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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩИНИ
ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА НА КУЛТУРНИ, ИСТОРИЧЕСКИ И
СПОРТНИ ОБЕКТИ
Краен срок: 13.03.2015 г.
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти на
тема: “Осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и
спортни обекти ”. Проектите се изготвят по Методика за осигуряване на достъпна
архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл. 8, т.6
от Закона за интеграцията на хората с увреждания
Бюджет:
Максималният размер на субсидията е диференциран за различните компоненти както
следва:
Компонент 1 – осигуряване на външен достъп до обект – до 12 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на вътрешна среда на обект – до 15 000 лв.;
Компонент 3 – изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни
съоръжения – до 50 000 лв.
Допустими кандидати:
• юридически лица - държавни, общински, стопански и неправителствени
организации, регистрирани по българското законодателство, притежаващи или
стопанисващи обектите.
Повече информация: http://ahu.mlsp.government.bg/home/
ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО
ПОЛЗАТА ОТ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ЩЕТИТЕ ОТ ФАЛШИФИЦИРАНЕТО И
ПИРАТСТВОТО
Краен срок: 31 март 2015 г.
Основната цел на поканата за представяне на предложения е да се повиши
осведомеността относно ползата и предимствата на интелектуалната собственост (ИС),
както и относно щетите от нарушенията, с участието на заинтересовани страни,
мултипликатори, медии и насърчаване на междуличностните контакти.
Бюджет:
Общ бюджет – 500 000 евро
Допустими кандидати:
Юридически лица, публични или частни, регистрирани в една от 28-те държави членки,
които могат да представят доказателство от своята държава на регистрация,
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удостоверяващо, че кандидатът е надлежно установен и регистриран от най-малко две
години.
• организация с нестопанска цел, асоциация, НПО;
• публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
• университет, фондация и др.
Допустими дейности
• дейности на медии или социални медии;
• производство и разпространяване на аудио-визуални материали, публикации,
електронни комуникации;
• организация на събития, панаири, изложения, учебни дейности и др.;
• информационно-развлекателни дейности (дискусии, младежки програми,
викторини, музикални програми);
• базирани в интернет инструменти, дейности, решения и др.
Повече информация: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/grants
ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ
НАПРАВЛЕНИЕ 2: ДЕМОКРАТИЧНА АНГАЖИРАНОСТ И ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Краен срок:
Мярка „Побратимяване на градове“ – 1 март 2015, 1 септември 2015
Мярка „Мрежи от градове“ – 1 март 2015, 1 септември 2015
Мярка „Проекти на гражданското общество“ – 1 март 2015
Направление 2: Демократична ангажираност и гражданско участие подкрепя:
- Дейностите обхващат гражданско участие, като отделя специално внимание на
политиките на Европейския съюз.
- Инициативи, развиващи възможности за взаимно разбирателство,
междукултурно обучение, солидарност, обществена ангажираност и
доброволческа дейност на равнището на ЕС.
Направлението включва три специфични мерки:
1. Побратимяване на градове - подкрепа на проекти, които обединяват граждани
от побратимени градове. Чрез мобилизиране на гражданите на местно и
европейско ниво, за дискусия по конкретни въпроси от европейския
политически дневен ред, тази мярка ще се стреми да насърчи гражданското
участие в процеса на вземане на решения и правене на политиката на ЕС и
разработване на възможности за обществена ангажираност и доброволческа
дейност на равнището на ЕС
2. Мрежи от градове - предоставяне на финансиране на общини и асоциации,
работещи заедно по обща тема в дългосрочна перспектива, и желаещи да
развиват мрежи от градове, за да се подобри сътрудничеството им
3. Проекти на гражданското общество - подкрепа на проекти за събиране на
гражданите в дейности, пряко свързани с политиките на ЕС, като предоставя
възможност за пряко участие в процеса на вземане на решения. Финансирани
дейности могат да включват: насърчаване на обществената ангажираност и
солидарност, набиране на мнения, доброволчеството
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Специфични критерии за допустимост се прилагат според мярката:
1. Побратимяване на градове - град / общините и техните комитети за
побратимяване или други организации с нестопанска цел, които представляват
местните власти. Проектът трябва да включва общини от най-малко 2 допустими
държави, от които поне една е държава-членка на ЕС.
