
Предприемачество за НПО: LET'S GO 2023

Често задавани въпроси
В този документ ще намерите отговори на често задавани въпроси, свързани с процеса
на кандидатстване за програмата LET’S GO 2023.

Кандидатури за участие в програмата се приемат чрез попълване на онлайн
формуляр: https://forms.gle/2zWDccrpoEoDGzUt5 до 23:59 ч. на 19-ти февруари 2023 г.

Въпрос: Могат ли да кандидатстват организации с нестартирала стопанска
дейност, но с план за развитие на такава?

Да. Важно е организацията и екипът да имат мотивация да развиват стопанска
дейност. В рамките на програмата всяка организация ще има възможност да оформи
своята идея и да развие бизнес план и финансова прогноза.

Въпрос: Участието в тази програма ограничава ли участие в други проекти
или програми?

Не. Насърчаваме кандидатите да търсят разнообразни възможности, източници на
информация и подкрепа за стартиране и развитие на стопанска дейност.

Въпрос: Каква ангажираност изисква участието - продължителност,
присъствена или онлайн форма?

В поканата за кандидатстване сме обявили график, с който Ви насърчаваме да се
запознаете. Програмата стартира на 9-ти март с първата среща на одобрените
кандидати и въвеждащо обучение. В периода март-април онлайн ще се провеждат
обучения и менторски срещи.

Точните дати и часове за обученията ще бъдат обявени на одобрените кандидати в
края на месец февруари.

През април ще се проведат менторски срещи, като всяка организация ще има
възможност да реализира общо 4 менторски срещи, всяка с продължителност до 1 час.

През месец май участниците в програмата имат възможност да се подготвят за
конкурса „Най-добър бизнес план на НПО“ и ще имат достъп до едно обучение за
презентиране на техните идеи пред жури, което ще се проведе на живо.

Програмата ще завърши с награждаване и събития за развитие на капацитет и
мрежуване на общността на 18 и 19 май (на живо).

Въпрос: Платената такса дава ли възможност няколко души от екипа на
организацията да участват?

https://forms.gle/2zWDccrpoEoDGzUt5


Задължително изискване е организацията да определи двама представители, които ще
се включат от началото до края на програмата. Така може да има последователност
при приложението на новите знания и инструменти от обученията и надграждането на
идеята и бизнес плана Ви чрез индивидуалното менторство. Насърчаваме
въвличането на повече хора от екипа на организацията особено при обсъждането и
развитието на идеята и бизнес плана. И други представители на организацията могат
да присъстват по време на обученията или да се включат в менторските срещи. Добре
е това да е предварително съгласувано и с нашия екип, за да модерираме процесите в
групата и да комуникираме това с обучителите и менторите.

Въпрос: Ако не бъдем одобрени, можем ли да ползваме менторство от БЦНП
по темата?

Екипът ни винаги е на разположение и можете да се възползвате и от други
възможности, които предлагаме – обучения, уебинари, консултации, общността на
магазина с кауза ДарПазар. Предимствата на програмата „Предприемачество за НПО“
е специалната възможност да преминете през структуриран, цялостен процес от
идея към бизнес план и финансова прогноза за стартиране, да взаимодействате
обменяте опит и с други организации и да се развивате като част от общността.

Въпрос: Може ли организация, която развива стопанска дейност да стартира
нови продукти и услуги през програмата?

Да. Програмата дава възможност и на организации, които вече развиват стопанска
дейност да стартират нови продукти и услуги. Важно е идеята да не е реализирана и
Вашият продукт/услуга да не се предлагат на пазара. Опишете ясно защо смятате, че
точно тази програма би Ви помогнала, какви знания и умения липсват на екипа Ви и
смятате, че ще придобиете чрез участието си е нея.

Въпрос: Само организации ли могат да кандидатстват в програмата или тя
е отворена и за физически лица?

Допустими кандидати са само граждански организации, регистрирани в обществена
полза. Физически лица не могат да кандидатстват за участие в LET’S GO 2023.

Въпрос: Само до двама от организация ли е ограничението за участие в
програмата?

Условие е двама участници да се включат, за да се формира екип и капацитет в
организацията за стартриране на стопанската дейност и развитие на идеята. И други
представители на организацията могат да присъстват по време на обученията или да
се включат в менторските срещи. Добре е това да е предварително съгласувано и с
нашия екип, за да модерираме процесите в групата и да подготвим менторите.

Въпрос: Има ли ограничение от колко време съществува организацията?

Не.

https://www.darpazar.bg/bg


Въпрос: Могат ли организации, които са преминали програмата да участват
отново с друга идея?

Да. Важно е идеята да не е реализирана и Вашият продукт/услуга да не се предлагат
на пазара. Опишете ясно защо смятате, че точно тази програма би Ви помогнала,
какви знания и умения липсват на екипа Ви и смятате, че ще придобиете чрез
участието си в нея, защо е възникнала нуждата отново да участвате в програмата за
развитие на идеята.

Въпрос: Може ли да кандидатства клон на организация?

Да, клон на организация може да кандидатства за участие в програмата.


