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Идеята ми е супер! Сезон 2 
https://volontime.com/events/377 

/национален конкурс/ 

 

1. Мисия: 

Да подкрепим развитието на лидерски и предприемачески умения на български ученици и 

техните супер идеи; 

 

2. Кауза:  
Даваме финансова и лична подкрепа на ученици от VIII-XII клас, които имат амбициозни и 

интересни идеи с бизнес или социална насоченост. Работим за развитието на техните 

лидерски и предприемачески качества и умения, които да им помогнат да осъществят своя 

проект, чрез който да се превърнат самите ученици в самостоятелни и двигателни единици 

за съграждане и устойчивост; 

 

3. Цел: 

Един или повече избрани от жури проекти ще получат целево финансиране за нуждите на 

проекта, за който е изпратена кандидатурата; 
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4. Условия/правила и начин на кандидатстване: 

 Участници/кандидати могат да бъдат само настоящи ученици от цялата страна, от 

VIII до XII клас; 

 Могат да кандидатстват индивидуално или в отбор; 

 Могат да поканят учител за ръководител, консултант (това е по желание и не влияе 

на избора на проект); 

 Един ученик може да кандидатства с повече от един проект; 

 Допускат се проекти с различни профили на категории и сфери за развитие; 

За участие в конкурса е необходимо кандидатът от свое име или един от екипа (ако 

проектът е екипен) да подаде коректно попълнени:  

03.Формуляр за кандидатстване_2022 и  

04.Форма за контакт_Декларация за съгласие_2022 
по е-поща: foundation@volontime.com до 31.03.2022 г 

 Всички документи (разяснителните за самия конкурс с номера: 01 и 02 и 

задължителните с номера: 03 и 04 за попълване) ще откриете и може да свалите за 

попълване оттук - Документи_2022 ; 
 Начин на кандидатстване: 

 За самия проект трябва да изпратите една от следните опции: 

- Опция 1: Попълнен формуляр за кандидатстване по предоставен образец  

от организатора с име 03.Формуляр за кандидатстване_2022 Той съдържа 

19 въпроса; 

- Опция 2: Попълнен формуляр за кандидатстване по предоставен образец  

от организатора с име 03.Формуляр за кандидатстване_2022 и по желание 

да добавите и видео (до 2 минути). Видеото не е задължително и не влияе на 

оценката при избор на финалистите. Чрез него журито би могло да придобие 

повече представа за човека/екипа и самия проект, с който се кандидатства; 
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 Задължително: бланката от организаторите на конкурса фондация „Добрите дела 

Волонтайм“ (www.volontime.com) с име: „04.Форма за контакт_Декларация за 

съгласие_2022, който е с номер:04 се попълва от кандидата (ако проектът е 

индивидуален) или от всички членове на екипа (ако проектът е екипен). Ако 

кандидатът/и са непълнолетни, то посочения задължителен документ се попълва от 

техните родители/настойници; 

 При некоректност на данните, неправомерно ползване на информация и данни, 

установяване на злоупотреба, плагиатство или друго установено от организаторите 

нарушение, проектът/екипът ще бъде дисквалифициран; 

 Срок за кандидатстване (изпращане на изисканите документи по-горе):  
31.03.2022 г.; 

 

5. Срокове за разглеждане на кандидатурите: 

 Срок за изпращане на кандидатурата: от 10.01.2022 г. до 31.03.2022 г. (след тази 

дата кандидатури, които бъдат изпратени, няма да бъдат разглеждани от 

журито); 

 От 31.03.2022 г. до 10.04.2022 г. - разглеждане на проектите от журито и избор на 

финалисти (няма ограничение в броя финалисти, които ще бъдат избрани); 

 На 11.04.2022 г. - обявяване и изпращане на покана за представяне на живо или 

онлайн на финалистите с конкретни условия и насоки за финала и как ще протече 

той (възможност да бъдат наградени ще имат само финалистите, които защитят 

проектите си на живо или онлайн пред журито); 

 В седмицата 11.04.2022 г.- 17.04.2022 г. - провеждане на финала на живо, онлайн или 

хибридна форма с финалистите, защитаване на проектите от тях пред жури и 

награждаване на някои или всички от тях. Точната дата, място, часова рамка и 

детайли за финала ще бъдат оповестени с избора на финалистите; 

 По време на самия финал или най-късно на18.04.2022 г. - обявяване на избрания 

проект/и за победили в надпреварата. 
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