
 

 

 
 

 

ПРОГРАМА ЗА МАЛКИ ПРОЕКТИ  
“МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА” 

 

Покана за подаване на проектни предложения  
за реализиране на дейности, които насърчават  

устойчивото развитие и екологичната справедливост  
 

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА „МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА“ 

Фондация „ЕкоОбщност“ обявява програма за малки проекти за финансиране на 

дейности, които насърчават устойчиво развитие и промяна в поведението и нагласите на 

младите хора по отношение на природата, климатичната криза и свързаната с нея миграция.  

Програмата „МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА ПРОМЯНА“ се осъществява в рамките на 

проект „Климат на промяна“ („Спри промяната на климата, постави начало на климат на 

промяна! #ClimateOfChange – общоевропейска кампания за изграждане на по-добро 

бъдеще за климатичните бежанци – човешкото лице на климатичните промени”), който 

обединява 16 партньорски организации от 13 страни членки на Европейския съюз и е 

финансиран по Програмата за образование за развитие и повишаване на информираността 

(DEAR) на Европейската комисия, по договор за финансиране № CSO–LA/2019/410-153. 

От подкрепените чрез програмата проекти се очаква да повишат осведомеността на 

младите хора за климатичната криза и нейните социални, екологични и икономически 

последствия. Те трябва да ангажират и мотивират младите хора да се включат в глобалното 

движение за климатична справедливост #ClimateOfChange, което цели да противостои на 

последиците от изменението на климата и настоява за политики за справяне с глобалното 

затопляне, като го признава за основен двигател на принудителното разселване на хора.    

Проектите, които ще бъдат подкрепени от програмата  „МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ НА 

ПРОМЯНА“, трябва, също така, да насочват младите хора към ежедневни практики, които са 

по-щадящи за околната среда и да изграждат навици за живот в хармония с природата.  

 

Специфичните цели, които програмата насърчава, са: 

 

● участие и сътрудничество между организации по темите на устойчивото развитие, 

икономика на благосъстоянието, екологично отговорно поведение, миграцията и 

правата на човека; 

https://bepf-bg.org/дейности/climate-change/climate-of-change/
https://climateofchange.info/bulgaria/development-education-and-awareness-raising-programme/
https://climateofchange.info/bulgaria/the-campaign/
https://climateofchange.info/bulgaria/ikonomika-na-blagosystoqnieto-e-neobhodimata-promiana/


 

 

 
 

● активно участие на младите хора чрез разработване и споделяне на добри практики, 

насочени към повишаване на осведомеността относно екологичната/климатичната 

справедливост; 

● новаторски подходи и форми на разгласяване и дебат по въпросите на екологичната/ 

климатичната справедливост; 

● увеличаване познанията на новите поколения по въпросите на устойчивото и 

отговорно поведение; 

● подпомагане сътрудничество между организации по темите на устойчивото 

развитие, икономика на благосъстоянието, екологично отговорното поведение, 

миграцията и правата на човека. 

 

Предложените по проектите дейности ще бъдат част от комуникационната кампания 

#ClimateOfChange (https://climateofchange.info/bulgaria/our-vision/) и трябва да са в 

съответствие с нейните основни послания: 

● Тези, които допринасят най-малко за климатичните промени, са най-силно засегнати 
от тях. 

● Изменението на климата засилва глобалната несправедливост. 
● Изменението на климата е причина за възникването на миграция. 
● Хората, които са принудени да мигрират поради климатичните промени, нямат 

съответна правна и социална защита, което увеличава опасността да станат обект на 
трудова експлоатация. 

 
 
 
КЪМ КОГО Е НАСОЧЕНА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата приема предложения от граждански организации, регистрирани по 

Закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза, чиито дейности 

са насочени към младите хора; неформални сдружения, клубове, групи и движения на 

местно и национално ниво. Неформални младежки групи и сдружения следва да 

кандидатстват чрез партньорство с регистрирана по ЗЮЛНЦ организация в обществена 

полза.  

Целта е последните да се запознаят и/или обучат както с връзката между 

климатичната криза и човешките права (социалната справедливост), така и с 

взаимовръзката между световното и местното измерение на тези явления.  

В съответствие с това приоритетните целеви групи на дейностите по тази програма, 

са: 

● млади хора на възраст от 16 до 35 години; 
● лица, вземащи решения на местно, национално и европейско ниво. 

 

https://climateofchange.info/bulgaria/our-vision/


 

 

 
 

 
ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

Основните посоки на действия, които програмата ще подкрепи, са: 

● Активно гражданство: действия, насърчаващи създаването на групи/движения от 

млади хора, отдадени на споделената грижа към околната среда и общността. 

