бургас 2010 

Национален конкурс за изящни и приложни 
изкуства за популяризиране на детските 
песни, създадени през годините на сцената 
на Национален Конкурс “Сладкопойна 
чучулига”. 
Темата на конкурса е: Творба по песен от 
конкурса "Сладкопойна чучулига". 
 

Организира се 
от Сдружение 
“Сладкопойна 
чучулига”. 
 

1 март 2010 г. 
*за повече информация: 
http://bulgaria21.net/chica
go/bg-usa-events/258-
kids-art-paint-song  

Регистрацията 
за участие в 
конкурса се 
осъществява 
само по 
електронен 
път 
zl_pant@abv.
bg  
в срок до 
1.03. 2010 г. 

Провежда се в 2 категории: 
Изящни изкуства - живопис, 
графика; Приложни 
изкуства - стъклопис, 
керамика, работа с хартия, 
текстил, природни 
материали и др. 
Конкурсът се провежда в 2 
възрастови групи: първа 
група - до 7 години (родени 
в периода 2003 г. - 2006 г. 
вкл.); втора група - до 11 
години (родени в периода 
1999 г. - 2002 г. вкл.). 

Програмата на 
ЕБВР за 
финансиране на 
бизнес 
консултантски 
услуги (Програма 
БАС)  

- Съдействие при избирането на най-
подходящите местни консултанти за 
решаването на конкретни бизнес проблеми 
и изпълнението на конкретни консултантски 
задачи. В случаите когато специфичните 
нужди на дадена компания не могат да 
бъдат посрещнати от наличните умения на 
местните консултанти, е възможно да бъдат 
ангажирани чужди специалисти, които ще 

Субсидия до 
50% от общия 
разход за 
консултантскат
а услуга, но не 
повече от 9000 
евро за даден 
проект. 

- Малки и средни фирми 
от всички стопански 
сектори с изключение 
на тези, работещи в 
селското стопанство, 
строителството, 
военната индустрия, 
тютюнопроизводството, 
банковото дело, 

Краен срок: 
текущ 

БАС Програма (BAS 
Programme)ул. Московска, 
17, 2 етаж София 1000, 
Тел.: (02) 987 6611, Факс: 
(02) 987 6614,  E-mail: 
office@basprog.com 
 
Финансирана от 
Австрийски Фонд за 
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работят в тясно сътрудничество със своите 
местни колеги, предавайки им своя опит.  
Финансиране ще бъде предоставяно за 
консултантски услуги в следните области: 
- Маркетингово проучване;  
- Търсене на партньори и инвеститори;  
- Подбор и оценка на необходимо 
оборудване;  
- Подобряване организационната и 
управленска структура; 
- Изготвяне на бизнес планове;  
- Развитие и усъвършенстване на 
финансово-счетоводните и контролни 
системи;  
- Развитие и усъвършенстване на 
управленските информационни системи;  
- Подготовка и издаване на свидетелства за 
системи за контрол на качеството (ISO, 
HACCP, и др.). 

хазарта, управлението 
на недвижими имоти. 
Програмата ще 
подпомага предприятия, 
работещи в областите 
на хранително-
вкусовата 
промишленост, 
производството на 
строителни материали, 
както и фирми, които се 
занимават с търговия 
или работят в сферата 
на услугите;  
- Частни и с български 
мажори тарен 
собственик;  
- Съществуват най-
малко от 2 години;  
- Имат от 15 до 250 
служители/работници. 

Техническа помощ (AUBA), 
Програма ФАР на 
Европейския съюз (EU) , 
Централно европейската 
инициатива (CEI), 
Правителството на 
Люксембург и Британската 
агенция за международно 
развитие (DFID)  

Фонд „Земеделие” 
ще приема 
заявления по 
Националната 
програма по 
пчеларство за 2010 
г. 

� закупуването на пчели- майки  
� подновяване на пчелните кошери, 
� физико-химичен анализ на пчелния мед с 
цел подобряване на контрола върху 
качеството 

� покупка на препарати в борбата срещу 
паразитната болест по пчелите 
(вароатозата).  

За покупка на пчели- майки 
производителите на мед могат да 
кандидатстват по две схеми - за 
увеличаване на броя на пчелните семейства 
или за подмяна на пчелите- майки - до 50% 
от наличните в пчелина. Пчелните майки 
трябва да бъдат закупени от регистрирани 
пчелини по Наредба №47 на МЗХ 

Размерът на 
безвъзмезднат
а финансова 
помощ по 
всички мерки 
на програмата 
е 80%, само за 
покупка на 
пчели майки тя 
е 50%. 

пчеларите трябва да са 
регистрирани като 
земеделски 
производители с 
регистрация на 
пчелините от НВМС 

15 януари 
2010г., 
 31 март 2010  

От 23 ноември ДФ 
„Земеделие” - 
Разплащателна агенция 
започва прием на 
заявления за 2010 г. по 
тригодишната Национална 
програма по пчеларство. 
Заявленията за 
подпомагане за 2010 г. 
могат да се подават в 
Отделите по „Прилагане на 
схеми и мерки за 
подпомагане” (бившите 
Областни разплащателни 
агенции) на 28-те Областни 
дирекции на ДФЗ по 
постоянно местожителство 
на физическите лица и по 
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адрес на седалище на 
юридическите лица. 

 

 

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 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 % 

Начална 
дата за 
кандидатс
тване:  

20 юли 
2009 г. 

http://www.opcomp
etitiveness.bg/bg/p
rojects/i 

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 
изпълнен
ие 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_grajdan
ska_namesa_form
ulyar_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 

Краен 
срок: 
текущ 

Capacity_Building
_Fund_2009.doc 

Capacity_Building
_Fund_2009_form
ulyar.doc  

CV_Capacity_Fun
d.doc   
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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. 

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; 
- 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. 
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Фондация "Лале" - 
Програма за малки 
грантове 

Инициативи на местни неправителствени организации в малките населени места. 
• решаване на конкретни социални проблеми;  
• подобряване условията на живот;  
• улесняване достъпа до информация и обслужване;  
• подкрепа и грижи за групи от хора със затруднения;  
• повишаване социалната ангажираност на младежите за разрешаване на 

специфичните им проблеми (общуване, развитие, образование, възможности на 
пазара на труда и др.);  

• преодоляване социалната изолация на възрастните хора чрез инициативи на 
взаимопомощ и самопомощ и общуване между поколенията;  

• традиционни за общността събития, културни дейности, традиции, занаяти и обичаи, 
съчетани с доброволчески инициативи за подобряване на жизнената среда или 
разрешаването на местни проблеми;  
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• въвеждане и демонстриране на съвременни модели и практики на работа 
чрез предоставяне на социални услуги в общността. 

Максималният размер на финансовата подкрепа е до 6000 лева.  
Очаква се кандидатстващата организация да представи собствен принос от минимум 30% от 
общата стойност на проекта. 

Спешен фонд за 
биоразнообразието 
на Българска 
фондация 
„Биоразнообразие”  

� решаване на „горещи” природозащитни проблеми, Българска фондация „Биоразнообразие” 
реши да създаде Спешен фонд за биоразнообразието.  
� спешни мерки за спиране на загубата на биоразнообразие към 2010 година. 
Сумата на Спешния фонд за биоразнообразието възлиза на 10 000 лева и е предоставена от 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество в рамките на проекта на БФБ 
„Партньорства за биоразнообразието: природата отвъд природозащитата”. 
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