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КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ДАРИТЕЛСКИ ФОРУМ 

Януари 2015 
 

Какво? Къде? Кога? Защо? 

Проект на годината 2014 на Фондация 
Лале 

info@tulipfound
ation.net 

Номинации 
се приемат 
до 12 
февруари 
2015 

Фондация Лале обявява конкурс Проект на Годината 2014 за 
най-добри проекти на граждански организации в социалната 
сфера осъществени през 2014 г.  
 
В конкурса са поканени да участват граждански организации, 
които през 2014 са изпълнявали проект, насочен към 
подобряване на условията, възможностите и качеството на 
живот на групи от хора или на общността в дадено населено 
място, без разлика на размера и източника на финансирането, 
мястото на реализация, типа на дейностите или хората, които 
те обслужват. 
 
Проекти могат да бъдат номинирани от организации и лица. 
Формулярът за представяне може да бъде изтеглен от 
Интернет страницата на Фондацията или получен по имейл. 
Номинации се приемат до 12 февруари 2015 година по 
електронна поща info@tulipfoundation.net или на адрес: 
Проект на Годината 2014, Фондация Лале, ул. „Река Осъм” № 
1, an. 2, София 1124. 
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Rinker’s Challenge: предизвикателство за 
стартиращи предприемачи -  
Център "Ринкър" към Фондация 
„Помощ за благотворителността в 
България"   

 

http://rinkercen
ter.org/ 

 

януари ЕТАП 1 / Обучение 
22 – 23 януари 2015 - 'Моделиране на съвършенството' 
24 януари 2015 - 'Смазване на механизмите' 
25 - 29 януари 2015 - Изработване на бизнес модел на основа 
на получените знания. Попълване на формуляр и Заявка за 
финансиране на предпроектни проучвания (ПП). 
30 януари 2015 - Представяне на бизнес моделите пред 
Журито на Rinker’s Challenge. 

Програмата Rinker’s Challenge предлага уникална възможност 
на стартиращи предпремачи да преминат през структурирана 
система от обучения, да получат персонални съвети от водещи 
професионалисти и предприемачи във всички сфери на 
бизнеса, и да получат стартово финансиране на бизнес 
проекта си. 

Програмата има няколко етапа, съчетаващи обучение и 
състезание. От 30 участници в първия етап до втория ще 
достигнат до 12. Те ще разработят своята бизнес идея, ще 
оценят нейната приложимост, ще изготвят бизнес-план 
какъвто един инвестиционен банкер иска да види. Бюджет от 
10 000 лева е предвиден за маркетингови проучвания за най-
обещаващите проекти. В последния етап 3-те най-добри 
бизнес проекта ще получат стартово финансиране в размер до 
20 000 лева всеки, както и помощ в осъществяването им в 
периода от май 2015 до март 2016. 
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