● Междупоколенческо и междукултурно общуване: действия, насърчаващи 

общуването, обмена и създаването на взаимоотношения между младите хора, както 

и между хора от различен произход, социален профил и възраст за общата кауза по 

справяне с предизвикателствата на климатичната криза. 

● Неформално образование: действия, насърчаващи придобиването и 

разпространението на знания за отговорен към околната среда начин на живот и на 

достоверни данни за климатичната криза и миграция, вкл. чрез използването на 

творчески и развлекателни похвати. 

● Участие в комуникационни дейности: инициативи, насочени към включване на 

младите хора в планирането и осъществяването на комуникационни и застъпнически 

кампании за екологична/ климатична справедливост. 

 

За улеснение на кандидатите е даден следният примерен и неизчерпателен списък 

на видове дейности, които могат да бъдат предложени: 

● новаторски събития и кампании за информиране и популяризиране; 

● нови подходи, вкл. творчески, насочени към въвличане на гражданското общество; 

● семинари, курсове, обучения, срещи за обмяна на опит; 

● разпространение на нови или съществуващи добри практики; 

● насърчаване на работата в мрежа, обмяна на опит и сътрудничество между 

организации; 

● творчески проекти като фотоизложби, театрални представления, художествени 

работилници, флашмоб и др.; 

● създаване на съдържание, разказване на истории, осъществяване на кампании през 

социалните мрежи. 

 
Темите, върху които проектните дейности биха могли да се насочат, без да се 

ограничават само до тях, са:  

● екологична/климатична справедливост на местно и глобално ниво; 

● връзка между екологичната/климатичната справедливост и миграцията; 

● възприятия на младите хора относно екологичната справедливост и миграцията; 

● устойчивост, икономика на благосъстоянието, разумно потребление, лична 

отговорност и гражданско участие; 

● климатични промени/климатична криза и последиците от нея; 

● застъпничество, политики, младежка гражданска активност. 



 

 

 
 

 

Разходи, които не се финансират по програмата: 

 

● Разходи за лобистки дейности, вкл. за промяна на съществуващо или разработване и 

приемане на ново законодателство (нормативни документи). 

● Индивидуални стипендии, пътувания в чужбина. 

● Разходи за дейности, които са институционален ангажимент и отговорност на дадена 

институция. 

● Разходи за алкохол и хазарт. 

● Разходи за глоби, заеми, лихви. 

● Разходи за неустойки, произтичащи от поети и неизпълнени ангажименти от страна 

на кандидата във връзка с изпълнението на проекта. 

● Разходи, които са направени преди или след датата на стартиране на проекта, в 

случай, че бъде одобрен за финансиране. 

● Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи. 

 

 

 

ОБУЧЕНИЯ И СРЕЩИ 

 

Предвижда се онлайн информационна среща за заинтересованите от участие 

организации, която ще се проведе на 13 или 14 февруари 2023 г. през платформата ZOOM. В 

случай, че възнамерявате да кандидатствате или проявявате интерес към програмата, моля 

да заявите участие до 10 ч. на 13 февруари 2023 г. на адрес: office@bepf-bg.org, за да 

получите връзка за достъп и информация за точния ден и час. Презентацията от срещата и 

отговори на получени до момента въпроси ще бъдат публикувани на страницата на „Климат 

на промяна“:  climateofchange.info/bulgaria. 

 

В рамките на програмата по време на изпълнение на финансираните проекти ще 

бъде проведено обучение с подкрепените организации, на което ще се предоставят 

допълнителни насоки за управление на проектите и ще се обменят идеи за по-резултатна 

работа и възможности за сътрудничество между финансираните организации. Участието на 

поне един представител от екипа на кандидата е задължително.  

 

 

mailto:office@bepf-bg.org


 

 

 
 

РАЗМЕР НА ОТПУСКАНОТО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Кандидатстващите проекти следва да са на стойност между 3900 и 9750 лв. 

Програмата предоставя 100% финансиране на проектното предложение съобразно оценката 

на проекта и одобрения размер на финансиране. Очаква се да бъдат подкрепени между 5 и 

8 проекта.  

Размерът на административните разходи по проекта следва да не надхвърля 7% от 

общия бюджет на проекта. 

