
  
  

  
  

Приложение   1   

  
  

ОБЩИ   УСЛОВИЯ   И   ПРАВИЛА     
за   участие   

в   Конкурса   за   млади   предприемачи   
програма   “RAISE   Youth”   

  
  
  
  

Програма,   подкрепяща   активирането   на   предприемаческия   дух   
сред   младежите   

  
  

  
  

  
  
  

Брезник,   
август   2021   г.   

  
  
  

Актуализациите   от   01.09.2021   г.   са   отбелязани   в   червено!   
  
  
  
  

Проектът  RAISE  Youth  се  финансира  от  Исландия,  Лихтенщайн  и  Норвегия  чрез  Фонда              
за   безвъзмездна   помощ   на   ЕИП   и   Норвежки   фонд   за   младежка   заетост.   

The  RAISE  Youth  project  is  funded  by  Iceland,  Liechtenstein  and  Norway  through  the  EEA                
and   Norway   Grants   Fund   for   Youth   Employment.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ:   
Регистрационна   форма   за   конкурса   
Образец   за   резюме   на   бизнес   план   (Приложение   1)   
  
  
  

Конкурсът  за  млади  предприемачи  е  част  от  проекта  “RAISE  Youth",            
който  се  изпълнява  от  Центъра  за  развитие  на  устойчиви  общности,            
със  съдействието  на  “Българска  фондация  за  изследвания,  образование  и           
предприемачество”  (Bfree),  Асоциация  на  българските  лидери  и         
предприемачи   (ABLE)   и   ЮЯ   консулт   ЕООД.   
  

Настоящите  Общи  условия  и  правила  съдържат  реда  и  условията  за            
кандидатстване,  оценка  и  предоставяне  на  награди,  които  са  неразделна           
част   от   всеки   договор   между   Bfree   и   бенефициентите   на   Програмата.   
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Какво   представлява   Конкурсът?   
Настоящият  конкурс  е  част  от  специална  програма  за  активиране  на            
предприемаческия   дух   сред   младежта.   Той   се   състои   от   следните   етапи:   

1. Присъствие   на   онлайн   обучение   “Въведение   в   предприемачеството”   
2. Попълване  на  формуляр  за  участие  в  конкурса  и  изпращане  на            

изпълнено   задание   -   Приложение   1   към   настоящите   условия   
3. Селекционен   процес   
4. Обявяване   на   победителите   

    
  
  

Печелившите   бизнес   идеи   ще   получат:     
- право   на   участие   в   цялостен   курс   за   млади   предприемачи   
- пълна   стипендия   за   участие   в   курса,   включваща   лекции,   настаняване   

и   храноден   при   присъствено   провеждане   
- последващо   менторство   за   изготвяне   на   бизнес   план   в   рамките   на   4   

седмици   
- безплатно   изготвяне   на   документи   за   регистрация   на   ЕООД   при   нужда   
- съдействие   за   намиране   на   юрист   
- съдействие   за   намиране   на   счетоводител   
- достъп   до   мрежа   от   над   300   настоящи   и   бъдещи   предприемачи   

  
  

  
Ние   вярваме,   че   стойностните   идеи   трябва   да   бъдат   подкрепяни,   за   

да   можем   да   живеем   в   едно   по-добро   бъдеще!   
  
  
  

Цели   на   програмата:   
- Да  подпомогне  развитието  на  младежкото  предприемачеството  в         

България;   
- Да  стимулира  младежи,  които  не  учат  и  не  работят,  да  стартират             

собствена  стопанска  дейност.  ( Целите  на  програмата  не  изключват          
подкрепа   за   заети   лица )   
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Допустими   кандидати:   
За  кандидатстване  в  настоящия  конкурс  се  допускат  единствено  участници,           
отговарящи   едновременно   на   следните   условия:   

- младежи   между   18   и   29   години,   
- които  са  родени,  живели  или  живеят  в  една  от  следните  области:             

Перник,   Кюстендил,   Благоевград,   София   област   (без   София-град!)   
  

