Програма „Спортни таланти“ 2019
Основна цел на програмата е да подкрепи обещаващи млади спортни таланти да развият уменията си и да
реализират потенциала си в избраната от тях спортна дисциплина.
„Еврофутбол“ измерва своето въздействие от програмата чрез броя спортисти, развили се професионално в
своята спортна дисциплина и успехите, които те постигат на национални и международни състезания, както и
с личностното израстване на всеки един спортен талант.
За подходящи за финансиране ще бъдат смятани кандидати, които:
▪ могат да предизвикат обществено внимание;
▪ могат да убедят и частни дарители (физически и юридически лица) да ги финансират.
Срокът за изпълнение на проектите е 8 месеца, с начална дата не по-рано от 01.04.2019 г. и крайна дата
01.12.2019 г.
За финансиране могат да кандидатстват български граждани, състезаващи се за България и/или български
спортен клуб, и живеещи постоянно в страната, на възраст до 28 г. (кандидатите трябва да не навършват 26 г.
преди 1 януари 2018), които се занимават (или искат да се занимават) професионално с някой от спортовете,
изброени в списъка на допустимите спортове /приложено/.
Кандидатите ще бъдат разделени по възрастови групи, както следва:
• До 16 г. (като кандидатите трябва да не навършват 16 г. преди 1 януари 2019 г.);
• 16‐20 г. (като кандидатите трябва да са навършили 16 г. до 31 декември 2018 г. включително и да не
навършват 21 г. преди 1 януари 2019 г.);
• 21‐25 г. (като кандидатите трябва да са навършили 21 г. до 31 декември 2018 г. включително и да не
навършват 26 г. преди 1 януари 2019 г.).
Кандидати, получили вече финансиране в предишна програма „Спортни таланти“ са допустими кандидати,
като те се състезават на общо основание с новите кандидати. Един спортист може да получи подкрепа не
повече от три пъти, в три различни издания на Програмата.
За втори или трети път могат да кандидатстват само спортисти, на които отчетите са представени и одобрени
от ФРГИ. При оценката на кандидати за втори или трети път в програмата, ще бъде включена и оценка на
начина, по който са представени отчетните им документи и начина на комуникация с екипа на програмата.
Допустимите кандидати трябва да отговарят на всички посочени по-долу критерии:
• Да са във възрастовите граници, изисквани от програмата.
• Да са български граждани, състезаващи се за България и/или български спортен клуб и живеещи
постоянно в страната.
• Да тренират индивидуален спорт, включен в списъка с допустими спортове /приложен/.
• Да искат да се развиват професионално в избрания от тях спорт в бъдеще.
• Да искат да развиват своите личностни умения.
Максималният размер на безвъзмездното финансиране на един кандидат е 5 000 лева. По преценка на
организаторите, одобрен кандидат може да получи по-малка сума от тази, за която е кандидатствал.
Програмата има запазена квота за финансиране на поне един състезател с увреждания.
Кандидатите трябва да осигурят най-малко 20% съфинансиране на разходите по проекта (максималния размер
на отпуснатите средства за един проект от „Еврофутбол“ в размер на 5 000 лева). Например – ако „Еврофутбол“

