
 

Предприемачество за НПО: LET'S GO 2022 

В този документ се съдържат въпросите от формуляра за кандидатстване за 

програмата LET’S GO 2022. Целта му е единствено да послужи на организациите в 

подготовката им за кандидатстване, да ги ориентира във въпросите, които съдържа 

онлайн формуляра и да им даде възможност да обсъдят и съгласуват отговорите със 

своите екипи при необходимост.  

 

Кандидатури за участие в програмата се приемат само и единствено чрез попълване 

на този онлайн формуляр: https://forms.gle/t7tJmAw8eGD1fHAb7 

Краен срок за кандидатстване: 23:59 ч. на 15-ти ферруари 2022 г. 

Секция 1: Данни за организацията  

1. Име на организацията 

2. Вид  

❑ Сдружение 

❑ Фондация 

❑ Читалище 

3. Организацията е нестопанска организация в обществена полза  

❑ Да 

4. ЕИК  

5. Кога е регистрирана организацията? 

6. Град  

7. Email (за кореспонденция във връзка с програмата) 

8. Телефон  

9. Уебсайт на организацията и/или профили в социални мрежи 

10. Каква е мисията на организацията? 

11. Кои са ключовите дейности, с които организацията работи за своята мисия? 

Посочете до две инициативи, които смятате за успешни. (до 200 думи) 

12. Какъв е бюджетът на организацията за изминалата 2021 година? Посочете 

общата сума, както и източници, напр. - проектно финансиране, дарения, 

приход от стопанска дейност, други.   

Секция 2: Екип, които ще се включи в програмата  

Участник 1 

− Име  

− Позиция в организацията  

− Email  

− Телефон за контакт  

Участник 2 

https://forms.gle/t7tJmAw8eGD1fHAb7


 

− Име  

− Позиция в организацията  

− Email  

− Телефон за контакт 

Секция 3: Мотивация за участие  

13. Организацията развива/развивала ли е стопанска дейност: 

❑ Да 

❑ Не 

14. Ако отговорът на предходния въпрос е ДА, моля, опишете каква стопанска 

дейност развивате/сте развивали (кога е стартирала, какъв оборот има за 

последната 1 година, колко продукта/услуги имате, самооценявате ли се като 

успешни до момента и какви трудности срещате, които смятате, че ще 

преодолеeте с участието Ви в Let's Go) (до 200 думи) 

15. Ако отговорът на предходния въпрос е НЕ, посочете каква е мотивацията на 

вашата организация да стартира стопанска дейност сега. (до 200 думи) 

16. Имате ли бизнес идея, която бихте искали да развиете в програмата?  

❑ Да 

❑ Не 

17. Ако отговорът на предходния въпрос е ДА, моля, опишете накратко каква е 

Вашата бизнес идея и какъв проблем решава. Ако отговорът е НЕ, посочете 

няколко потениални идеи (продукти, услуги), които са свързани с мисията на 

Вашата организация и можете да развиете като стопанска дейност. 

Насърчаваме ви да обсъдите и помислите заедно с членовете на екипа на 

организацията. (до 200 думи) 

18. Кои са силните страни, умения, ресурси, с които разполага Вашата 

организация, за да стартира/развие успешно стопанска дейност? (до 150 думи) 

19. От какво още имате нужда - знания, умения, ресурси (финансови, материални, 

експертиза)? (до 150 думи) 

20. Кои предизвикателства, с които се сблъсква Вашата организация, смятате, че 

може да разрешите чрез участието си в LET'S GO? (до 150 думи) 

21. Защо искате да участвате точно в тази Програма? (до 150 думи) 

22. Откъде разбрахте за Програмата по предприемачество LET’s GO  

С попълване на настоящия формуляр се съгласявам личните ми данни да бъдат 

съхранявани и обработвани за целите на програма LET'S GO съгласно Регламент (ЕС) 

2016/679 

Отметка - ДА  

Информиран съм, че при одобрение за участие в програмата двама представители на 

организацията поемат ангажимент да присъстват на всички срещи и обучения, 

предвидени в рамите на Програмата.  

Отметка - ДА 