Приоритетни   направления   и   кандидати:   
- В  конкурса  могат  да  участват  бизнес  идеи  без  ограничение  в            

индустрията,   стига   те   да   са   законни   и   да   не   нарушават   добрия   морал   
- Бизнеси,  чието  седалище  ще  бъде  регистрирано  в  една  от  следните            

области:   Перник,   Кюстендил,   Благоевград,   София   област   
- С  приоритет  при  оценяването  ще  бъдат  младежи,  които  не  учат,  не             

работят,  не  са  собственици  или  съдружници  в  активно  търговско           
дружество   и   не   се   самоосигуряват   като   свободна   професия.   

- Допълнителни  точки  при  оценяването  ще  получат  участници,  които  са           
присъствали  през  цялата  продължителност  на  обучението  “Въведение         
в  предприемачеството”,  попълнили  са  въпросника  за  Обратна  връзка  и           
са   присъствали   на   Информационната   среща   за   конкурса   

  
Необходими   документи   за   кандидатстване:  

- Попълнен   електронен   формуляр   за   кандидатстване   
- Приложено   Резюме   на   бизнес   план   (Приложение   1)   

  
Проектните  предложения  се  изпращат  само  онлайн  чрез  попълване  на           

електронен  формуляр  за  кандидатстване,   в  който,  на  посоченото  място,           
се   прикача   Резюмето   на   бизнес   плана   (Приложение   1):   

  
Линк   формуляр:   https://forms.gle/UCagU8iT87U1XVcj6   

  
  

График   и   срокове   за   кандидатстване   
- Попълване  на  формуляр  за  кандидатстване  с  прикачено  Резюме  на           

бизнес  план  (Приложение  1)  -  от   05.08.2021  г.  до   15:00  ч.  на              
11.09.2021   г.   

- Информационна  среща  за  конкурса  с  въпроси  и  отговори  -           
10.08.2021   г.   18:30-19:30/20:00   ч.   

- Оценка   от   жури   -    11.09.2021   г.   -   15.09.2021   г.   
- Обявяване   на   печелившите   -     до   15.09.2021   г.   
- Сключване  на  договори  за  приемане  на  стипендията  и  участие  в  Курса             

за   млади   предприемачи   -    16.09.2021   г.   -    19.09.2021   г.   
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Информационна   среща   за   въпроси   и   отговори   
На  10.08.2021  г.  от  18:30  до  20:00  ч.  ще  се  проведе  информационна              
среща  за  разясняване  условията  на  конкурса  и  сесия  с  въпроси  и  отговори              
от  кандидатите.  Присъствието  на  срещата  е  силно  препоръчително  и  дава            
бонус  точки  при  кандидатстване.  Не  е  допустимо  задаването  на  въпроси  по             
други   комуникационни   канали   извън   информационната   среща.   
  
  
  

Подбор   на   кандидатите:   
Оценката  за  това,  на  кои  кандидати  ще  бъде  предоставена  награда  ще  се              
извърши   на   2   (два)   етапа:     
  

I.   Първи   етап   -   Предварителен   подбор     
- Предварителният  подбор  ще  бъде  осъществен  от  двама  експерти  от           

Българска  фондация  за  изследвания,  образование  и        
предприемачество.  Те  ще  оценяват  кандидатурите  за  съответствието         
им  със  зададените  критерии,  посочени  в  раздел:  Допустими          
кандидати.   
  

II.   Втори   етап   -   Оценка   от   жури   
- Резюметата  на  бизнес  план  на  всички  кандидати,  допуснати  до  втори            

етап,  ще  бъдат  оценени  от  жури,  съставено  от  членове  на  Асоциация             
на  българските  лидери  и  предприемачи  и  представители  на  ЮЯ          
консулт  ЕООД.  Те  ще  оценяват  проектите  за  съответствието  им  със            
зададените  критерии,  посочени  в  раздел:  Критерии  за  оценка  и           
Приоритетни   направления   и   кандидати.   

