
Изготвяне на проектно предложение  
и попълване на  

Формуляра за кандидатстване 

Програма за трансгранично сътрудничество  
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CCI: 2014TC16I5CB006 

Информационни дни 23-30.10.2015 



1. Идентифициране идеята на проекта; 

2. Изготвяне на проектното предложение – формулиране на 
целите, дейностите, описание на трансграничния ефект, 
ролята на проектните партньори, резултатите, устойчивостта, 
мултиплициращия ефект на проекта. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 



1. ИДЕЯ НА ПРОЕКТА: 

• да разрешава съществуващ проблем или да удовлетворява 
дадена потребност; 

• да съответства на финансовата/програмна рамка; 

• да е приемлива за проектните партньори и те да се 
ангажират с нейното изпълнение; 

• да бъде разбираема, осъществима и устойчива във времето; 

• да се съдържа в проектното име. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 



2. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 

Общата цел: 

• отговаря за проблемите на целевата група/регион и е 
идентифицирана в Програмата; 

• описва значимостта на проекта за обществото във вид на 
дългосрочни ползи; 

• допринася за постигане целите на Програмата чрез 
реализация на конкретния проект. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 



2. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 
Специфичните цели: 
 
• са в съответствие с общата цел; 
• отговарят на конкретния проблем/потребност, който          

проектът трябва да реши/реализира; 
• трябва да се постигнат чрез осъществяване на проекта; 
• се дефинират под формата на устойчиви ползи за  целевите 

групи. 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 
 



2. ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: 
 
Проектните цели трябва да са: 
 
• конкретни и ясни 
• лесно измерими 
• постижими 
• реалистични 
• обвързани с времето 
 
 
 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 



СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА И ПРИОРИТЕТНИ ОСИ: 
 
Стратегическа цел: Засилване трансграничното сътрудничество 
между хората и институциите в региона   с цел съвместно 
справяне с общите предизвикателства и използване на 
неоползотворения потенциал.   
 
Приоритетна ос 1: Околна среда 
 
Приоритетна ос 2: Туризъм 
 
Приоритетна ос 3: Конкурентоспособност 
 
 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ 



1. Заглавна страница; 
 

2. Контролен лист за проверка на съдържанието; 
 

3. Информация за проектните партньори /максимално 5 на 
брой/; 
 

4. Идентификация на проекта: 
• критерии за партньорство /т.1.2 ФК/ – задължителни: 

съвместно разработване и съвместно изпълнение + поне още 
1 допълнителен: общ екип или съвместно финансиране; 
 

 
 
 
 
 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЧАСТ І И ІІ 



• трансграничен ефект на проекта /т.1.3 ФК/ - въздействие на 
проекта върху: населението, организациите, качеството на 
живот в трансграничния регион и регионалната икономика; 

• финансова информация /т.2 ФК/;  
• анализ на потребностите, силните и слаби страни и 

ограничения на целевите групи и региона /т.3.1 ФК/; 
• свързаност със специфичната цел на Програмата /т.3.2 ФК/;  
• свързаност с общата цел на Програмата /т.3.3 ФК/; 

 
 
 
 

 
 
 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЧАСТ ІІ 



• целеви групи и бенефициенти /т.3.4 ФК/. Целеви групи са 
обществени групи/лица, които ще бъдат позитивно повлияни 
от проекта. Преките бенефициенти са директно включени в 
проектното изпълнение. Крайните бенефициенти ще се 
възползват от реализацията на проекта в дългосрочен план; 

• дейностите по проекта /т.3.5 ФК/ да са: реалистични, ясни, 
подробно описани; свързани с целите и резултатите на 
проекта; реализирани от преките бенефициенти и 
проектните партньори; 

 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЧАСТ ІІ 



• комуникация и публичност /т.3.6 ФК/ - комуникационна 
стратегия, комуникационни инструменти/материали; 

• времеви график на дейностите /т.3.7 ФК/ - по  
    3-месечия; 
• управление на проекта и отчитане /т.4 ФК/ - структура на 

проектния екип, отговорности на всеки проектен партньор 
и член на екипа; 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЧАСТ ІІ 



• очаквани крайни продукти /т.5.1 ФК/ - са плод на успешното 
изпълнение на проекта; водят до постигане на целите му; да са 
реалистични, постижими, измерими; стандартизирани според 
конкретната цел на всяка приоритетна ос;  

