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REGIOSTARS 2023 
REGIOSTARS е ежегоден конкурс, организиран от ГД „Регионална и селищна политика“ от 

2008 г. насам: той се превърна в европейски знак за високи постижения за финансирани от 

ЕС проекти, които демонстрират въздействието и приобщаването на регионалното 

развитие. От 2023 г. въвеждаме някои новости в конкурса, като първата е, че проектите ще 

могат да се съревновават в шест категории, описани подробно по-долу, които ще останат 

непроменени през годините. Като предлагат решения на общи предизвикателства и 

използват най-големите възможности, REGIOSTARS вдъхновяват регионите да 

осъществяват все по-резултатна регионална политика в ЕС. Насърчаваме кандидатурите 

на сравнително по-слабо развитите региони в Европа и от всички области на програмите. 

Онлайн платформата за кандидатстване е отворена от 27 февруари до 31 май 2023 г. 

 

REGIOSTARS се присъждат на проекти в шест тематични категории.: 

 

 Категория 1) КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ЕВРОПА  

 Категория 2) ЗЕЛЕНА ЕВРОПА  

 Категория 3) СВЪРЗАНА ЕВРОПА 

 Категория 4) СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА  

 Категория 5) ЕВРОПА ПО-БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ 

 Категория 6) ТЕМА НА ГОДИНАТА (Европейска година на уменията 2023) 

 

Процесът на подбор също беше преразгледан. Първо, група от академични кадри на високо 

равнище в съответните области ще оцени подадените заявления за кандидатстване и ще 

избере финалистите. Второ, финалистите ще бъдат поканени на „финален кръг“ на подбор 

по време на Европейската седмица на регионите и градовете в Брюксел. 

 

Както и през предходните години, обществеността ще има възможност да гласува за своя 

любим финалист за Наградата на публиката. Всички победители ще бъдат обявени по 

време на церемонията REGIOSTARS в Острава (Чешка рeпублика) на 16 ноември 2023 г. 

 

Победителите в шестте категории ще получат местна комуникационна кампания, 

управлявана в сътрудничество с ГД „Регионална и селищна политика“, за популяризиране 

на наградените дейности в региона.  

 

Това ръководство за кандидати Ви предоставя цялата необходима информация, за да 

превърнете проекта си в победител. Наред с подробното описание на награждаваните 

категории и критериите за допустимост и награждаване, ръководството съдържа и 

практическа информация за процеса на кандидатстване.  

 

Очакваме с нетърпение да получим Вашето заявление за проект и Ви желаем успех! 

Екипът на REGIOSTARS 
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Категории на конкурса 
Категория 1 – Конкурентоспособна и интелигентна Европа 

 
Категория 1 е насочена към проекти в подкрепа на Цел 1 на политиката за постигане на 

конкурентоспособна и интелигентна Европа чрез насърчаване на иновативна и 

интелигентна икономическа трансформация и регионална свързаност на ИКТ. 

Единният пазар е в основата на европейския проект, тъй като дава възможност за свободно 

движение на хора, услуги, стоки и капитали, предлагайки възможности за европейските 

предприятия и по-голям избор и по-ниски цени за потребителите. Той дава възможност на 

гражданите да пътуват, живеят, работят или учат, където пожелаят. Като цяло той помага 

на европейските градове и региони да задълбочат интеграцията си в Европейския съюз. 

Основната цел е да се осигури безпрепятствен единен пазар, където компании от всякакъв 

размер и във всеки сектор могат да се конкурират при равни условия и да разработват, 

предлагат на пазара и използват цифрови технологии, продукти и услуги в мащаб, който 

повишава производителността и конкурентоспособността им в световен мащаб, и където 

потребителите могат да бъдат сигурни, че правата им са защитени. Чрез единния пазар 

Европейският съюз се ангажира да укрепи позициите си на световния пазар, да се 

превърне в глобален играч в областта на цифровите технологии и да осигури справедлива 

и конкурентоспособна цифрова икономика, както е посочено в Европейската стратегия в 

областта на цифровите технологии „Европа, подготвена за цифровата ера“. Целта на 

стратегията на ЕС в областта на цифровите технологии е тази трансформация да е от 

полза за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта за 

неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. 

Търсим добри проекти, които насърчават иновативната и интелигентна икономическа 

трансформация и регионалната свързаност на ИКТ. Това включва проекти, които 

подобряват процесите на цифровизация и показват иновативни подходи за прилагане на 

стратегии за РИС с участието на заинтересованите страни. Приветстват се проекти, които 

подготвят европейските МСП за конкуренция в глобализираната икономика и могат да 

включват например дейности, които разработват нови технологии и продукти, подобряват 

иновационните системи, изграждат конкурентоспособност чрез дизайн и творчески 

индустрии, насърчават социалното предприемачество, засилват социалните иновации и 

иновациите в областта на услугите, подкрепят нови бизнес модели и иновации, основани 

на практиката. Такива проекти могат да допринесат за устойчиви регионални иновационни 

системи и за развитие на пазара на труда в цифровите индустрии.  