Всички посочени цени в проектобюджета на проекта следва да са крайни, т.е. с 

включено ДДС и/или всички необходими осигуровки и данъци за възложителя съгласно 

българското законодателство. 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ 

 

Представените проекти, дори и да предвиждат да са с преобладаващо 

информационен характер, задължително трябва да включват поне една комуникационна 

дейност за повишаване на осведомеността, насочена към широка публика. Желателно е 

това да бъде обществено събитие и/или улична изява, с активно присъствено участие на 

млади хора и въвличане на публиката. Възможни допълнителни дейности са: прожекции, 

плакати, листовки, артистични изпълнения, фестивали и др.  

Всеки от одобрените проекти следва да въвлече във и достигне чрез дейностите си 

до максимален брой млади хора на възраст от 16 до 35 г. 

 

При оценката на проектите ще се добавят допълнителни бонус точки в случай, че 

проектното предложение включва дейности, свързани с популяризиране и набиране на 

подкрепа за исканията в подписката „Климат на промяна“ 

(https://climateofchange.info/bulgaria/participate/sign-the-petition/) – както онлайн, така и 

чрез събиране на подписи на хартия. Кандидатите следва да опишат предвижданите от тях 

подходи и канали за разгласяване на подписката (в ел. вид и на живо) и за събиране на 

подкрепа за нея от самото начало на изпълнение, включително да посочат каква цел си 

поставят по отношение на общ брой на събраните подписи в подкрепа на хартия или 

онлайн. 

Кандидатите, също така, могат да планират в проектите си свободно да използват за 

дейностите си информационни материали от кампанията „Климат на промяна“ 

(#ClimateOfChange), подадени им от финансиращата организация, като например 

видеоклипове, информационни материали, Фейсбук съобщения, информация от интернет 

страницата на проекта „Климат на промяна“ и др.   

 

https://climateofchange.info/bulgaria/participate/sign-the-petition/


 

 

 
 

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА 

 

С проектни предложения могат да участват: 

 

o Младежки или други граждански организации, чиито дейности са насочени към 

младите хора, които са регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в обществена полза. 

o Неформални младежки групи/неформални клубове/движения, в случай че 

кандидатстват за изпълнение на проектната си идея чрез партньор, регистриран 

по ЗЮЛНЦ, който да осигури административното управление, отчетност по 

проекта заедно с тях и им съдейства и гарантира цялостната реализация и 

постигане на резултатите по проекта. 

 

Проектни предложения могат да бъдат представяни в партньорство и с други 

организации от НПО сектора и с отделни граждани или граждански групи, където 

включването на млади хора по въпросите на околната среда ще бъде оценено 

положително. 

Една организация или неин клон може да участва само с един проект, независимо 

дали е в ролята на водещ кандидат или партньор.  

В случай на партньорство цялата отговорност за осигуряване на качественото и 

навременно проектно управление и отчетност е на кандидатстващата организация, която е и 

единственият бенефициент на финансиране по програмата.  

 

 

 
КОЙ НЕ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА 

 
Организации, които изпълняват проекти – като водеща организация или партньор по  

Програмата за образование за развитие и повишаване на информираността (DEAR) на 
Европейската комисия, не могат да участват по тази покана за финансиране на малки 
проекти. 

 
 
 
ЕТАПИ И ГРАФИК 

 
Срок за кандидатстване: до 19:00 ч. на 19.02.2023 г. 
Оценка, одобрение и сключване на договори с одобрените за финансиране:  
до 28.02.2023 г. 
Период за изпълнение на одобрените проекти: от 01.03.2023 до 15.04.2023  г. 
 

https://climateofchange.info/bulgaria/development-education-and-awareness-raising-programme/


 

 

 
 

 
СРОКОВЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

 

Проектните предложения, подписани и подпечатани от официален представляващ на 

кандидатстващата организация, се подават до 19:00 ч. на 19.02.2023 г. на ел. поща 

office@bepf-bg.org. В случай, че организацията притежава печат, документите следва да 

бъдат подпечатани на местата с подпис на официалния представляващ. Ако 

представляващият използва неелектронен подпис, то формулярите следва да се изпратят 

като сканирани екземпляри от подписания оригинален документ. 

Предложението трябва да включва попълнени формуляри по образец и 

допълнителни документи, ако естеството на проекта ги налага, както следва: 

● Формуляр за кандидатстване (Приложение 1) – в ел. вид (сканиран с подписи в един 

файл и във файл за Word – без подпис); 

● Бюджет на проекта (Приложение 2) – в ел. вид (сканиран с подпис на официален 

представител в един файл и в Excel файл – без подпис); 

● Копие на писма за подкрепа/партньорство/сътрудничество и др. (ако е приложимо). 

