Въпроси и отговори във връзка с Конкурс за младежки проект под наслов
„Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти“

№

Дата

Въпрос

Отговор

1

25.03.2014 г.

Може ли ученик на 16,5 г. да подаде проект /навършва 17 г.
през ноември, т.г./?

Съгласно регламента на инициативата, участниците в конкурса
следва да бъдат на възраст между 17 и 21 г. Т.е. кандидатът
трябва да има навършени минимално 17 години към датата на
подаване на проектното предложение.

2

25.03.2014 г.

Може ли да се подаде проект от група – младежи?

Проектното предложение се подава от един участник.

25.03.2014 г.

Какво ще се случи след това с отличените на първите места
проекти – ще има ли възможност да се кандидатства реално
с тях, за да се изпълнят?

Целта на настоящия конкурс е единствено обучителна – да
запознае младежите с новите оперативни програми, с
документите и механизмите за кандидатстване по тях.

3

4

Формулярът за кандидатстване не съдържа графа, в
която да се впише икономическата рентабилност на
фирма, ако реша проектът да бъде подготвен за
28.03.2014 г.
финансиране
по
ОП
„Иновации
и
конкурентоспособност“. Къде може да се впише тази
информация?

5.

В регламента за провеждане на конкурса за младежки
проект като допустими участници са изброени:
ученици, студенти и безработни лица. Въпросът ми
към вас е могат ли да вземат участие младежи, които

1.04.2014 г.

Формулярът за кандидатстване е съобразен с целевата група на
конкурса. Той е максимално опростен, като същевременно са
обхванати основните елементи при кандидатстване по
програмите. Кандидат, решил да изготви проект по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“, следва да прецени
необходимостта
от
включване
на
информация
за
икономическата рентабилност на съответната фирма. Обръщаме
внимание, че проектното предложение не трябва да надвишава 8
страници.
Съгласно Регламента на конкурса, участници в него могат да
бъдат единствено младежи от 17 до 21 годишна възраст, които
са студенти, ученици или безработни младежи. Изпълнението
на тези изисквания се описва в Декларация, неразделна част от

покриват изискването за възраст, но са ТРУДОВО Формуляра за кандидатстване. Участник, който покрива
заети и НЕ са учащи т.е. работят, но не са със статут на изискването за възраст, но е трудово зает, не е допустим,
съгласно Регламента на конкурса.
ученици или студенти?

