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Конкурс:
Какво ще направите
за вашата общност?

Фондация „Америка за България“ търси проектни идеи, които да допринесат за
икономическото развитие на местните общности през следващите десет години, за да са
по-привлекателни за живот и работа. Тези идеи ще предложат решения за образование в
електронна среда, за прозрачност и отчетност на местните институции, за устойчив
туризъм, който уважава българската природа и културно-историческо наследство, и ще
вдъхновят бъдещи научни открития. 
 
Готови ли сте активно да допринасяте за развитието на вашите общности?  Обявяваме
четири конкурса на стойност 1 милион лева – част от нашата нова програма „Следващите
10 – в подкрепа на значими идеи през следващите десет години“.

ОБЛАСТИ, КОИТО ПОДКРЕПЯМЕ:

Добро управление на местно ниво

С този конкурс Фондация „Америка за
България“ ще финансира проектни
предложения, които повишават
отчетността в разходването на публични
средства и увеличават прозрачността в
работата на публичните институции на
областно или общинско ниво. Целта е
укрепване на доброто управление и
създаване на благоприятна среда за
развитие на частния сектор.

Разберете повече

Наука с бъдеще

С този конкурс Фондация „Америка за
България“ ще финансира проектни
предложения на млади учени-иноватори в
областта на природните науки,
здравеопазването, земеделието и
ветеринарната медицина. Идеите трябва
да са с приложна насоченост, да са
насочени към съществуващи проблеми и
да имат потенциал за внедряване в
практиката. Основната цел на конкурса е
да насърчи и стимулира ранния етап на
развитие на научни разработки и продукти.

Разберете повече

Онлайн учене

С този конкурс Фондация „Америка за
България" ще финансира проектни
предложения, които да допринесат за
намирането, разработването и тестването
на интерактивни и адаптивни методологии
за преподаване в електронна среда.

Фокус на конкурса е училищното
образование.

Разберете повече

Туризъм по Дунав

С този конкурс Фондация „Америка за
България“ ще финансира проектни
предложения, които да допринесат за
развитието на Дунавския район като
привлекателна туристическа дестинация с
активни и жизнени местни общности.

Разберете повече

Разпространете доброто
Ако харесвате нашите истории, моля споделете ги с приятели и колеги и нека

заедно разпространяваме добро. Благодарим!
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