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3ПЕТ ВЪПРОСА

• КОЙ
Целта на настоящата покана за представяне на 
предложения е да се отпуснат безвъзмездни средства 
за медийни дейности, организирани от 
информационни агенции и онлайн медии, 
включително онлайн платформи на 
печатни/аудиовизуални и други медии

• КАКВО
Темата на медийните дейности трябва да бъде 
стартиралата Конференция за бъдещето на Европа

• КОГА
Медийните дейности трябва да започнат на 1 ноември 
2021 г. 
Очаква се Конференцията да представи заключенията 
си в началото пролетта на 2022 г., като дейностите по 
проекта трябва да приключат преди 30.06.2022 г.

• КЪДЕ
Онлайн и на живо

• ЗАЩО

Медийните дейности трябва да имат две основни 
цели: 

1. изготвяне и предоставяне на редовна, надеждна, 
плуралистична, безпартийна, мултимедийна 
информация за Конференцията за бъдещето на 
Европа и насърчаване на участието на гражданите в 
онлайн платформата на Конференцията за 
бъдещето на Европа 

2. стартиране на дебат за бъдещето на Европа сред 
читателите и последователите на медията и 
насочване на техния принос към онлайн 
платформата, спомената по-горе. Резултатите от 
тези дебати трябва редовно да бъдат качвани на 
онлайн платформата, като се избягва изпращането 
им в последния момент, за да се гарантира, че те 
своевременно ще подхранват дебатите и 
заключенията на конференцията 

https://futureu.europa.eu/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/?locale=bg
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4РАЗМЕР НА ГРАНТОВЕТЕ

• Индикативна сума от 1,8 милиона евро ще бъде на разположение за безвъзмездни средства по 

тази покана за представяне на предложения. ЕП си запазва правото да не разпределя целия 

наличен бюджет. 

• Очаква се предложенията да изискват участие от страна на ЕП между 30 000 и 100 000 евро 

• Безвъзмездните средства са ограничени до максимален процент на съфинансиране от 70% от 

допустимите разходи за дейностите. Следователно част от общите допустими разходи, вписани 

в прогнозния бюджет, трябва да бъдат финансирани от източници, различни от безвъзмездните 

средства (принцип на съфинансиране) 
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5КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Поредици от дебати и дискусии между 
граждани, които ще дадат възможност на хората 
от цяла Европа да споделят своите идеи и ще 
помогнат да оформим нашето общо бъдеще. 

Първият по рода си обществен и 
общоевропейски демократичен форум за открит, 
приобщаващ и прозрачен дебат с гражданите 
около редица ключови приоритети и 
предизвикателства. 

Европейският парламент, както винаги, е решен 
да изслуша европейците и да предприеме 
действия по отправените препоръки. 

Повече информация на:
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/
priorities/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/priorities/konferentsiia-za-bdeshcheto-na-evropa
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ФОКУС

Трябва да се обърне специално 

внимание на информирането и 

ангажирането с граждани, които 

имат интерес към Европейския 

съюз и които биха се 

заинтересували да научат повече 

за възможните реформи на ЕС 

през следващите години. 

Данните на Евробарометър

показват, че значителна част от тях 

са млади (на 18-24 години) и все 

още учат. 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/spring-2021-survey?year=eng.aac.eurobarometer.filters.allYears&type=eng.aac.eurobarometer.filters.allTypes
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7ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА (1/2)

• Платформата https://futureu.europa.eu/ позволява на хората да се включат и да предлагат промени в ЕС

• Европейците също ще могат да видят какво предлагат гражани от други държави членки, да коментират 
предложенията им и да подкрепят идеи

• Гражданите могат да изберат тема, която ги интересува: изменението на климата, цифровите проблеми, 
демокрацията в ЕС и др. 

• Коментари могат да се подават на всеки от официалните 24 езика на ЕС 

• Раздел Прояви: гражданите могат да се регистрират за участие в прояви, организирани онлайн или близо 
до тях, или да подготвят свои събития

Институциите на ЕС се ангажираха да се вслушат в мнението на хората и да следват отправените от тях 
препоръки 

https://futureu.europa.eu/
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ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА (2/2)

Кандидатите се приканват да се 

запознаят подробно с онлайн 

платформата на Конференцията и 

хартата на Конференцията, за да 

подадат детайлно описание на 

предвидените от тях дейности в 

частта онлайн и присъствени 

събития, които ще организират 

под егидата на Конференцията, 

ако проектът им бъде одобрен. 