 

Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от тук: 

https://climateofchange.info/bulgaria/participate/programa-za-malko-proekti-za-klimata-

na-promyanata/ 

 

Всички документи се изпращат само в електронен вид по електронна поща. Допускат 

се файлови формати doc, xls, pdf, jpg с изискване за добра четимост на сканираните 

документи. Формулярите се попълват на български език. 

Получаването на пакета с документи за всеки подаден проект ще бъде потвърдено 

по електронен път от Фондация „ЕкоОбщност“. Проектни предложения, в които липсва 

някой от задължителните документи (попълнен Формуляр за кандидатстване и попълнен 

„Бюджет на проекта“), или които са получени след крайния срок за кандидатстване, няма да 

бъдат разглеждани за оценка и се дисквалифицират от по-нататъшно участие. 

 

 

 

ОЦЕНКА И ОДОБРЕНИЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Оценката на проектните предложения ще се извърши от независима комисия, 

състояща се от експерти и/или активисти в граждански организации и/или представители на 

институции. Всеки проект ще бъде оценен от двама членове на комисията. На база на 

нейните оценки и препоръки Настоятелството на фондация „ЕкоОбщност“ ще одобри 

проектите за финансиране. 

 

mailto:office@bepf-bg.org
https://climateofchange.info/bulgaria/participate/programa-za-malko-proekti-za-klimata-na-promyanata/
https://climateofchange.info/bulgaria/participate/programa-za-malko-proekti-za-klimata-na-promyanata/


 

 

 
 

 

Критерии за оценка на проектните предложения: 

 

● Степен на вписване на проекта в програмните цели, обхват, теми, изисквания и 

комуникационни послания. 

● Ясно описани идея, цел(и), място и начин на осъществяване, дейности и план за 

действие, очаквано въздействие. 

● Яснота и взаимовръзка/съответствие между целите, дейностите и очакваните 

резултати. 

● Удачност на предложените стъпки за взаимодействие и въвличане на целевите 

групи, включително наличие на ефективни действия по популяризиране на 

подписката с искания „Климат на промяна“. 

● Реалистичност и ефективност на предвидените разходи за осъществяване на проекта. 

● Предходен опит и капацитет на кандидата и/или предложения екип за 

осъществяване на проекта. 

 

Фондация „ЕкоОбщност“ ще предостави организационна и техническа подкрепа на 

одобрените участници за осъществяването на финансираните проекти, като се предвижда и 

обучение за подобряване на кампаниите и работата в мрежа. 

Консултации на кандидати, желаещи да участват в програма  „МЛАДИТЕ ЗА КЛИМАТ 

НА ПРОМЯНА“ ще бъдат предоставяни в периода от 4 до 17 февруари 2023 г. по електронна 

поща на адрес: office@bepf-bg.org, както и в рамките на планираната информационна среща 

на 13 или 14 февруари 2023 г. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО КАМПАНИЯ „КЛИМАТ НА 

ПРОМЯНА“ (може да се използват при планиране на проектните дейности) 

 

● Доклад и инфографики за България от общоевропейско изследване „Възприятия на 

младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ - 

https://climateofchange.info/bulgaria/publications-press/  

● Обобщен доклад и инфографики от общоевропейско изследване „Възприятия на 

младите европейци за взаимовръзките между климат и миграция“ (на англ.) - 

https://climateofchange.info/publications-press/ 

● Резюме на Доклад за икономика на благосъстоянието (на англ.) - 

https://climateofchange.info/wp-

content/uploads/2021/04/wellbeing_economy_report.pdf  

● Наръчник за кампанията #ClimateOfChange (на англ.) - 

https://climateofchange.info/wp-content/uploads/2021/04/campaign-guide.pdf  

mailto:office@bepf-bg.org
https://climateofchange.info/bulgaria/publications-press/
https://climateofchange.info/publications-press/
https://climateofchange.info/wp-content/uploads/2021/04/wellbeing_economy_report.pdf
https://climateofchange.info/wp-content/uploads/2021/04/wellbeing_economy_report.pdf
https://climateofchange.info/wp-content/uploads/2021/04/campaign-guide.pdf


 

 

 
 

● Ръководство за визуализация и лога по проекта „Климат на промяна“ - 

https://climateofchange.info/bulgaria/publications-press/ 

 

 

За въпроси по процедурата на кандидатстване и формулярите: 

Любомира Колчева, Фондация „ЕкоОбщност“, office@bepf-bg.org , 088 2620 948 

https://climateofchange.info/bulgaria/publications-press/

