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Обявяване на програмата: 15 юни 2020 г.

Максимална продължителност на подкрепените проекти: 12 месеца 

Срок за подаване на “писмо за интерес”: 3 юли 2020 г.

Начална дата на проекта: от октомври 2020 

1. ВЪВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ

Основната цел на програма „Образование“ е развиване на човешкия капитал и нужните
умения  у  всеки  член  на  обществото  да  участва  и  допринася  за  неговото  еволюиране.
Програмата  успоредно  ще  подпомогне  процесите  за  намаляване  на  социалните  и
икономическите различия в България, и ще съдейства за повишаване на международната
конкурентоспособност.

Знаем и вярваме,  че емоционално интелигентната  среда за обучение е ключов фактор,
определящ дали децата  ще водят продуктивен,  здравословен и пълноценен живот.  Ето
защо интересът ни е насочен към набиране на предложения, чиито подход е основан на
доказателства  за  социално  и  емоционално  обучение  в  сферата  на  ранното  детско
образование, като водещата цел учениците да могат да разпознаят, разберат и регулират
емоциите си ефективно. 

Изграждането на социални и емоционални умения е важен аспект на благополучието и
академичния успех на учениците,  а нашата цел е  да предоставим полезна и удобна за
потребителите система, която да подкрепи усилията на учителите в това образователно
направление. 



2. БЮДЖЕТ И СЪФИНАНСИРАНЕ

Финансовата  дисциплина  е  от  съществено  значение  за  дългосрочната  устойчивост  на
всяка организация.  Ние не поставяме конкретни бюджетни ограничения на проектното
предложение,  тъй  като  сме  заинтересовани  да  видим  каква  е  оценката  ви  спрямо
успешното изпълнение на вашия проект.
 
Не поставяме изискване за осигуряване на съфинансиране на проекта, но бихме искали да
знаем къде още сте кандидатствали за финансирането му, съществуват ли други ресурси
за  финансиране,  които  ще  подкрепят  проекта,  както  и  в  каква  степен,  в  случай  че  е
приложимо,  Управителният  съвет  на  организацията  допринася  за  финансовото
обезпечване  на  проекта.  Диверсификация  на  финансирането  и  устойчивостта  на
организацията ще се счита за предимство, когато оценяваме вашето предложение.
 
Ако бъдете  поканени да подадете  пълно предложение,  ще ви помолим да  представите
вашия организационен и проектен бюджет. В зависимост от размера на финансирането и
организационния  бюджет,  ние  също  така  можем  да  поискаме  отчета  за  приходите  и
разходите,  както  и  счетоводния  баланс  за  последната  финансова  година,  като
доказателство за финансовия капацитет на вашата организация.

3. ДЕЙНОСТИ

Дейностите, разписани в проектното предложение, трябва да помагат на преподавателите,
децата или родителите да развият социално-емоционална интелигентност, за да могат да
вземат аргументирани решения, да насърчават градивни взаимоотношения и да постигат
желаните академични резултати.

Проектът трябва да включва поне една от следните дейности: 

● Обучения на учители, образователни експерти или родители;
● Изграждане/изработване на системи за  оценка на социалните и емоционални

умения на учениците, за да помогнат на вземането на педагогически решения;
● Създаване  на  системи,  които  позволяват  оценяване  на  въздействието  по

отношение на:
- академично въздействие;
- измерване на житейски и социално-емоционални умения на ученици;
- промени в климата на училищната среда.

Всеки  проект,  изпълняван  в  партньорство  ще  получи  приоритет. Дейностите  по
проекта  трябва  да  се  съсредоточат  върху  обучението  на  учители  и  мултипликатори,
проследяване,  наставничество,  текущ  мониторинг,  оценка  и  разработване  на  учебни
програми.

4. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ 



● Неправителствени организации;
● Училища;
● Висши учебни зведения. 

