
YOUTH ON THE MOVE

Конкурс за финансова подкрепа на младежки организации за 
намаляване на климатичните промени

Българска фондация Биоразнообразие обявява конкурс за малки проекти на 
максимална стойност до 6000 лв. Конкурсът ще подкрепи младежки 
организации в България да реализират дейности, които целят:

- да информират членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. за 
климатичните промени и тяхното въздействие върху биологичното 
разнообразие, социалната справедливост и възможностите за ограничаване на 
климатичните промени
- да въвлекат членовете си и младежи на възраст между 18 и 35 г. в реални 
дейности за намаляване на климатичните промени и смекчаване на ефекта от 
промените в климата върху биоразнообразието и живота на човека
- да се застъпят за подобряване на политиките за борба с климатичните 
промени в България, включително в сферата на управлението на природните 
ресурси, образованието, здравеопазването и човешките права.

Кой може да кандидатства:
- регистрирани в България организации - юридически лица с нестопанска цел 
или асоциации на НПО, които работят преимуществено с младежи;
- младежки членски организации.

Всяка организация може да участва с максимум две предложения. 
Възможно е проектното предложение да предвижда работа в мрежа 
партньорства. Проектните предложения могат да отговарят на една или 
повече от описаните по-горе цели.

Кой НЕ може да кандидатства:
• Общини, общински и държавни организации;
• Физически лица;
• Стопански организации;
• Професионални, спортни и синдикални организации;
• Организации с тесни политически, религиозни или идеологически цели
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• Организации, които получават към момента финансиране
като водещи организации, партньори или подкрепящи организации в 
рамките на проект от програма DEAR (Development Education Awareness 
Raising) на Европейската комисия.

Продължителност на проектите
Максимална продължителност на проектите е 10 месеца. Най-ранна дата за 
сключване на договор и започване на дейностите: 25.10.2021 г.

Срок за подаване на проектните предложения: 20 октомври 2021

Критерии за подбор на най-подходящите за финансиране проекти:

1. Качество на проекта:
• съответствието между целите на конкурса и проектното предложение
• яснота, конкретност и изпълнимост на целта и задачите на проекта; 
• участие на целевата група/и в проучването на техните потребности и в

изпълнението на проекта; 
• ясни и измерими резултати и индикатори;
• дългосрочен ефект от постигнатите проектни резултати.

2. Възможности за достигане на широки аудитории:
• брой, достигнати младежи в планираните дейности;
• брой,  директно  въвлечени  доброволци  и  участници  в  планираните

дейности;
• опит и капацитет за работа в социалните мрежи;
• участие на кандидата в национални мрежи и партньорски мрежи.

3. Капацитет на организацията и партньорите:
• опит и капацитет в кампании, насочени изключително към младежи;
• предишен опит в реализирането на подходи, сходни и допринасящи за 

качественото изпълнение на предложените дейностите;
• предишен опит и интерес в темата за климатичните промени;
• административен и финансов капацитет в управление и изпълнение на

проекти  на предложения  проектен  екип  и  кандидатстващата
организация/мрежа.

Примерни допустими дейности, които могат да се организират са – 
образователни събития или артистични прояви, информационни кампании, 
демонстрационни проекти, дигитално базирани научно-изследователски 
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инициативи, експертни анализи и застъпнически инициативи,
комуникационни материали и др. Всички проекти следва да имат дейности за 
комуникация и публичност и широк отзвук сред целевите групи*.

* Основната целева група са младежи от 18 до 35 г. Кандидатите могат да 
изберат и допълнителна целева група.

Конкурсът няма да финансира проекти:
• свързани с еднократни акции или инвестиции (напр. ремонти и 

изграждане на кабинета, беседки, площадки и друга инфраструктура без 
ясна роля в проекта и ясен план за приложение и критерии за 
постижения в обучението);

• отпечатване на брошури и др. подобни без друга добавена стойност 
информационни материали;

• проекти, свързани с фокус в широката сфера на природозащитата като 
почистване и облагородяване на градска и извънградска среда, 
подобряване на туристическа инфраструктура, насърчаване на разделно 
събиране на отпадъци без ясна връзка с целите на конкурса;

• проекти с цел опазване на околната среда без ясна връзка с темата за 
климатичните промени

• проекти, които представляват двойно финансиране;
• индивидуални стипендии, пътувания в чужбина за обучение и подобни;
• за организационно укрепване на кандидатстващата организация;
• проекти, които имат преки комерсиални цели за реклама на конкретен 

продукт.

Бюджет:
Максимална стойност на отпусканите средства за финансова подкрепа на един 
проект е 6000 лв., като ще бъдат подкрепени до 5 проекта. Българска фондация
Биоразнообразие като организатор си запазва правото да подкрепи някои от 
наградените кандидати с по-малка финансова награда или да награди по-малък
брой проекти по преценка на организацията, в случай че получените 
предложения не отговарят в достатъчна степен на целите на конкурса. В такъв 
случай ще бъде организиран втори тур на конкурса.

Допустимите разходи, направени от кандидата и неговите партньори 
могат да включват:

• разходи за персонал, вкл. осигуровки съгласно националното 
законодателство;
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• разходи за материали и консумативи за нуждите на
изпълнение на проекта;

• транспортни разходи;
• разходи за дигитални продукти и реклама;
• разходи за визуализация и публичност
• разходи за събития, хонорари на обучители, ментори;
• разходи за експерти;
• други разходи, ако са обосновани като необходими за изпълнение на 

проекта

Документи за кандидатстване в конкурса:
• Формуляр за кандидатстване 
• Бюджет на предложения проект 
• Подробна обосновка на бюджета в Word формат (в свободна форма, до 2 

страници)

Конкурсът е в рамките на проект “Game over? Do not let climate change 
end the game”, изпълняван в България от Българска фондация 
Биоразнообразие с подкрепата на програма DEAR (Development 
Education Awareness Raising) към Европейската комисия. Всички 
избрани проекти в Конкурса за финансова подкрепа трябва да следват 
визуалната идентичност на проект “Game over? Do not let climate change
end the game” и ясно да комуникират получената подкрепа. 

За допълнителна информация:
Йорданка Славова, 0896798902, gameon@biodiversity.bg
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