Например: обществени 

консултации, проучвания, срещи 

на живо, граждански диалози с 

редакторските екипи на медията, 

игровизация и др.

https://futureu.europa.eu/?locale=bg
https://futureu.europa.eu/pages/charter?locale=bg
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9КЛЮЧОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

• Предложенията трябва да включват очаквани количествени цели за изпълнение на дейностите, 
като се използват показателите в приложение 1 на формуляра за кандидатстване 
(задължително условие) 

• Очакваната достигната аудитория, очакваното участие на гражданите, организирането на 
онлайн / присъствени събития под шапката на онлайн платформата на Конференцията за 
бъдещето на Европа, както и мултимедийната информация, както произведена, така и 
публикувана, ще бъдат от първостепенно значение за целите на оценката на грантовите 
предложеня и изпълнението на проекта, ако бъде одобрен

• Бенефициентите ще бъдат помолени да докладват за действителните резултати от дейностите 
си спрямо предварително зададените цели. Предложението за проект също така трябва да 
посочва методология за събиране на тези данни, кой източник на информация ще бъде 
използван, както и методология за оценка на резултатите от дейностите.
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10ПОКАНАТА ЗА ГРАНТОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОКУМЕНТИ

Поканата за предложения може да намерите тук:

Funding and Tenders

и тук:

Europarl.eu

График и крайни срокове

 Публикуване на поканата за предложения: 1 юли 

2021

 Старт на набиране на предложенията: 7 юли 2021

 Краен срок за подаване на предложения: 1 

септември 2021, 17:00 CET

 Оценяване на предложенията: септември 2021

 Резултати: октомври 2021

Дейностите трябва да започнат на 1 ноември 2021 г.

и да продължат до приемането и оповестяването на

окончателните заключения на Конференцията за

бъдещето на Европа и при всички случаи не по-късно

от 30 юни 2022 г.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2021-cofoe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43697167;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/grants/media-and-events
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11ОНЛАЙН ПОРТАЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Предложенията трябва да бъдат подадени единствено по електронен път през портала Funding & Tenders

Portal Electronic Submission System

 Кандидатите трябва да получат идентификационен код на кандидата (Participant Identification Code).

 Кандидатите могат да създават предложения на портала, които могат да бъдат променяни до крайния срок

за подаване на предложения (1 септември 2021 г.,17.00 ч. централноевропейско време).

 Докато не бъдат подадени чрез бутона Submit, предложенията ще бъдат запазени като чернови (Draft).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2021-cofoe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43697167;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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12СЪЗДАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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13КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПЪЛНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За да бъде считано за завършено предложението за проект, е необходимо: 

 Раздел A (попълва се онлайн) — да съдържа административна информация за кандидата (вкл. свързани 
лица) и общия бюджет на проекта;

 Раздел B (сваля се от електронния портал, попълва се, обединява се и се качва обратно в системата като 
PDF) — да съдържа описанието на проекта;

 Анекс 1 - Основни показатели за ефективност (Key Performance Indicators) (качват се в платформата 
като екселска таблица);

 Анекс 2 – Таблица с подробен бюджет (качват се в платформата като екселска таблица);

 други анекси и допълнителни документи (качват се в платформата в PDF формат).



14

PRESENTATION TITLE COMES HERE

14СЪЗДАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: РАЗДЕЛ A
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15СЪЗДАЙТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: РАЗДЕЛ B
Раздел B - Описание на предложението – формулярът трябва да бъде изтеглен от онлайн портала, попълнен, след което 

документите трябва да бъдат обединени и повторно качени в системата в PDF формат. Този раздел, съдържащ описанието на 

предложението, е основен документ, който ще бъде използван за оценката на предложението. 
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16ИЗПРАТЕТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

Предложението се изпраща чрез натискане на бутон Submit.
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17ИНФОРМАЦИЯ И СЪДЕЙСТВИЕ

Налична информация:

 Call (Покана за предложения)

 Guide for applicants – Упътване за кандидати (детайлни
разяснения на поканата)

 Online manual: submission and application – Онлайн упътване
за създаване и изпращане на предложение

 Model Grant Agreement – пример на грантово споразумение

Съдействие:

 Фронт офис: Бюро на ЕП България, 

epsofia@europarl.europa.eu

 Бек офис: Екип Грантове, ГД Комуникация, ЕП, 

dgcomm-subvention@europarl.europa.eu

 Техническо съдействие: IT Helpdesk

EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-

DESK@ec.europa.eu

+32 2 29 92222

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ep-comm-subv-2021-cofoe;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021 - 2027;programCcm2Id=43697167;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ep/guidance/programme-guide_ep-comm_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/pages/viewpage.action?pageId=1867927
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/ep/agr-contr/mga-mono_ep-comm-subv-2021-cofoe_en.pdf
mailto:epsofia@europarl.europa.eu
mailto:dgcomm-subvention@europarl.europa.eu
mailto:EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu
tel:+32%202%2029%2092222
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