Министерство на младежта и спорта
Национална програма за младежта (2016-2020)

ФОРМУЛЯР ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА
ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА
(2016 – 2020)

ПОДПРОГРАМА 2: НАЦИОНАЛНИ МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ:
 Младежко доброволчество и участие в доброволчески инициативи;
 Развитие и признаване на младежката работа;
 Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
 Активизиране на младите хора в малките населени места;
 Младежко предприемачество;
 Европейски политики и председателство на България на Съвета на ЕС.

Вх. № и дата:

№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.1.
8.2.

8.3.

НПМ №:

І. Част - Административно съответствие
Критерии
Проектното предложение е подадено в срок

Да

Не

Проектното предложение е в изискуемия вид:
- Подвързано в папка
- Номерирани страници
- Документите са подредени съгласно реда в Насоките за
кандидатстване
Приложено е подписано и подпечатано придружаващо писмо (по
образец)
Попълнените формуляри са актуални
Формулярът за кандидатстване е попълнен надлежно, подписан и
подпечатан
Приложение 1 – Работен план е попълнено надлежно, подписано и
подпечатано
Приложение 2 – Бюджет е попълнено надлежно, подписано и
подпечатано
Към формуляра са приложени всички декларации:
Приложение 3 – Декларация на кандидата е попълнена надлежно,
подписана и подпечатана
Приложение 4 – Декларация на представляващия
кандидатстващата/партньорската организация е попълнена
надлежно, подписана и подпечатана
Приложение 5 – Декларация на партньора е попълнена надлежно,
1

Министерство на младежта и спорта
Национална програма за младежта (2016-2020)

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

№
1.
2.
3.
4.

подписана и подпечатана (ако е приложимо)
Приложено е копие от Протокол за прието решение на
управителния орган на организацията за кандидатстване с проект
пред ММС, заверен с „Вярно с оригинала“, подпис и печат на
организацията или заверен препис
Приложени са автобиографии на членовете на ръководния екип
Копие от договор за създаване на неформална младежка група
(само за кандидати – неформални младежки групи)
Копие от лична карта на всяко лице – участник в неформалната
младежка група (само за кандидати – неформални младежки
групи)
Пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на, в
което се посочва представляващият групата, когато това не е
посочено в договора за създаване на неформалната група (само за
кандидати – неформални младежки групи)
Свидетелство за съдимост за всеки член на неформалната
младежка група (само за кандидати – неформални младежки
групи)
Приложени са допълнителни документи:
- Писма за партньорство;
- Договори за партньорство;
- Препоръки;
- Други документи.
Приложено е електронно копие на документите на проектното
предложение (CD)
ІІ. Част - Допустимост за участие в програмата
Обстоятелствата в тази част се проверяват служебно
Критерии
Регистрация на организацията в обществена полза
В предмета на дейност е вписано изпълнение на младежки
дейности
Проектното предложение отговаря на изискванията за
продължителност на дейностите
Бюджетът на проектното предложение отговаря на
допустимите параметри по програмата

Да

Не

ІІI. Част – Необходимост от допълнително представяне на документи
Допълнително могат да бъдат изискани документи от т.8 до т.14, в случай, че не са
подадени първоначално от кандидата и/или подадените документи не отговарят на
изискуемия вид
№
Описание на документа
Срок за
представяне
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Дата: ………………
Член на експертната комисия: ………………………………………………………
(име и подпис)
ІV. Част – Окончателно решение
Попълва се след изтичане на срока по част III. от формуляра, в случай че са изисквани
допълнително документи
Проектното предложение подлежи на оценка за
допустимост за участие в програмата

 ДА

 НЕ

Дата: ………………
Член на експертната комисия:……………………………………………………………...
(име, подпис)
Председател на експертната комисия по чл. 11 от Наредба №5: ………………………..
(име, подпис)

3

