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БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” 
Тематичен фонд „Фонд за партньорство и експертна помощ” 

 
 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 
 

 

На 17 септември 2012 г. бяха обявени покани за кандидатстване с проектни предложения 

по схемите за безвъзмездна финансова помощ (СБП) към Тематичен фонд „Фонд за реформи, 

свързани с участието на гражданското общество” и Фонд „Партньорство” – част от Тематичен 

фонд „Фонд за партньорство и експертна помощ” на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. За разясняване на възможностите, които двата Тематични фонда предоставят, 

през първата половина на месец октомври е предвидено провеждането на информационни 

мероприятия в градовете Бургас, Варна, Видин, Пловдив, София и Русе. 

 

Тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество” ще 

подкрепя проекти на български неправителствени организации (НПО) в две тематични области: 

предоставяне на социални услуги и опазване на околната среда. Срокът за кандидатстване с 

проектни предложения е 16 ноември 2012 г. Общият размер на помощта, който се предоставя от 

швейцарското правителство за тази СБП е 3 000 000 швейцарски франка. Право да кандидатстват 

имат НПО, регистрирани по закона за юридически лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и по закона за 

народните читалища (ЗНЧ). 

 

Фонд „Партньорство” е насочен към развиване на съществуващи и изграждане на нови 

партньорства между български организации с нестопанска цел и териториални администрации, 

и партньорски организации и институции от Швейцария. Поканата за кандидатстване по Фонд 

„Партньорство” е от типа “rolling call” – проектни предложения се приемат текущо до изчерпване 

на предвидените средства, но не по-късно от края на 2013 г., и се разглеждат на всеки три месеца. 

Общият размер на помощта, която се предоставя от швейцарското правителство за тази СБП е 

2 200 000 швейцарски франка. Право да кандидатстват имат НПО, регистрирани по ЗЮЛНЦ и ЗНЧ, 

социални партньори, както и териториални структури – области, общини и градове, 

образователни и културни организации. 

 

Българо-швейцарската програма за сътрудничество е част от приноса на Конфедерация 

Швейцария към дванадесетте държави, които се присъединиха към Европейския съюз след 2004 



Швейцарско междинно звено 

Консорциум       

 

BALKAN INSTITUTE FOR 

LABOUR AND SOCIAL 

POLICY  

1505 гр. София, ул. „Оборище” № 82-84, вх. A, ет. 2, ап. 4; тел.: +35929443536; тел./факс: +35929461529; 

e-mail: pef@swissbgcooperation.bg; адрес на страница в интернет: www.swissbgcooperation.bg 

 

 

Швейцарско междинно звено 

Адрес: ул. „Оборище” № 82-84, вх. А, ет. 2, 1505 гр. София 

Тел. 029443536, тел./факс 029461529; e-mail: office@swissbgcooperation.bg; www.swissbgcooperation.bg 

година, насочен към подпомогне намаляването на икономическите и социалните различия в 

разширения Европейски съюз (ЕС). Ръководна роля в управлението на двата Тематични фонда 

изпълнява Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Дирекция „Мониторинг на 

средствата от ЕС” към Министерски съвет на Република България изпълнява функциите на 

Национално координационно звено за Българо-швейцарската програма за сътрудничество. 

Оперативното управление на двата Тематични фонда се осъществява от Швейцарско междинно 

звено, представляващо консорциум от три организации: фондация „InnovaBridge“, Каслано, 

Швейцария (водещ партньор в консорциума), „Neosys“ AG, Герланфинген, Швейцария (член на 

консорциума) и Балкански институт по труда и социалната политика (БИТСП), София, България 

(член на консорциума). 

 

Предстоящите информационни мероприятия се организират от Швейцарското междинно 

звено с цел подробно представяне на условията за кандидатстване по схемите за безвъзмездна 

помощ на двата фонда от Програмата и предоставяне възможност за участниците да зададат 

своите въпроси по публикуваните документи за кандидатстване.  

 

Дата на провеждане Място на провеждане Времеви интервал 

03.10.2012 г.  Град Русе, Гранд хотел „Рига”, Зала 2 – ниво мецанин 14.00 ч. ÷ 16.00 ч. 

04.10.2012 г. Град Варна, Интерхотел „Черно море”, Конферентна зала 10.00 ч. ÷ 12.00 ч. 

05.10.2012 г. Град Бургас, Хотел „България”, Конферентна зала 10.00 ч. ÷12.00 ч. 

 

Графикът за провеждане на информационните мероприятия е публикуван в раздел 

„Новини” и раздели „Покана за участие” на страницата на Швейцарското междинно звено в 

интернет на адрес www.swissbgcooperation.bg . 

 

27 септември 2012 г.  

гр. София  

 

 

За допълнителна информация: Мария Минкова, телефони 029443536, 029461529, адрес на 

електронна поща:  office@swissbgcooperation.bg.  

 

 

Публикувано по искане на: 

ШВЕЙЦАРСКО МЕЖДИННО ЗВЕНО, СОФИЯ 

 