2. Мрежи от градове - град / общините и техните комитети за побратимяване
или мрежи, различни нива на местни / регионални власти, федерации / асоциации на
местни власти, организации с нестопанска цел, които представляват местните власти.
Проектът трябва да включва общини от най-малко 4 допустими държави, от които поне
една е държава-членка на ЕС.
3. Проекти на гражданското общество - организации с нестопанска цел,
включително организациите на гражданското общество, образованието, културата или
изследователски институции. Проектът трябва да включва организации от поне 3-те
допустими страни, от които поне една е държава-членка на ЕС.
Повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/europe-forcitizens/strands/democratic-engagement-and-civic-participation_en
ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА (2014-2020), ПОД-ПРОГРАМА МЕДИА
Покана за предложения EACEA 5/2015, Подкрепа за развитие на аудиторията
Краен срок: 26 март 2015 г., в 12.00 часа на обяд брюкселско време
Под-програма МЕДИА ще предостави подкрепа за:
- дейности насочени към насърчаване на филмовата грамотност и към
повишаване на знанията на аудиторията и на интереса й към европейски аудиовизуални произведения, включващо аудиовизуално и кинематографично
наследство, по-специално сред младите аудитории;
- улесняване на разпространението на европейските филми по целия свят и на
международни филми в Съюза на всички платформи за разпространение чрез
международни проекти за сътрудничество в аудиовизуалния сектор
Допустими кандидати:
Кандидатът трябва да е консорциум (ръководител на проекта и най-малко 2 партньори)
от европейски юридически лица (частни фирми, организации с нестопанска цел,
асоциации, благотворителни организации, фондации, общини / кметства и т.н.), които
са установени в една от страните, участващи в подпрограмата MEDIA и притежавани,
пряко или чрез мажоритарно участие, от граждани от тези страни. Ръководителят на
проекта ще подаде заявлението от името на всички партньори.
Допустими дейности:
Дейност 1: Филмова грамотност
Проекти, които предоставят механизми за по-добро сътрудничество между инициативи
за филмова грамотност в Европа, с цел да се подобри ефективността и европейското
измерение на тези инициативи. Проектите изискват най-малко 3-ма партньори
(ръководител на проекта и най-малко 2 партньори), които са активни в областта на
филмовата грамотност и произхождат от три страни, участващи в подпрограмата MEDIA
и обхващат най-малко три различни езици.
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Дейност 2: Инициативи за развитие на аудиторията
- Проектите трябва да съдържат минимум 3 партньора (ръководител на проекта и
най-малко 2 партньори) от аудио-визуалния сектор, от три страни, участващи в
Под-програма МЕДИА
- Проектните целеви аудитории следва да са в минимум 3 страни участнички в
Подпрограма МЕДИА
- Проектите следва да се съсредоточават върху европейските филми
Продължителност:
Дейностите трябва да започнат между 01.07.2015 и 01.01.2016, продължителността на
един проект е 12 месеца.
Бюджет:
Общият бюджет на програмата е 1,9 млн.евро. Финансовият принос на Европейския
съюз не може да превишава 60 % от общите допустими разходи на проекта.
Повече информация: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/audiencedevelopment-2015_en
ГРАНТОВЕ НА ГЛОБАЛНИЯ ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ
Срок: текущ
Глобалният фонд за иновации е независима глобална организация с нестопанска цел,
която инвестира в социални иновации, създаващи възможност за подобряване живота
на милиони хора в развиващите се страни.
Грантове:
от 30 000 паунда до 10 млн. паунда
Допустими кандидати:
• Социални предприятия;
• Стопански фирми;
• Нестопански организации;
• Държавни агенции;
• Изследователи.
Тук можете да проверите допустимите държави.
Допустими сектори:
• Вода, санитарни инсталации и хигиена
• Енергия и енергетика
• Заетост и поминък
• Здраве
• Информация и комуникация
• Обучение и образование
• Околна среда
• Подпомагане при бедствия и хуманитарна помощ
• Промишленост и търговия
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Равенство между половете
Селско стопанство
Социална защита
Транспорт и инфраструктура
Управление
Финансово включване

Кандидатстване:
1. Първоначално заявление: кандидатите трябва да се регистрират тук и да приложат
кратко описание на бизнес плана или проектното предложение, като се набляга на
социалното въздействие на идеята.