  
  
  

Критерии   за   оценка:   
- Реалистичност   и   изпълнимост   на   бизнес   идеята;   
- Логична   връзка   между   проблема   и   предлаганото   решение;   
- Логична   връзка   между   продукта   и   целевата   аудитория;   
- Предвиден   подходящ   начин   за   тестване   и   валидиране   на   хипотезите;   
- Реалистичен   план   за   осигуряване   на   нужния   начален   капитал.   
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Одобрени   бизнес   идеи:   
- До  пет  дни  след  обявяване  на  резултатите,  одобрените  кандидати           

получават  e-mail  с  инструкции  за  процедурния  ред  за  получаване  на            
наградите;   

- Младежите,  чиито  проекти  са  одобрени,  сключват  договор  с          
организаторите  за  правата  и  задълженията  си  във  връзка  с           
получаването  на  наградата  и  участието  си  в  Курса  за  млади            
предприемачи;   

- При  предоставяне  на  неверни  данни  или  непредоставяне  на  данни  в            
договор,  бенефициентът  губи  правото  си  на  участие  в  конкурса  и            
получаване   на   награда.   

  
  

Задаване   на   въпроси   във   връзка   с   конкурса:   
Въпроси  могат  да  се  задават  единствено  на  10.08.2021  г.  по  време  на              
информационната  среща  за  конкурса.   Въпроси,  постъпили  по  имейл,          
телефон,  Месинджър,  Вайбър,  Уатсап  или  други  комуникационни  канали          
няма  да  бъдат  приемани  с  цел  постигане  на  равнопоставеност  между            
кандидатите.   
  

За   технически   въпроси   можете   да   пишете   на:   yuya.consult@gmail.com   
  
  
  

График   на   Курса   за   млади   предприемачи:   
Победителите  в  Конкурса  ще  бъдат  разпределени  в  3  малки  групи,  наричани             
“кохорти”,  за  да  се  гарантира  максимална  оперативност  на  лекционния  и            
менторския  процес  и  да  се  осигури  нужното  индивидуално  внимание  на            
всеки   участник.   
  

NB:  Графикът  и  начинът  на  провеждане  на  Курса  за  млади  предприемачи             
може  да  се  повлияе  от  актуалната  епидемиологична  обстановка  в  страната.            
При  промени  в  обявените  в  настоящите  Общи  условия  дати,  наградените            
участници   ще   бъдат   своевременно   уведомени.   
  

  

Планиран   график   за   Кохорта   1:   
- Лекционна  част  -  5-дневно  целодневно  присъствено  обучение  в  гр.           

Брезник   в   периода    25.09-29.09.2021   г.   
- Менторство   -   онлайн   в   периода    30.09   -31.10.2021   г.   
- Финални  презентации  и  обратна  връзка  -  присъствено  в  периода           

30-31.10.2021   г.   
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Планиран   график   за   Кохорта   2:   
- Лекционна  част  -  5-дневно  целодневно  онлайн  обучение  в  периода           

15.11-21.11.2021  г.   (конкретните  дати  ще  бъдат  обсъдени  с          
избраните   участници,   но   ще   бъдат   в   рамките   на   посочената   седмица)   

- Менторство   -   онлайн   в   периода    22.11-17.12.2021   г.   
- Финални  презентации  и  обратна  връзка  -  присъствено  в  периода           

18.12-19.12.2021   г.   
  
  

Планиран   график   за   Кохорта   3:   
- Лекционна  част  -  5-дневно  целодневно  онлайн  обучение   в  първата           

половина  на   2022  г.   (конкретните  дати  ще  бъдат  обсъдени  с            
избраните  участници,  но  са  планирани  в  рамките  на  посочената           
седмица)   

- Менторство   -   онлайн   в   периода    от   4   седмици   след   обучението   
- Финални   презентации   и   обратна   връзка   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Проектът  RAISE  Youth  се  изпълнява  от  Центъра  за  развитие  на  устойчиви  общности  и               
се  финансира  от  Исландия,  Лихтенщайн  и  Норвегия  чрез  Фонда  за  безвъзмездна  помощ  на               
ЕИП   и   Норвежки   фонд   за   младежка   заетост.   

The  RAISE  Youth  project  is  funded  by  Iceland,  Liechtenstein  and  Norway  through  the  EEA                
and   Norway   Grants   Fund   for   Youth   Employment.   
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