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Насоки за кандидатстване към Младежка банка София 

 

Младежка банка София е екип от млади филантропи, на възраст до 25, които развиват 

дарителството в подкрепа на младежки каузи и предоставят безвъзмездно 

финансиране на младежки неформални групи с креативни идеи в полза на младежите 

на София. 

 

Прочетете внимателно условията и попълнете формуляра за кандидатстване. Така 

вашата идея лесно ще се превърне в проект. 

 

Младежите, кандидатстващи с проектни идеи към Младежка банка София трябва да 

имат постоянен или настоящ адрес в Столична община, да са на възраст от 14 до 25 

години и да сформират екип от минимум 3 човека. Изберете един от вас, който ще 

бъде отговорник на проекта, като задължително условие за него е да има навършени 

18 години. Друго условие е дейностите по проекта да се осъществяват на територията 

на Столична община и да отговарят на една от приоритетните области на МБ София за 

2017 година, които са: 

 
 
 „Спортна активност за здраве" 
 

 „Поле за изява на млади хора" 
 

  „Подобряване на градския облик и околната среда" 
 

Вашата идея трябва да е креативна, създадена и осъществявана от млади хора, ясна и 

реалистична, да носи добавена стойност и да има положително влияние върху 

развитието на младите хора. 
 
Кой може да кандидатства? 
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Програмата е отворена за всички млади хора на възраст от 14 до 25 г. от Столична 
община. Могат да кандидатстват младежки организации или неформални групи, като 
изрично условие е идеите да са инициирани и изпълнявани от младежи (14 - 25 г.). 
 
Обяснение за процедурата: 
 
Формулярът за кандидатстване се намират на:  
 

 Сайта на Младежка банка София: http://sofia.youthbankbulgaria.org/  

 Сайта на Фондация „Работилница за граждански инициативи“:  http://www.wcif-
bg.org/  

 
 
Можете да кандидатствате по най-удобния за вас начин, като изтеглите формуляра и го 
изпратите попълнен на e-mail: sofia@youthbankbulgaria.org  
 

Краен срок за получаване на проектите -  15 юни 2017 г. до 24:00 часа. 
 
Проекти, пристигнали след тази дата няма да бъдат разгледани. Очакваме креативни и 

иновативни идеи. Комисия, сформирана от екипа на Младежката банка ще оцени 

получените проектни предложения и одобрените кандидати ще бъдат поканени на 

интервю. След успешно представяне на интервюто с отговорника на одобрения проект 

ще бъде подписан договор и в срок от 7 дни, Младежка банка София ще предостави 

средствата, необходими за изпълнение на дейностите на проекта. Сумата се 

предоставя на два транша  -  първият за стартиране на дейността, вторият - при 

осъществен мониторинг и одобрено начално изпълнение. В срок от 7 дни от 

приключване на проектните дейности, организацията/групата е задължена да 

предостави разходооправдателни документи за реализираните дейности, 

съдържателен отчет и доказателствени материали за изпълнение на дейността. Екипът 

на Младежка банка София ще наблюдава как се осъществяват проектните дейности. 

 
 
Обяснителни бележки по формуляра за кандидатстване: 
 

Към точка 1. Попълнете изискваните данни за хората от екипа*, като първи изпишете 

отговорника по проекта. 
 
*Екипът ви трябва да се състои от минимум 3 човека на възраст от 14 до 25 години, 

като отговорникът задължително трябва да има навършени 18 години. Ако в екипа са 

включени повече от 3-ма души, добавете още редове с имената и възрастта на 

участниците. 

 

Към т.2. Разкажете ни в свободен текст за вашия екип - откъде се познавате, с какво 

обикновено се занимавате и всичко, което искате да ни разкажете за себе си. 
 

http://sofia.youthbankbulgaria.org/
http://www.wcif-bg.org/
http://www.wcif-bg.org/
mailto:sofia@youthbankbulgaria.org
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Към т.3. Какво бихте искали да постигнете и направите с този проект? Каква всъщност 

е вашата крайна цел? 
 
Към т.4. Опишете по какъв точно начин проектът ще бъде от полза за вас и останалите. 
 
Към т.5. Кога и къде предвиждате да осъществите вашата идея? Имайте предвид, че 
трябва да осъществите проекта си в периода юли 2017 г. – декември 2017 г. 
 
Към т.6* Ще помогне ли някой за осъществяването на вашия проект, по какъв начин и 

каква ще е неговата роля? Опишете подробно каква е ролята на партньорите ви. 
 
*Отговорът на този въпрос не е задължително да е положителен, но е препоръчително 

да имате подкрепа от други хора или организации. 
 
Към т.7. Опишете детайлно за какво точно ви трябва финансирането като попълните 

таблицата. Опишете всички разходи, необходими за изпълнението на проектната идея. 

Ако имате нужда добавете още редове. Допълнителна информация за бюджета може 

да бъде изисквана в по-късен етап, при провеждане на интервюто.  
 
Към т.8. Напишете общата сума, за която кандидатствате пред МБ София. 
 
Към т. 9. Максималният размер на финансиране, отпускан от МБ е 1000 лева. Ако за 

изпълнението на проекта ви са необходими повече средства, напишете откъде ще 

намерите допълнителните средства.  
 
Вече се запознахте с начина и условията на кандидатстване. Разбрахте какви ще са 

стъпките. МБ очаква вашите проекти до: 15 юни 2017 г., по e-mail!  

 

Желаем ви успех! 
 
Младежка банка София 

Адрес: София,  ул. Енос 7, ет. 6, ап. 9 

Телефон: 02/ 954 97 15 

Уебсайт: http://sofia.youthbankbulgaria.org  

E-mail: sofia@youthbankbulgaria.org 
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