5. ПРОЦЕС НА ИЗБОР И СРОКОВЕ

● Отваряне на конкурса - 15 юни
● Срок за подаване на Писмо за интерес - 3 юли
● Обявяване на тези, които ще бъдат поканени да подадат пълно предложение - 

31 юли;
● Срок за подаване на пълно предложение - 28 август;
● Интервюта и посещения, в случай че преценим нужда от тях – месец септември;
● Обявяване на финалистите, които са избрани за финансиране - месец октомври.

Оценяването на проектите ще се осъществява по следното разпределение на точки, като 
100 точки е максималният резултат.

1. Съответствие на проекта (35 точки)
2. Качество на проектирането (project design) и изпълнението на проекта (20 точки)
3. Качество на екипа на проекта (15)
4. Въздействие и разпространение (15)
5. Застъпничество и сътрудничество (10) 
6. Диверсификация на финансирането и доказателства за принос от Управителния
съвет на организацията. (5)

6. КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ

Кандидатите са длъжни да представят “Писмо за интерес” (Letter of Interest LOI), което е
подписано от официалния представител на организацията.  Всички кандидати ще бъдат
информирани за крайния резултат от процеса на подбор писмено. Ако Писмото за интерес
бъде прието, кандидатът ще бъде поканен да представи пълно предложение.

При подготовката на Писмото за интерес, моля, следвайте указанията по-долу, като имате
предвид, че това не e пълно предложение:

- Подгответе  кратко  резюме,  до  две  страници,  информационно  писмо,  което
обобщава вашето цялостно предложение.

- Посочете  името  на  вашата  организация  и  сумата,  за  която  кадидатствате,  като
включите и кратко описание на проекта. 

- Представете кратка история на вашата организация. Необходимо е да съществува
пряка връзка  между основната дейност,  която в момента равивате и това,  което
искате да постигнете с нашето финансиране. 

- Включете  описание  на  вашето  целево демографска група и географски район и
колко бенефициенти ще обхване дейността.  



- Разработете своите цели. Как смятате да използвате финансирането за решаване на
проблема? 

- Опишете основните дейности и техните предвидени резултати.
- Посочете позициите и имената на членовете на екипа, който ще реализира проекта

и тяхната релевантна експертиза. 
- Ако търсите финансиране от други източници, споменете това в кратък параграф.

Освен това, посочете всяко вече осигурено финансиране, както и как планирате да
подкрепите проекта в бъдеще. 

7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПЛАЩАНЕ

Плащанията по проекта ще се осъществяват под формата на авансови вноски, до 80% от
общата  сума  на  отпуснатите  безвъзмездни  средства.  Окончателното  плащане  ще  бъде
извършено  след  одобрение  на  финалния  доклад  за  проекта,  като  това  плащане  е
предназначено  за  възстановяване  или  покриване  на  останалата  част  от  допустимите
разходи след края на периода на проекта. Ще проявим готовност да адаптираме графика за
траншовете към индивидуалните нужди на изпълнителя.

8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ДВОЙНО ФИНАНСИРАНЕ

В никакъв случай не се допуска финансирането на едни и същи разходи два пъти. Това
означава, че разходите за една и съща дейност не трябва да се покриват от два различни
източника, с изключение на случаите, при които допълването може ясно да се докаже.

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВРЪЗКА

info@tsotsorkovfoundation.bg

За Фондация “Лъчезар Цоцорков”

Семейната  фондация  „Лъчезар  Цоцорков“,  основана  през  2019  г.,  е  частна  фондация,
чиято основна цел е да допринася за развитието на българското общество чрез оказване на
подкрепа  за  културата  и  изграждането  на  таланти,  чрез  насърчаване  на  иновациите  и
постиженията в образованието и здравеопазването, чрез подпомагане на благополучието
на  деца  в  неравностойно  положение.  Фондацията  приоритено  се  фокусира  върху
изграждането на ценностна система при децата и младежите, която да послужи за тяхното
израстване като пълноценни и успешни личности.

https://tsotsorkovfoundation.bg/

