
Финансираща 
институция/организация 
Име на финансиращата 
програма: 
 

Балкански тръст за демокрация (Balkan Trust for Democracy) 
Програма „Свързване на гражданите с правителството” и 
Програма „Регионално сътрудничество и съвместна работа” 
http://www.gmfus.org/cs/balkantrust  

Обща насоченост/цели 
на програмата: 
 

Програмата „Свързване на гражданите с правителството” фокусира върху усилия за промотиране на 
гражданската ангажираност с правителството, участието във вземането на решения и решаването на 
проблеми, активното гражданство, политическата реформа, административното образование, 
мониторинга на извършената от правителството работа и други проекти, свързани с утвърждаването на 
демокрацията. 
Програмата „Регионално сътрудничество и съвместна работа” цели да насърчи трансграничното 
споделяне на добри практики, решаване на общи проблеми на демократичното развитие и изграждане 
на мрежи за подобрение на сътрудничеството в региона.  

Кой може да 
кандидатства: 
 

Кандидатите за финансиране трябва да бъдат граждански групи, неправителствени организации (НПО), 
местни или национални власти, образователни институции или медии, регистрирани в Албания, Босна и 
Херцеговина, България, Хърватска, Косово, Македония, Черна гора, Молдова, Румъния или Сърбия. 
 

Допустими 
дейности/проекти: 
 

BTD подкрепя широк кръг иновативни и креативни подходи за достигане и включване на обществеността, 
трансгранични и регионални обмени и диалог между различни общности. 
Приоритетно се подкрепят предложения за проекти, които насърчават участието на гражданите и 
заемането на граждански позиции, влиянието им върху публичните политики, засилването на лидерските 
умения на граждани и организации, подпомагането на трансграничното и/или междусекторно 
сътрудничество и които дават възможност за пренасяне на опит и иновативни идеи чрез ясен план за 
комуникация и разпространение. 
 
Не се подкрепят проекти, които спонсорират научни изследвания, академични стипендии и стажове, 
еднократни събития, пътувания, хуманитарна помощ и набиране на дарения, връщане на бегълци, 
микрофинансиращи схеми, инициативи за бизнес развитие, създаване на уеб страници или тяхната 
поддръжка, изкуство или наука. 

Продължителност на 
проектите:  
 

 
До 12 месеца. Подкрепят се и многогодишни проекти, които обаче се преразглеждат година за година. 

Финансиране:   
 

Финансират се проекти от 5 000 щ.д. до 75 000 щ.д., но средният размер на финансирането е обичайно 
около 20 000 щ.д. 

http://www.gmfus.org/cs/balkantrust


Съфинансиране:  В бюджета е предвидено съфинансиране от страна на кандидата, както и от страна на 
трети организации/институции, без да е посочен размер. 

Необходими 
партньорства: 
 

И по двете програми. 
По програма „Регионално сътрудничество и съвместна работа”  трябва да има партньорство между най-
малко две от включените в програмата държави. 

Краен срок за 
кандидатстване: 

Няма краен срок. Проекти се приемат текущо. Всеки месец се оценяват около 30 кандидатстващи 
проекта. Проекти, които кандидатстват за финансиране над 25 000 щ.д., се разглеждат и одобряват на 
второ ниво от Настоятелството на Фонда. Попълнените формуляри за кандидатстване се изпращат на 
balkantrust@gmfus.org. На същия адрес могат да се изпращат и въпроси по подготовката на проекта. 
Повече на http://www.gmfus.org/cs/grantmaking/balkan_trust_for_democracy/grantmaking/how_to_apply. 
 

