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МЛАДЕЖКА БАНКА РАЗГРАД  УДЪЛЖАВА СРОКА НА ОБЯВЕН 

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ 

Краен срок за подаване: 10.06.2018г., 17.30 часа 

 

Информираме всички младежки групи, съставени от младежи на възраст от 

15 до 25 години, както и неправителствени организации, които работят в 

младежката сфера  в община Разград да подадат своите проектни идеи, че крайният 

срок за подаване на Вашите проектни идеи се удължава до 10.06.2018г., 17.30 часа. 

Общата стойност на настоящата процедура е в размер на 3245 лв. (три хиляди 

двеста четирдесет и пет  лева)! 

1. Екипът на Младежката банка Разград ще подкрепи проектни идеи, които 

отговарят на идентифицираните интереси, чрез анкетно проучване проведено в периода 

м.01.2018г. – м.03.2018г. сред млади хора, на възраст между 15-25 години от Разград: 

 Финансиране на проектни идеи на младежи от Разград, с активно участие на 

доброволчески дейности; 

 Социални, образователни, култури и спорни инициативи; 

 Борбата с насилието и тормоза; 

 Изграждане на клубове по интереси, места за приобщаване на младите хора; 

 Оказване подкрепа на деца и хора от уязвими групи в общността; 

 Почистване, посаждане на дървета и грижа за бездомни животни; 

 

Приоритет при финансиране на проектните дейности са проекти с активно участие на 

информационните технологии, както и изследователските проекти на младите хора в 

региона. 

Насърчават се проектни дейности, чрез активно включване на доброволци. 

2. Кой може да кандидатства? 

В конкурса могат да кандидатстват младежки организации и/или неформални групи 

на деца и младежи до 25г., които живеят, учат или работят в община Разград.  

Неформална група да се състои от най- малко трима участника, като задължително 

единият е необходимо да е пълнолетен. В случай, че тримата участника са непълнолетни, то 

следва да бъдат подкрепени от пълнолетно лице - техен учител, родител или приятел. 

3. Краен срок за получаване на проектните предложения – 10.06.2018 г., 17:30 часа. 
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Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани в рамките на настоящата 

покана. 

4. Максимален размер за финансиране: В рамките на настоящия конкурс за проекти за 

финансиране от фонда на Младежката банка Разград може да се кандидатства за финансиране 

в размер до 500 лева (петстотин лева). 

5. Подробна информация за процедурата за кандидатстване: 

Формулярът за кандидатстване е публикуван на фейсбук страницата на Младежка 

банка Разград: http://youthbankbulgaria.frgi.bg/bg/city/razgrad, интернет страница на 

Младежки форум 2001-Разград: http://www.yf2001.org/. 

6 Всички проектни предложения следва да бъдат подадени в обявения срок и 

формуляра за кандидатстване. 

Пожелаваме успех на всички младежки групи и организации! 

 

 


