
Консултиране по финансиране, управление/администриране на активни проекти  

по ОП по  Структурни фондове на ЕС   
 Изготвяне на проектни предложения по ОПИК 2014-2020, ОП РЧР 2014-2020,  

ОП РЗР 2014-2020, АХУ, национални програмни схеми на подпомагане и  

други донорски програми 
 Управление/административно и счетоводно/  на одобрени проектни предложения   
 

 

Схема за финансиране на МАЛКИ ИНИЦИАТИВИ 

краен срок до 15.09.2019г. в 17:00 часа 

Настоящият конкурс за проектни предложения по схемата за малки инициативи се организира в рамките на Фонд Активни 

граждани (Active Citizens Fund) България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 

2014 - 2021г. Фонд Активни граждани е част от програмната област „Гражданско общество“, чиято цел е „укрепнало 

гражданско общество, активни граждани и овластени уязвими групи“. 

Общите цели на Финансовия механизъм на ЕИП 2014 – 2021 г. са допринасяне за намаляването на икономическите и 

социални различия в Европейското икономическо пространство и укрепване на двустранните отношения между 

държавите донори – Исландия, Лихтенщайн и Норвегия и държавите бенефициенти. 

В периода 2018 – 2023 г. по схемата за малки инициативи текущо ще се подкрепят проекти на организации с нестопанска 

цел в рамките на до осем сесии, с шестмесечни периоди за подаване на проектни предложения. Проектите могат да бъдат 

с продължителност от 2 до 12 месеца и с размер на безвъзмездното финансиране от 2 000 до 10 000 евро. 

Общо разполагаемият индикативен бюджет за предоставяне на безвъзмездно финансиране за проекти за целия 

период на функциониране на схемата е 950 000 евро. 

По схемата за малки инициативи ще се подкрепят проекти в шест тематични приоритета: 
№  Teматичен приоритет  Индикативен бюджет 

1  Подобряване на демократичната култура и гражданската осведоменост  € 185 000  
2  Подкрепа за правата на човека  € 125 000  
3  Овластяване на уязвими групи  € 90 000  
4  Повишаване на приноса на гражданските организации за равенството между 

половете и предотвратяване на насилието по полов признак  
€ 45 000  

5  Повишаване на ангажираността на гражданите с опазване на околната среда и 
климатичните промени  

€ 45 000  

6  Подобряване на капацитета и устойчивостта на гражданския сектор, в това 
число на гражданските организации  

€ 460 000  

 ВНИМАНИЕ: Всеки от тематичните приоритети има специфични цели и индикатори. Проектите задължително трябва 
да отговарят на съответния тематичен приоритет, като съответстват на избраната специфична цел и допринасят за 
постигането на предварително заложените индикатори. 
 

Допустимите крайни ползватели на резултатите от проекта са: бежанци и мигранти; безработни; възрастни хора 
(65+); граждански организации; деца и младежи (0-17 г.); други малцинства; евреи; жени (включително самотни 
родители); жертви на домашно насилие или насилие, основано на пола; жертви на престъпления от омраза/жертви на реч 
на омраза; жертви на трафик на хора; ЛГБТИ; лица, изтърпяващи наказание; младежи (18-29 г.); мъже (включително 
самотни родители); мюсюлмани; непридружени деца търсещи убежище; предприемачи; роми; студенти; ученици; учени 
изследователи; хора с увреждания (с изключение на ментални увреждания); хора с ментални увреждания; хора, страдащи 
от заразни болести; хора, страдащи от зависимости; хора в активна възраст (30-64 г.); хора в риск от бедност; широката 
общественост (включително местни общности).  
Внимание: Посочването на крайни ползватели от резултатите по проекта е задължително. Кандидатът може да посочи до 
две категории от горепосочените групи крайни ползватели.  
 