Допълнителна 
информация, 
съвети, коментари: 

Важно е кандидатстващите организации да са имали вече опит в изпълнение на проекти от подобно 
естество.  
Сериозен плюс в оценяването на проектите е и тяхната устойчивост – как резултатите от проекта ще 
останат във времето, както и наличието на ясен и конкретен план за мониториране на напредъка по 
проекта, хората, които ще са въвлечени в  този процес и индикаторите, по които ще се проследява 
изпълнението на целите. 
На сайта на програмата има много информация, касаеща вече изпълнени проекти, които могат да 
послужат като ориентир за финансираните проекти и техните дейности. 

 

Някои примери за финансирани проекти: 

1. Пътуване до Европа – проектът дава възможност на студенти от Западните Балкани, които никога не са пътували в чужбина или 
са с ниски финансови възможности, да посетят европейски институции и организации и да се срещнат с техни представители. 
Политическите и икономическите промени в техните страни са възпрепятствали пътуването на младежите в чужбина и, в 
резултат на изолацията, младите хора нямат разбиране за Европа. Проектът дава възможност на студенти с добри академични 
резултати да получат усещане и опит от политическия, социалния и икономическия живот на съвременна Европа, като им помага 
сами да преценят аргументите „за” и „против” присъединяването на техните страни към ЕС. 
 

2. Насърчаване на участието на младите хора от селските райони в Молдова. Националният младежки ресурсен център на 
Молдова изпълнява проект за изграждане на капацитет и застъпничество, като включва в него 210 члена на 100 различни местни 
младежки съвети. Младежите преминават обучение в гражданско участие и получават възможност да споделят проблемите от 
ежедневието си в селските райони. Проектът е насочен към проблемите на младежите, свързани с липсата на развити умения за 
намиране на работа, за достъп до информация или специализирани услуги и цялостната изолация от развитието на районите, в 
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които живеят, както и емиграцията. Проектът дава възможност на младежките съвети да се активизират като представители на 
младите хора от селските райони, да проведат активен диалог с Министерството на  младежта и спорта и да поставят началото 
на друг проект за идентифициране на наличните ресурсни центрове, предоставящи знания или друга подкрепа в страната, а 
министерството включва местните младежки съвети в процеса на оценка на съществуващата Младежка стратегия 2009-2013 г. 
 

3. Центърът за политики и застъпничество в Косово изпълнява проект, насочен към предизвикване на публичен дебат и включване 
на гражданите в процесите на взимане на решения по отношение на политиката по заетостта. В рамките на проекта е  
анализиран новият проектозакон за заетостта, проведено е проучване на законите в другите страни и документите на 
международните институции по темата. Организирани са 7 кръгли маси, на които се провежда публичен дебат с участието на 
народни представители, бизнес асоциации, профсъюзи, работодатели и гражданското общество, за обсъждане на 
проектозакона. Дебатите са широко отразени от медиите. В резултат са нанесени 6 поправки на проектозакона. 
 

4. Насърчаване участието на младежите за застъпничество и участие във вземането на решения. Проучване на Центъра за 
младежка комуникация в Босна и Херцеговина показва, че липсват механизми, чрез които учениците от средните училища да 
участват във вземането на решения. В резултат се появява проект, който подпомага създаването на мрежа от ученически съвети 
на общинско ниво, като подкрепя както съществуващи, така и създаването на нови ученически съвети и обхваща общо 160 
училища – почти половината в страната. Чрез него ученици от различен етнически произход са включени в обучения по 
публично застъпничество, развитие на политики, комуникация, работа в мрежа и проучване на нуждите. В рамките на проекта 
учениците организират кампания за повишаване осведомеността на гражданите за проблемите на младежта, в която са 
включени повече от 30 000 души. С кампания учениците също спират стачка на учители, повишават осведомеността относно 
мненията им за продължаващото образование, както и за етническото разделение на учениците от средните училища. С цел 
увеличаване на бюджета за образование, учениците провеждат кампания и премиерът на Босна и Херцеговина получава 3 000 
писма с искане младите хора да се включат във взимането на решения по младежките теми. Изпълнени са и други подобни 
инициативи за взаимодействие с централната власт. 

 


