
Използвайте упътванията, обозначени върху формуляра,
за да създадете своето проектно предложение, като не
забравяте, че ще бъдат подкрепени инициативи, които
са вече съществуващи и които вие искате да разширите
и подобрите;
Следвайки инструкциите, подгответе цялата информация
в отделен файл - кандидатства се онлайн, всичко трябва
да е предварително готово;
Обърнете внимание, че можете да приложите снимков
материал или видео - използвайте тази възможност, за
да демонстрирате своята дейност в избраното проектно
направление - т.е. да подкрепите, че имате опит,
експертиза и целия необходим капацитет, за да
осъществите проектната инициатива;
Внимателно обмислете в кое от следните направления
попада проекта ви:
Устойчива мобилност
Етична дигитализация / намаляване на цифровия
въглероден отпечатък
Жизнен цикъл / рециклиране / кръгова икономика
Социална устойчивост
Устойчивост на околната среда

Насоки при кандидатстване:
1.

2.

3.

4.

Успех, колеги!



име на проекта

име на организацията

Chitalishta Union

попълнете имейл адрес



името на проекта

линк, който препраща към сайта ви,
 социална мрежа (Фейсбук) или хаштагове

кратко резюме на проекта и 
защо отговаря на целите на програмата

 - до 1000 знака

това резюме ще бъде публикувано
заедно с другите проектни предложения 

в обща платформа,
където ще се проведе гласуване 

за подкрепата им



прикачете банер, 
графично изображение 

в един от следните формати

можете да добавите видео на проекта

можете да снимки или презентация на проекта

отбележете направлението,
в което попада вашия проект

Как вашата инициатива попада 
в избраното направление 
за финансова подкрепа?

Какво прави проекта ви иновативен?



Как вашата инициатива допринася 
да се повиши осведомеността 

относно устойчивото развитие?
Чия осведоменост ще се повиши като резултат?

Как проектът взаимодейства с местните 
дейности/участници?

Как вашите инициативи ще допринесат за 
устойчив стил на живот на местните общности?

Какви количествени и качествени
 индикатори ще използвате,

за да измерите очакваното въздействие?

Защо ви е необходимо финансирането 
по грантовата програма? Как ще използвате 

средствата, за да подобрите вашата проектна 
дейност, ако бъдете финансирани?

Приложете кратък бюджет.

Как разбрахте за грантовата програма?