Допустими дейности: 

 Провеждане на/участие в консултации (включително публични консултации и консултации със заинтересовани 
страни); 

 Подготовка и провеждане на застъпнически кампании и други застъпнически инициативи; 

 Дейности по наблюдение (включително на публични или обществени политики и институции на 

национално/централно или местно ниво; избори; процедури за избор или назначение на висши публични 

длъжности и др.); 

 Разработване на анализи, доклади, изследвания и др., целящи провеждането на информиран обществен дебат и 

формулирането на основани на доказателства публични политики; 

 Разработване на обучителни материали - всякакъв вид онлайн и офлайн приложения и платформи, учебници, 

помагала, наръчници, насоки за работа и др.; 

 Популяризиране и разпространение, вкл. онлайн разпространение на изследвания, анализи, доклади, 

обучителни материали и др., включително превод, предпечат и печат; 
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 Предоставяне на правна помощ; 

 Изграждане на партньорства; 

 Организиране и провеждане на обучения, семинари, конференции и др.; 

 Дейности по управление и отчитане на проекта; 

 Дейности в изпълнение на изисквания на договора за целево безвъзмездно финансиране – поддържане на 

банкова сметка за проекта, дейности за осигуряване на визуализация и публичност на проекта, одит и др.; 

 Други дейности, които кандидатът убедително е обосновал в проектното предложение, като необходими за 

постигането на целта на проекта. 

Критерии за допустимост 
1 Допустими кандидати: граждански организации/неправителствени организации, регистрирани в България 
като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), определени за извършване на дейност в обществена полза, 
които отговарят на следните условия: 

 да не са обединения на стопански субекти или организации, създадени на професионален принцип, чиито 
цели и дейности са насочени към защитата на специфичните интереси на техните членове, учредители или 
членове на органи; 

 да не са зависими от органи на местната, регионалната или централната власт и от други държавни и 
публични органи и институции; 

 да не са зависими от политически партии и от търговци по смисъла на Търговския закон; 
 да спазват принципите на демокрацията и зачитане правата на човека. 

2. Проектите могат да бъдат изпълнявани и в партньорство. Партньор по проект може да бъде 
неправителствена организация (регистрирана в обществена или в частна полза), публичен или частен субект – 
юридическо лице, чието основно местонахождение е в България, държавите донори (Норвегия, Исландия, 
Лихтенщайн), държавите бенефициенти34 или страна извън ЕИП, която има обща граница с България (Македония, 
Сърбия, Турция). Партньор може да бъде и международна организация или агенция, както и неформална група, 
представлявана от конкретно, установено в България физическо лице. При изпълнението на проекта партньорът 
споделя обща цел с кандидатстващата организация. 
Дейностите по всички проекти трябва да се осъществяват на територията на Република България. За проекти, 
изпълнявани в партньорство с организации извън България, се допуска обоснована част от дейностите да се 
извършват и на територията на държавата, където е седалището на съответния партньор. Финансовата подкрепа 
за дейности, извън България, трябва да бъде добре аргументирана и в пряка връзка с целта на проекта и търсените 
резултати. 
Няма ограничение за броя на проектите по схемата за малки инициативи, в които една организация може да 
участва като партньор. 
 
Финансови условия: 
Размерът на безвъзмездната помощ, за която се кандидатства по конкурса, може да бъде между 2 000 и 10 000 евро. 
Търсеното финансиране може да бъде до 90% от общия бюджет на предлагания проект. Безвъзмездната помощ не 
може да има за цел или резултат да генерира приходи за бенефициента и/или партньорите извън постигането на 
дългосрочните цели на дадения проект. В рамките на бюджета не може да се планира предоставяне на 
безвъзмездна помощ към трети лица. 
Бюджетът следва да покрива пълния обем на допустимите разходи за изпълнение на проекта, включително 
собствения принос на кандидата и партньорите, както и доброволния труд като част от собствения принос. 
 