финансира кандидата с 5 000 лева, кандидатът трябва да осигури още 20% над тази сума (1000 лева), като
общият размер на проекта, с който спортистът кандидатства по Програмата в този случай, е в размер на 6 000
лева. Търсеното финансиране от настоящата програма не може да бъде по-малко от 50% от общия бюджет на
проекта. Например – ако проектът, с който кандидатства спортиста, е в размер на 11 000 лева, „Еврофутбол“
може да отпусне максимално 5 000 лева, което е по-малко от 50% от общата стойност на проекта (11 000 лева).
В такъв случай кандидатът отпада по формални критерии от конкурса.
С цел насърчаване на Спорните таланти и израстването им като личности, „Еврофутбол“ ще предостави
допълнителна възможност за всички одобрени спортни таланти да придобият знания и умения за публично
говорене. Стойността на това обучение не е част от исканата при кандидатстване сума за финансиране.
Обучението ще бъде като допълнение на финансирането предоставено от „Еврофутбол“.
Освен в обучение по публично говорене, подкрепените спортисти имат ангажимент да участват и в онлайн
обучение за отчитане на разходите, направени в рамките на програмата.
Допустими разходи:
▪ Разходи за тренировъчния процес – тренировъчно облекло (без анцузи и маратонки), екипировка,
оборудване, възстановяване и др.;
▪ Разходи, свързани със спортни лагери в страната и в чужбина;
▪ Разходи за участия в състезания в страната и в чужбина.
Дневните разходи и разходите за командировъчни в чужбина не могат да надвишават приетите за България
лимити: 10 лева на ден (без нощувка), 20 лева на ден (с нощувка) и 35 евро (в зависимост от страната, в която
е командирован спортиста). Самолетните билети могат да са само за икономична класа.
Внимание – за всеки разход е необходим разходооправдателен документ, в т.ч. при командироване в страната
и в чужбина е необходима командировъчна заповед за съответния период. За разходи, които са финансирани
по програма „Спортни таланти“ се признават единствено документи, издадени на името на финансираното
лице. Разходите, отчитани като собствен принос е допустимо да бъдат извършвани от трети физически или
юридически лица и съответно и така да бъдат оформени документално.
Недопустими разходи:
▪ такси за лични треньори, наем на зали, карти за фитнес;
▪ разходи за операции, лечение и други от подобен характер;
▪ строителство или ремонт на зали, помещения за тренировка;
▪ закупуване на земя, зала, превозни средства;
▪ заеми и/или лихви по дългове;
▪ глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;
▪ глоби за закъснения с полет;
▪ пътни глоби;
▪ обеди, вечери и т.н.;
▪ разходи, свързани с изплащането на компенсации на трети страни, включително глоби или други
подобни;
▪ разходи за застраховки, както туристически здравни при пътуване, така и други видове застраховки;
▪ и други лични разходи.
За кандидатите, които вече са били финансирани, недопустими разходи са и:
▪ вече финансирана спортна екипировка, като специални обувки, специални колички за хора с
увреждания и други от подобен характер.
Оценката и избора на проектните предложения става на два етапа:
Първи етап: Оценка за съответствие с формалните изисквания на конкурса:
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Проектни предложения, които не отговарят на формалните изисквания (формуляри, разработени за
настоящата програма, попълнени в Word и Excel формат; наличие на снимка и 2 препоръки в Word и формат,
бюджет на проекта – търсена сума до 5 000 лева и най-малко 20% собствен финансов принос, търсено
финансиране поне 50% от общия бюджет на проекта; обосновка на бюджета – до една страница; допустимост
на кандидата – възраст; вид спорт, включен в програмата) се отхвърлят и не подлежат на качествена оценка.
Втори етап: Качествена оценка:
Групата на съветниците, състояща се от представители на „Еврофутбол“, член на Настоятелството на ФРГИ,
изявени български спортисти и медийните партньори на инициативата, експерти в областта на младежкото
развитие и оценката на проекти разглежда и обсъжда постъпилите кандидатури и дава своите препоръки към
разглежданите предложения. „Еврофутбол“ като дарител има запазено право да даде окончателно одобрение
на списъка с финансирани кандидати.
Критерии за оценка и класиране на кандидатите са:
а) Съответствие на кандидатурата с целите на програма „Спортни таланти”;
б) Яснота и взаимовръзка между целите, дейностите и очакваните резултати по проекта;
в) Яснота и взаимовръзка между съдържателната част и бюджета на проектното предложение;
г) Капацитет на кандидата на база на досегашния му опит;
д) Ясно поставени цели за лично развитие в областта на спорта, за който се кандидатства;
е) Ясно поставени цели за конкретни постижения чрез състезанията, лагерите и т. н., за които се кандидатства;
ж) Качество на представяне на предложението;
з) Участие на кандидата в инициативи, полезни за обществото.
Дейности по програмата
1. Организиране на конкурс за спортни таланти;
2. Организиране на събития за връчване на чековете на финансираните спортисти;
3. Организиране на закриващо събитие заедно с оповестяване на Топ 10 на програмата;
4. Мониторинг на изпълнението на програмата;
5. Осъществяване на обучение за публично говорене на одобрените кандидати.
6. Осъществяване на онлайн обучение за отчитане на разходите, направени в рамките на програмата.
СПОРТОВЕ, КОИТО ПРОГРАМАТА ФИНАНСИРА:
ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ
ЛЕТНИ
Академично гребане
Бадминтон
Бокс
Борба
Ветроходство
Голф
Джудо
Кану-каяк
Кану-каяк в бързи води
Колоездене – ВМХ
Колоездене на писта
Колоездене на шосе
Конен спорт (обездка, прескачане на
препятствия)
Лека атлетика
Маунтийнбайк
Модерен петобой
Плажен волейбол

НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ
Акробатика
Карате
Мотоциклетизъм – на писта, мотокрос и др.
Самбо
Силов трибой
Спортни танци – двойки
Сумо
Шах
Кик бокс
СПОРТ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
ОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ
Стрелба с лък
Лека атлетика
Кану
Боча
Конен спорт – прескачане на препятствия
Голбал
Джудо
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Синхронно плуване – двойки и индивидуално
Скокове на батут
Скокове във вода
Спортна гимнастика
Спортна стрелба
Стрелба с лък
Таекуондо
Тенис
Тенис на маса
Триатлон
Фехтовка
Художествена гимнастика – индивидуално
Вдигане на тежести

ЗИМНИ
Биатлон - индивидуално
Бързо пързаляне с кънки
Бобслей

Вдигане на тежести
Колоездене на шосе
Гребане
Ветроходство
Стрелба
Плуване
Тенис на маса
Колоездене на писта
Триатлон
Фехтовка
Тенис с колички
НЕОЛИМПИЙСКИ СПОРТОВЕ за хора с
увреждания
Бадминтон
Борба
Боулинг
Плажен волейбол
И други индивидуални спортни дисциплини
за хора с увреждания

Кърлинг
Скелетон
Ски – алпийски дисциплини
Ски бягане
Ски – свободен стил
Ски – северна комбинация
Ски скокове
Сноуборд
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