2. Окончателно кандидатстване: След разглеждане на подадените заявления,
одобрените кандидати ще получат покана за предоставяне на допълнителна
информация.
3. Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ
Повече информация: http://www.globalinnovation.fund/
ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”
Краен срок: текущ
Фонд „Социална закрила” финансира проекти, свързани със социалното включване и
подобряване качеството на живот на посочените целеви групи, и създаващи
възможност за:
- предоставяне на нов вид социални услуги в общността;
- подобряване условията на живот в специализираните институции, в т.ч. и
материалната база;
- подобряване условията на живот на лица в риск;
- деинституционализация на социалните услуги;
- подкрепа в кризисни, извънредни ситуации и положения.
Средства се отпускат, само когато дейностите не са финансирани от републиканския
бюджет, от програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други
международни фондове или други финансови механизми.
Юридически лица и физически лица, регистрирани по търговския закон, могат да
предоставят социални услуги само след вписване в регистър към Агенцията за
социално подпомагане, а за предоставяне на социални услуги за деца до 18 години –
след издаване на лиценз от ДАЗД за тази дейност и вписване в регистъра на АСП.
Юридически лица, физически лица, регистрирани по Търговския закон и общини могат
да кандидатстват за финансови средства от Фонда след защита на проект. Проектът се
разработва по утвърден формуляр.
Разглеждането и оценяването на проектите преминава на два етапа. Проектите се
разглеждат и оценяват от Експертен съвет, който изготвя доклад до Управителния
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съвет. Управителният съвет на Фонд “Социална закрила” взема решение за
финансиране или отказ на проекта.
За организиране и провеждане на културни, спортни и други мероприятия, насочени
към социално включване на рисковите групи от населението, може да се отпускат
веднъж годишно финансови средства на организации или общини.
Повече информация: http://www.mlsp.government.bg/fsp/default.asp?pid=186
HORIZON 2020
Краен срок: февруари – април 2015 г.
Хоризонт 2020 е най-голямата до момента програма на ЕС за научни изследвания и
иновации с почти € 80 милиарда бюджет за финансиране през 7-годишния период
2014-2020 - в допълнение към частните инвестиции, които тези пари ще привлекат.
Програмата финансира проекти свързани с научни изследвания и иновации в следните
три ключови стълба:
1. Високи постижения в науката
• Европейският съвет за научни изследвания - Подкрепа за топ изследователи от
всяка точка на света, за да работят в Европа
• Бъдещи и нововъзникващи технологии - Подкрепа за далновидно мислене
чрез сътрудничество между науката и техниката
• Проекти Мария Склодовска-Кюри - Осигуряване на възможности за обучение и
кариерно развитие на индивидуални изследователи
• Изследователски инфраструктури - включително електронна инфраструктура
Осигуряването на достъп до база на световно ниво
2. Водещи позиции в промишлеността
• Лидерство в базовите и промишлените технологии
Подчертаване на ключови технологии в области като разширено производство,
микроелектрониката, нанотехнологии, биотехнологии, ИКТ и пространството
3. Обществени предизвикателства
• Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние
• Осигуряване на прехраната, устойчиво селско и горско стопанство,
мореплавателски и морски и вътрешни изследвания на вода и биоикономиката
• Сигурна, чиста и ефективна енергия
• Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт
• Действия за климата, околната среда, ресурсната ефективност и суровинните
материали
• Включващи и иновативни общества
• Сигурни общества
• Земеделие и горско стопанство
• Енергия
• Околна среда
• Рибарство и аквакултури
• Храна
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Граничните научни изследвания (ERC)
Здраве
Информация и комуникация
Технологии
Иновации
Международно сътрудничество
Ключови технологии
Мария Склодовска-Кюри
Нанотехнологии
Регионално измерение на иновациите
научноизследователски инфраструктури
МСП
Наука със и за обществото
Сигурност
Обществени науки и хуманитарни науки
Пространство
Транспорт

Отворена за финансиране за:
Предприятия, университети, институти в ЕС и извън него
Повече информация за обявени покани:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/mast
er_calls.html
Портал за участие Хоризонт 2020
Изследвания и иновации, Европейска Комисия
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
Хоризонт 2020
Европейска Комисия
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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