Допустими преки разходи: 

 Разходи за възнаграждения на екипа по проекта (по трудови и граждански договори) 
 Доброволен труд (моля вижте следваща точка) 
 Разходи за пътувания (на екипа по проекта и на лица извън екипа по Проекта – участници в конференции, 

обучения и др.) 
 Материали и консумативи за проектни дейности 
 Услуги за проектни дейности 
 Разходи в изпълнение на изисквания на договора за безвъзмездно финансиране 
 Амортизация на дълготрайни активи 
 Закупуване на оборудване (ДМА) 
 Разходи за ремонт и реконструкция 

 
Собствен принос: 
Собственият принос към бюджета на проекта може да бъде: (1) нефинансов принос под формата на доброволен 
труд, като стойността на съфинансирането под формата на доброволен труд по настоящата схема може да достигне 
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до 100% и (2) финансов принос от други финансови източници, осигурени от бенефициента и партньорите 
(финансови резерви, дарения, които не са обвързани с конкретни проектни дейности и др.). 
 
Стойността на съфинансирането под формата на доброволен труд може да достигне до 100% от собствения и/или 
партньорски принос. При полагане на доброволен труд за дейности, аналогични на дейности, възлагани от бенефициента 
или от партньора/ите срещу заплащане се вземат предвид дневните или почасови ставки за платените дейности. За 
доброволен труд за дейности, различни от посочените, максимално допустимата ставка е до 32 евро на ден и до 4 евро 
на час. 

Критерии за оценка  Мах 
Брой 
точки  

1. Съответствие на проекта с целите на Фонда и на нуждите  25  

1.1. Проектът допринася за постигане на целта на Фонда и отговаря на избрания 
тематичен приоритет  

5  

1.2. Проектът допринася за постигането на избраната специфична цел на избрания 
тематичен приоритет, включително на съответните индикатори  

10  

1.3. Проектът съответства на нуждите на посочените целевите групи/крайните 
ползватели  
(точките по този критерий се умножават по две)  

10  

2. Съответствие, изпълнимост и устойчивост на предлаганите решения  25  

2.1. Налице е ясна логическа връзка между предлаганите дейности, очакваните 
резултати, графика за изпълнение и специфичната цел на проекта  
(точките по този критерий се умножават по две)  

10  

2.2. Очакваните резултати/продукти са реалистично планирани  
(точките по този критерий се умножават по две)  

10  

2.3. Рисковете са взети под внимание, налице е разбиране за предпоставките за 
устойчивост  

5  

3. Капацитет и екип на кандидата за изпълнение на проекта  25  

3.1. Опит на кандидата и партньора/ите (ако е приложимо) в изпълнението на 
дейности, сходни с предвидените в проекта  
(точките по този критерий се умножават по три)  

15  

3.2. Административен и експертен капацитет на кандидата (неговия екип) и 
партньора/ите (ако е приложимо) да изпълнят дейностите за постигане на целите на 
проекта  
(точките по този критерий се умножават по две)  

10  

4. Бюджет  25  

4.1. Икономичност на бюджета и реалистичност на предвидените разходи  
(точките по този критерий се умножават по две)  

10  

4.2. Обемът на бюджетираните дейности е пропорционален на целите и очакваните 
резултати от проекта  
(точките по този критерий се умножават по три)  

15  

Общо брой точки  100  
Проектни предложения, които получат оценка 0 по скалата за оценка от двамата оценители по който и да е от критериите, с изключение на 
критерий 3.1, няма да бъдат включени в класацията за избор на проекти. За участие в класация ще бъдат включени проектите, които се получили 
среден резултат от 30 и повече точки. 
За участие в класация ще бъдат включени проектите, които са получили среден резултат от 30 и повече точки. 

 
Желаем успех на всеки потенциален кандидат!  
 
За връзка с АНДОЛИТО Консулт Б-я ЕООД: 
град Пловдив, ПК 4000 
улица Емил Де Лавеле № 2 ет.1 
телефон/факс  +359 32 66 31 91, GSM +359 887 869568 
 

фирмена страница  www. andolito.com  
e-mail адреси           andolito.consult@gmail.com, andolito.consult@b-trust.org 
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