РЕГЛАМЕНТ
МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА
КОХЕЗИОННАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ

ОБЯВЯВА
„Конкурс за младежки проект“
под мотото
„Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“

І. ЦЕЛИ:
Основна цел: популяризиране на новите възможности за европейско финансиране през
периода (2014-2020 г.)
Оперативни цели: популяризиране на:






Работата по проект, финансиран от ЕС
Новите оперативни програми за периода 2014-2020
Единния информационен портал www.eufunds.bg като основен източник на
информация за всички програми
Новото лого на програмен период 2014-2020
Мрежата и услугите на Областните информационни центрове (ОИЦ) и
припознаването й като надежден източник на информация за финансиране на
проекти от Структурните и Кохезионния Фонд, в това число и за младите хора.

ІІ. УЧАСТНИЦИ:


Младежи от 17 до 21 годишна възраст:
o ученици
o студенти
o безработни младежи

ІІІ. Изисквания към участниците:








Да подготвят проектно предложение по една от седемте оперативни програми
(2014-2020 г.)
Проектното предложение да цели подобряването на качеството на живот в
областта, в която участникът живее
Проектното предложение да е съобразено с целите на програмата и
инвестиционните приоритети
Да използват формуляра за конкурса
Да подадат проектното предложение в срок
Да подадат проектното предложение по изискуемия начин – по електронна поща
на съответния ОИЦ
Един участник може да изпрати само едно проектно предложение.

ЗАБЕЛЕЖКА: При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното
предложение се отхвърля.

IV. Начин на провеждане и срокове:










Старт на конкурса: 25 март 2014 г.
Проекти се приемат до 17:00 часа на 26 май 2014 г. на електронната поща на
съответния областен информационен център. Всички координати на центровете
са достъпни на адрес http://eufunds.bg/bg/page/784
От 10 до 24 април 2014 г. във всички Областни информационни центрове ще се
проведат събития за разясняване на изискванията за участие в инициативата.
График на предстоящите събития по места ще бъде публикуван на портала.
Въпроси по конкретно проектно проектно предложение се приемат в съответния
ОИЦ до 16 май 2014 г., а отговори ще се предоставят писмено чрез портала
www.eufunds.bg в срок до 20 май 2014 г.
Оценката от регионалния кръг на конкурса ще се състои в периода 27 май 2014
г. – 13 юни 2014 г.
Класирането от регионалния кръг ще се извърши от комисии по места, които ще
оценяват съгласно Оценка за допустимост, както и критерии за техническа и
финансова оценка. При получаване на равен брой точки, на предно място се
класира проектът, който е получен по-рано. За дата и час на получаване на
проектното предложение се приема датата и часът, когато проектното
предложение е постъпило на електронната поща на съответния областен
информационен център.
Всички кандидати ще бъдат уведомени по имейл за класирането си. На портала
ще бъдат публикувани резюмета на проектите на финалистите във всяка област.
Награждаването на регионално ниво ще се състои в периода 16-20 юни 2014 г.





Отличените проекти на всички първи места от регионалния кръг на конкурса ще
участват в националния кръг на инициативата, който ще се проведе от 16 до 27
юни 2014 г.
Оценителна комисия ще разгледа и класира проектите, съобразно критериите за
оценка от националния кръг, като излъчи един победител.
Награждаването от националния кръг ще се състои на 30 юни 2014 г. в гр.
София.

V. Награден фонд:




За регионално ниво: електронни четци (27 броя)
За национално ниво: мобилен телефонен апарат
Грамоти за всички участници в инициативата.

