http://youthbankbulgaria.frgi.bg/

http://www.sgilovech.com/

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ
КЪМ МЛАДЕЖКА БАНКА-ЛОВЕЧ
Младежка Банка- Ловеч е младежка организация, която управлява собствен фонд за
финансиране на младежки проекти. Участниците в Младежка банка организират серия
от фондонабирателни инициативи, със 100% от средствата, които те успеят да съберат, се
финансират младежки проекти на деца и младежи в Община Ловеч. Подадените проектни
предложения се разглеждат и оценяват изцяло от децата и младежите, членове на
Младежка банка- Ловеч.
С настоящите насоки за кандидатстване ще придобиете яснота за правилата при
които можете да кандидатствате с Ваш проект и да спечелите финансиране.
1. Екипът на Младежката банка- Ловеч ще подкрепи проектни идеи, които
отговарят на приоритетите на Младежка банка Ловеч за 2017г., които са:
 Спортни дейности;
 Младежки дебати и форуми;
 Творчески дейности
 Дейности, свързани с развитие на клубове по интереси, като извънучилищна
дейност;
2. Кой може да кандидатства?
В конкурса могат да кандидатстват младежки организации и/или неформални групи
на деца и младежи до 26г., които живеят, учат или работят в община Ловеч.
Неформална група да се състои от най- малко трима участника, като единият да е
пълнолетен. В случай, че тримата участника са непълнолетни, то следва да бъдат
подкрепени от пълнолетно лице- техен учител, родител или приятел, който да поддържа
банкова сметка, на която да бъдат преведени финансовите средства.
3. Проектите трябва да се реализират на територията на община Ловеч, не покъсно от 15.07.2018г.
ВАЖНО!
Горепосочените три изисквания са критерии за допустимост, ако проектното
предложение не отговаря на едно от трите, то няма да бъде оценявано!
Какво означава това? Означава, че проектът трябва да е свързан с посочените теми
/приоритетни области/, че трябва да е подаден и да се изпълнява от деца и младежи до
26г. и дейностите трябва да се случат на територията на община Ловеч- гр. Ловеч или
селата от общината до посочения срок.
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4. Максимален размер за финансиране: В рамките на настоящия конкурс за проекти
за финансиране от фонда на Младежката банка- Ловеч може да се кандидатства за
финансиране в размер до 500 лева.
5. Подробна информация за процедурата за кандидатстване:
Формулярът за кандидатстване е публикувани на интернет страницата на сдружение
„Граждански инициативи- гр. Ловеч“, http: www.sgilovech.com, раздел документи и на
сайта на Младежка банка- Ловеч http://youthbankbulgaria.frgi.bg/.
Можете да кандидатствате по най-удобния за вас начин, а именно:
1) да си изтеглите формуляра от сайта, да го разпишете, съобразно настоящите
указания и да го изпратите в електронен вид на e-mail: mblovech@abv.bg
2) да го пратите по пощата или внесете лично на адрес: гр. Ловеч, ул. Стефан
Караджа №16, сдружение „Граждански инициативи- гр. Ловеч“.
Важно е да попълните формуляра за кандидатстване на компютър.
Проектни предложения, попълнени на ръка няма да бъдат разглеждани!
Комисия сформирана от екипа на Младежка банка ще оцени получените проектни
предложения и одобрените ще бъдат поканени на интервю, по време на което
представители на кандидатстващите организации или младежки екипи ще могат да
представят накратко своята проектна идея.
След успешно представяне на интервюто и окончателното решение на екипа на
Младежката банка в Ловеч имената на утвърдените за финансиране проектни идеи и
съответно представящите ги организации ще бъдат огласени в медиите и на
www.sgilovech.com; и http://youthbankbulgaria.frgi.bg/
В срок до 15
дни след заседанието на екипа на Младежка Банка-Ловеч
представителите на организациите или неформалните групи, чиито проекти са
номинирани ще бъдат поканени за подписване на договор за реализирането на проекта,
съдържащо и споразумение относно начина на предоставяне на финансовата подкрепа.




6. Методика за оценка на проектните предложения, максимални точки- 50т.:
Проектът е насочен към промяна и подобряване на средата за живот и развитие на
младите хора в община Ловеч.- 0-15т.
Проектът да е ясен, реалистичен и обвързан с предложените разходи- 0-10т.
Проектът има положително влияние върху младите хора или други групи лица- 0-10т.
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Резултатите от проекта имат устойчивост и добавена стойност- 0-10т.
Осигурен собствен принос от участника /финансов или нефинансов/- 5т.
Устойчивост на резултатите е налице, когато ефекта от проекта не се ичерпва с
приключването му и полза от него имат и други лица освен участниците;
Добавена стойност от проект е налице, когато освен основният резултат за участниците
е налице и друг положителен ефект за общността.
7. Краен срок за получаване на проектните предложения – 20.02.2017 г , 17:00 часа.

Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани в рамките на настоящата
покана.
За проекти получени по пощата ще е валидна датата на пощенското клеймо.
8. Мониторинг на изпълнението
Представители на екипа на Младежката банка- Ловеч ще наблюдават осъществяването
на вашия младежки проект.
След приключването на всички младежки проекти, финансирани от настоящия
първи конкурс за проекти екипът на Младежка банка- Ловеч ще организира публично
събитие, по време на което ще имате възможност да представите резултатите от
реализацията на вашия проект.
Пожелаваме успех на всички младежки групи и организации!
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