
Национален център 
“Европейски младежки 

програми и инициативи”

Малки тайни за успешен проект

•	 Запознайте	се	подробно	с	целите	на	програмата,	по	която	
ще	кандидатствате	за	финансиране	на	Вашата	идея.

•	 Прочетете	 внимателно	 изискванията,	 описани	 в	
нормативните	документи	към	програмата	(наредби	и	др.).

•	 Уверете	 се,	 че	 организацията	 Ви	 отговаря	 на	
административните	изисквания	и	има	право	да	участва	в	
програмата	(изисквания	за	вид	на	съдебната	регистрация,	
опит	във	времето	или	по	темата,	наличие	на	определени	
ресурси	и	др.).

•	 Преценете	до	каква	степен	целите,	които	има	програмата,	
съответстват	на	целите	и	дейностите	на	Вашата	организация	
(съвпадението	 на	 целите	 повишава	 значително	 шанса	
за	 успех.	 Например	 екологична	 неправителствена	
организация	да	кандидатства	по	екологична	програма).

•	 Запознайте	 се	 внимателно	 с	 допустимите	 дейности	 и	
очакваните	резултати	по	програмата	–	преценете	реално	
ресурсите,	с	които	разполагате	и	оценете	възможностите	
на	 организацията	 да	 се	 справи	 на	 базата	 на	 своя	 опит	 и	
наличните	човешки,	финансови	и	материални	ресурси.

•	 Оценете	 потребностите	 от	 реализиране	 на	 проектните	
дейности	 във	 Вашето	 населено	 място	 или	 регион,	
според	изискванията	на	програмата.	Помнете,	че	Вашето	
желание	не	е	достатъчно,	ако	целевата	група	няма	заявена	
потребност	от	такъв	вид	интервенция.

•	 Целева	 група,	 поставена	 като	 фокус	 от	 страна	 на	
програмата,	 трябва	 да	 съответства	 на	 целевата	 група,	 с	
която	 работи	 организацията.	 Придържайте	 се	 стриктно	
към	изискванията	на	програмата.	Опитът	на	организацията	
за	 работа	 с	 конкретна	 целева	 група	 (доказан	 и	 описан	
коректно)	увеличава	шансовете	за	успех.

•	 Отново	 прочетете	 програмата	 и	 нормативните	
документи.	 Ако	 отговаряте	 на	 поставените	
административни	 критерии,	 можете	 смело	 да	
пристъпите	към	подготовка	на	проектното	предложение.	

Успех!
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА 
2011 – 2015 Е ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ 
ХОРА. 

Програмата	е	разработена	от	Министерство	на	образова-
нието,	младежта	и	науката	и	се	осъществява	от	Национален	
център	„Европейски	младежки	 програми	 и	 инициативи”.	

Приоритети:
•	 Насърчаване	на	личностното	развитие	и	икономиче-

ска	активност	на	младите	хора	и	подобряване	на	дос-
тъпа	до	информация	и	качествени	услуги

•	 Повишаване	 на	 гражданската	 активност	 на	 младите	
хора

•	 Превенция	на	социалното	изключване	на	млади	хора	
в	неравностойно	положение

•	 Развитие	на	младежкото	доброволчество
•	 Личностно	 и	 професионално	 развитие	 на	 младите	

хора	в	малките	населени	места	и	селските	райони
•	 Развитие	на	междукултурния		и	международния	диа-

лог	сред	младите	хора
•	 Усъвършенстване	на	младежката	работа

Целеви групи:
•	 Младежи	на	възраст	от	15	до	29	години,
•	 Младежки	работници	и	други	специалисти,	които	са	

директно	ангажирани	с	предоставянето	на	услуги	или	
с	други	дейности	в	подкрепа	на	младежкото	развитие.

•	 Подпрограма 1 „Развитие	 на	 мрежата	 от	 Мла-
дежки	 информационно	 –	 консултантски	 центрове	
(МИКЦ)”–	 предоставяне	 на	 безплатна,	 навременна	и	
актуална	информация	и	 консултация	 за	млади	хора;	
организиране	 и	 провеждане	 на	 обучения	 за	 придо-
биване	 на	 личностни	 и	 социални	 знания,	 умения	 и	
опит;	 подкрепа	 на	 дейности	 за	 свободното	 време.	
За	 повече	 информация	 –	 mikc@youthbg.info	

•	 Подпрограма 2   „Национални	младежки	инициативи	
и	 кампании”	 –	 организиране	 и	 провеждане	 на	 мла-
дежки	инициативи	и	кампании	на	общинско,	областно	
и	национално	ниво	по	актуални	теми,	свързани	с	при-
оритетите	 на	 Националната	 стратегия	 за	 младежта	
(2010	–	2020)	и	политиките	на	Европейския	съюз,	Съ-
вета	на	Европа	и	ООН,	по	отношение	на	младите	хора	
в	 областта	 на	 гражданското	 участие	 и	 образование.	
За	 повече	 информация	 –	 npm2@youthbg.info	

•	 Подпрограма 3   „Младежко	доброволчество	и	учас-
тие	в	доброволчески	инициативи”	–	прилагане	на	фор-
мите	на	неформално	образование	чрез	полагане	на	до-
броволен	труд,	популяризиране	на	доброволчеството	
и	 осъществяване	 на	 доброволчески	 инициативи.	
За	 повече	 информация	 –	 npm3@youthbg.info	

•	 Подпрограма 4  „Развитие	и	признаване	на	младеж-
ката	работа”	–	повишаване	капацитета	на	младежките	
работници,	насърчаване	и	популяризиране	на	инстру-
менти	и	техники	за	неформално	образование,		споде-
ляне	на	добри	практики	и	опит	в	младежката	сфера.	
За	повече	информация	–	npm4@youthbg.info

Кой може да кандидатства?	-	Организации,	регистрира-
ни	по	Закона	за	юридическите	лица	с	нестопанска	цел	за	
осъществяване	на	дейност	в	обществена	полза	и	имащи	
за	цел	и/или	предмет	на	дейност	подкрепа	на	младежки	
дейности	и	осъществяване	на	младежки	дейности.	Обсто-
ятелствата	се	доказват	чрез	заверено	копие	на	съдебната	
регистрация	на	организацията,	оригинал	на	удостовере-
ние	за	актуално	състояние	на	организацията,	издадено	от	
съда	по	регистрация.	

Осъществяването	на	младежки	дейности	 се	доказва	 със	
същите	документи	–	 задължително	условие	е	наличието	
на	текстове,	които	по	неоспорим	начин	показват	включ-
ването	на	млади	 хора	в	целите	или	дейностите	на	орга-
низацията	–	„младежи”,	„млади	хора”,	младежки	дейности”.	

Какво е важно?	 –	 Да	 бъдат	 изпълнени	 всички	 изисква-
ния,	 посочени	в	Национална	програма	 за	младежта,	На-
редба	 на	 условията	 и	 реда	 за	 финансово	 подпомагане	
на	 младежки	 дейности	 и	 Насоки	 за	 кандидатстване	 по	
съответната	подпрограма	–	вид	подредба	на	проектното	
предложение;	 наличие	 на	 всички	 изискуеми	 документи	
(оригинали	или	заверени	копия);	спазване		на	обявените	
срокове	за	кандидатстване;	коректно	планиране	на	дей-
ностите	в	рамките	на	обявената	в	насоките	продължител-
ност	и	срокове	за	тяхното	изпълнение.