• мултипликационен ефект /т.5.2 ФК/ - описание на възможностите 
за допълнително развитие на проектната идея в последващи 
проекти; бъдещо въздействие на полезните ефекти на проекта 
върху повече хора/обществени сектори; стимулиране на нови 
процеси/създаване на нови модели/практики; 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЧАСТ ІІ 



• устойчивост /т.5.3 ФК/ - описание на възможностите за 
поддръжка на устойчивостта на достигнатите проектни 
резултати /5 години за инвестиционни проекти и 2 години – 
за меки мерки/; кои дейности ще продължат и как, отговорен 
проектен партньор; 

• свързаност на проекта с други стратегии и проекти /т.6.1 и 
т.6.2 ФК/; 

• хоризонтални теми /т.6.3 ФК/ - Устойчиво развитие, Равни 
възможности и недискриминация, Равенство между мъже и 
жени. 
 
 

 
 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
ЧАСТ ІІ 



• 5 бюджетни таблици; 
• Декларация за партньорство и съфинансиране – генерира се 

автоматично за всеки проектен партньор; въвеждат се: име и 
позиция на официалния представител на всеки проектен 
партньор, подпис, печат, дата; 

• Декларация за допустимост и поемане на ангажимент - 
генерира се автоматично за всеки проектен партньор; 

• Резюме на проекта – изготвя се на английски, български и 
македонски език; английската версия е водеща при 
констатирани разминавания в информацията. 
 

  
 

 
 
 

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  
ЧАСТ ІІІ 



Анекси А: 
А1.Контролен лист; 
А2.Партньорско споразумение; 
А3.Декларация за държавна помощ – само за българските 
проектни партньори; 
 
Анекси В: 
В1.Документ за актуално състояние на кандидата; 
В2.Решение на общински съвет/управителен орган на 
кандидата относно проектното изготвяне и изпълнение; 
Пълномощно; 
 
 
 
 
 
 
 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
АНЕКСИ 



Само за инвестиционни проекти: 
 
В3.1.Документ/акт за собственост  на общински/държавни       
имоти;  
В3.2.Декларация за съгласие на собственика на частния терен; 
В3.3.Документи съгласно действащото национално 
законодателство за защитените територии;  
В3.4.Положителна оценка на въздействие върху околната среда 
или Становище от съответна институция за липса на 
необходимост от издаване на ОВОС; 
  
 
 
 
 
 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
АНЕКСИ 



В3.5.Одобрен инвестиционен проект /в оригинал или 
нотариално заверено копие/, издаден не по-късно от 2 години 
преди крайния срок по настоящата покана;  обяснителни 
записки и КСС /в оригинал и превод на английски език/; 
В4.Техническа спецификация за материални активи – при 
доставка на оборудване; 
 
Анекс С: Договор за субсидия. 
 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 
АНЕКСИ 



Всички документи се разпечатват на хартия във формат А4 и се 
подреждат: ФК, анекси А, анекси В;  
 
Оригиналните документи се номерират в долния десен ъгъл, 
започващи от заглавната страница на ФК; 
 
Оригиналните документи се сканират и заедно с електронната 
форма на ФК се качват на електронен носител /електронно 
копие на проекта/; 
   
 
 
 
 
 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 



    
Оригиналът и електронният му вариант се поставят в 
плик/кутия, върху които се отбелязва: 
 

Programme name : Interreg - IPA CBC Bulgaria –  
the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 

Call for Proposal number: 2014TC16I5CB006-2015-1 
Full name and address of the applicant: ……………….. 

Inscription: “Not to be opened before the opening session” 

 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 



 
 

Краен срок за подаване на проектните предложения  
по настоящата покана – 25 януари 2016 година,  

16:00 часа местно време –  
в главния офис на Съвместния секретариат  

в гр. Кюстендил,  
ул. “Марин Дринов” № 7 

 
 
 
 

ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 



 
Благодаря за вниманието! 

 

 

 

Емилия Стоянова 
Експерт УП 

Програмата е съфинансирана 
от ЕС. 

Програма за трансгранично сътрудничество  
Интеррег-ИПП България - Македония 

CCI: 2014TC16I5CB006 
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