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„Ти и Lidl за по-добър живот“ 

Качествени критерии 

 

Качествените критерии се отнасят към съдържанието на проектите предложения, 

участващи в конкурса за инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“.  

Качествените критерии засягат целите, подходите и дейностите на проектното 

предложение, връзката по между им, както и съответствието им с инициативата.   

До качествена оценка ще бъдат допуснати само предложения, които отговарят на 

формалните критерии. (Разяснение на формалните критерии е публикувано на сайта на 

ФРГИ).  

Качествената оценка ще се осъществи от експертно жури и служители на Лидл 

България в периода: 5 юли до 25 септември  2017 г.  

Моля преди да прочетете качествените критерии, запознайте се с:  

- Указанията и общите условия за кандидатстване в инициативата; 

- Проблематиката на инициативата; 

- Дефинициите, които приемат организаторите на инициативата; 

- Разясненията на формалните критерии.  

 

Всички те са публикувани на сайта на Фондация „Работилница за граждански 

инициативи“ тук.  

 

Качествени критерии:  

 Съответствие с целите на инициативата: Проектното предложение трябва да 

съответства на целите на инициативата, публикувани в Раздел II на Указанията и 

общите условия за кандидатстване в инициативата.  

• Взаимовръзка между цели, дейности и резултати: Проектното предложение 

трябва да показва ясно взаимовръзката между целите, дейностите и очакваните 

резултати.  

http://www.wcif-bg.org/bg/activities/konkursi/startira-konkursat-po-programa-ti-i-lidl-za-po-dobar-zhivot
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• Адекватност:  Предложените дейности, подход и очаквани резултати трябва да 

бъдат адекватни на проблема, който проектът си поставя за цел да разреши.  

• Съответствие с ценностите на инициативата: Разработеното проектно 

предложение трябва да допринася за утвърждаването на ценностите на 

инициативата: недискриминация, участие, опазване правата на детето. 

Дефинициите са посочени в  раздел IV, т.9.9 от Указанията и общите условия за 

кандидатстване в инициативата „Ти и Лидл за по-добър живот“.  

• Адресиране на актуален проблем: Проектът трябва да адресира актуален 

местен проблем, идентифициран с участие на хора от общността, както и 

предвижда участие на граждани от общността в изпълнението на дейностите. 

• Капацитет на организацията за изпълнение на предложения проект: При 

качествената оценка ще бъдат взети предвид: предишен опит на организацията 

в конкретната  сферата, както и наличие на човешки ресурс и други необходими 

ресурси, освен исканите от програмата средства. 

• Ефективност на проекта: Предложението  трябва да съдържа ясни индикатори 

за ефекта на проекта: брой участници от целевите групи, ползи за участниците, 

ползи за други граждани на съответното населено място. 

• Ясна времева рамка: Предложението трябва да описва ясна времева рамка на 

изпълнение. Времевата рамка за реализиране на проекта е дефинирана при 

разяснението на административните критерии. 

• Реалистичност на разходите: Предвидените разходи трябва да са реалистични  

и съобразени с планираните дейности.  

• Ясно резюме на проекта: Резюмето на проекта трябва да дава ясна и конкретна 

представа за предложението:  цел, дейности, разходи, място на изпълнение и 

очаквани резултати. 

 


