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По съдържанието:  

Какво е младежка инициатива? Кой може да кандидатства? Финансиране на проект за 
младежки инициативи 

 

 

1. Какво е младежка инициатива? 

Младежката инициатива е проект, при който младите хора участват активно и директно в 
дейности, които те сами са планирали и реализират, с оглед да развият собствена си 
инициативност и изобретателност. 

2. Кой може да кандидатства? 

Mогат да кандидатстват неправителствени организации, асоциации или групи от минимум 
четирима младежи. При международните младежки инициативи, една от партньорските групи 
изпълнява ролята на координираща група и кандидатства от името на всички партньори. 

За финансирането на проектa „Ние за нас в Европа“ ще се кандидантства в Германия 
(Бон). Едно от условията за одобрението на проекта е участието на група от 
минимум четирима млади хора, легално пребиваващи в Германия, и съответно най-
малко четирима младежи, легално пребиваващи в България. Младите участници 
трябва да са на възраст между 18 и 30 години. Изключение може да се направи за 
непълнолетни, навършили шестнадесет години. Формулярите за кандидатстване ще 
бъдат изпратени на Държавната агенция за младежта в Бон (Германия). На 1. 
Февруари 2010 желаем да кандидатстваме за финансиране на проекта. Друга 
възможност от значение за нас за подаване на документи тази година е до 1. Април.  

3. Финансиране на проект за младежки инициативи 

 Единична сума за подготовка, осъществяване и оценка на дейностите (която може да 
включва възнаграждение за тренерите, ако е необходимо); 

 Сума за предварителна среща за планиране на проекта (включва: пътни разходи + 
фиксирана сума на ден на участник) за международните младежки инициативи; 

 70% от международните пътни разходи (единствено за международни младежки 
инициативи) и ако е необходимо; 

 Действителни разходи за осъществяване на последващи дейности (до 10% от 
отпуснатата сума от Общността). 

Дата: 28.12.2009 



Критериите за транснационална младежка инициатива  в Германия се различават от 
тези в България. В Германия (по програмата „Jugend in Aktion“ се оптпускат до 8000 
Евро за младежката инициатива, а не както в България – до 10 000 Евро). Освен това в 
рамките на същата програма отделно се отпускат 1000 Евро за всички средства, 
чрез които целим разпространяването на проекта „Ние за нас в Европа“ (т.е. за  
филм, флайери, плакати и др. разполагаме  с общо 1000 Евро) . 
___________________________________________________________________________ 
 
Информацията е копирана от интернет. 
Важните допълнения са прибавени от Яница и Ани 
Повече по темата можете да прочетете тук.  
___________________________________________________________________________ 
За повече информация относно критериите за одобряването на младежка инициатива моля 
прочетете актуалните статии: 

Критерии за одобряване на младежки инициатива (1)>>> 
Критерии за одобряване на младежки инициатива (2)>>> 
Критерии за одобряване на младежки инициатива (3)>>> 

 

http://www.youthbg.info/bg/youth_in_action/1/2/
http://europajugendbg.wordpress.com/2009/12/29/ocenka/
http://europajugendbg.wordpress.com/2009/12/29/evropeisko-izmerenie/
http://europajugendbg.wordpress.com/2009/12/29/kachestven-proekt/