Полезни препратки 

 Европейска стратегия в областта на цифровите технологии: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-

age_bg  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_bg
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 Европейска промишлена стратегия: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_bg  

 Платформа за интелигентна специализация: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu  

 Европейска стратегия за единен пазар: https://single-market-

economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_bg   

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_bg
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_bg
https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/single-market-strategy_bg


 

 

6 
 

Категория 2 – Зелена Европа 
Категория 2 е насочена към проекти в подкрепа на Цел 2 на политиката за постигане на 

зелена и устойчива Европа чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, 

зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на последиците от 

изменението на климата и приспособяване към него, превенция и управление на риска и 

устойчива градска мобилност. 

Европейският съюз се стреми да стане първият неутрален по отношение на климата 

континент до 2050 г. С амбициозния Европейски зелен пакт Европейският съюз цели да 

подобри благосъстоянието и здравето на гражданите и на бъдещите поколения, като 

осигури (1) чист въздух, чиста вода, здрава почва и биоразнообразие, (2) обновени, 

енергийно ефективни сгради, (3) здравословна и достъпна храна, (4) повече обществен 

транспорт, (5) по-чиста енергия и авангардни чисти технологични иновации, (6) по-

дълготрайни продукти, които могат да се поправят, рециклират и използват повторно, (7) 

готови за бъдещето работни места и обучение за придобиване на умения за прехода, както 

и (8) глобално конкурентоспособна и устойчива промишленост. В този смисъл Зеленият 

пакт е важна рамка. С плана REPowerEU ЕС цели да подкрепи пестенето на енергия, 

производството на чиста енергия и диверсифициране на енергийното снабдяване. За да 

се постигне неутралност по отношение на климата, Комисията предложи Европейското 

законодателство в областта на климата, с което се определя и нова, по-амбициозна цел за 

намаляване на нетните емисии на парникови газове с поне -55 % до 2030 г. в сравнение с 

нивото от 1990 г. В основата на Европейския зелен пакт стои опазването и защитата на 

европейските морета, океаните и околната среда, които са източник на природно и 

икономическо богатство за Европа. Така например Зеленият пакт на ЕС предвижда до 2030 

г. да бъдат засадени допълнително 3 милиарда дървета. Като цяло той включва опазване 

на биоразнообразието и екосистемите на ЕС, намаляване на замърсяването на въздуха, 

водата и почвата, преминаване към кръгова икономика, подобряване на управлението на 

отпадъците и гарантиране на устойчивостта на секторите на синята икономика и 

рибарството. Европа се стреми и към промяна в селскостопанската и хранителната 

система, която да превърне ЕС в световен лидер по отношение на безопасността, 

сигурността на снабдяване, хранителност и качество.  

Търсим добри проекти, които насърчават една по-зелена и по-устойчива Европа и спомагат 

за постигането на целите на Европейския съюз за неутралност по отношение на климата, 

както и за подобряване на условията на околната среда. Освен друго, проектите могат да 

включват инвестиции в зелени инициативи, които подобряват качеството на въздуха и 

водата, насърчават устойчивото земеделие, запазват екологичните системи. Създаването 

на ефективна кръгова икономика, трансформацията към ресурсно ефективна икономика 

или преходът към възобновяеми енергийни източници също могат да бъдат 

характеристики на такива проекти.  

Полезни препратки 
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 Европейски зелен пакт: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-

2019-2024/european-green-deal_bg  

 От фермата до трапезата: https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-

strategy_bg 

 Политика в областта на околната среда: https://environment.ec.europa.eu/index_bg 

  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_bg
https://food.ec.europa.eu/horizontal-topics/farm-fork-strategy_bg
https://environment.ec.europa.eu/index_bg


 

 

8 
 

Категория 3 – Свързана Европа 
Категория 3 е насочена към проекти в подкрепа на Цел 3 на политиката за подобряване 

на мобилността и свързаността. 

Свързана, модерна, сигурна и интелигентна инфраструктура ще бъде от ключово значение 
за постигането на сближаване и за осъществяването на Европейския зелен пакт. В този 
смисъл Европейският съюз се ангажира да подкрепя развитието на високоефективни, 
устойчиви и ефикасно взаимосвързани трансевропейски мрежи в областта на транспорта, 
енергетиката и цифровите услуги. Транспортната политика на европейско равнище има за 
цел да осигури безпрепятствено, ефикасно, безопасно и свободно движение на хора и 
стоки в целия ЕС посредством интегрирани мрежи, използващи всички видове транспорт 
(автомобилен, железопътен, воден и въздушен). Енергийната политика работи за 
създаване на енергийна система на целия континент, в която енергията се движи свободно 
през границите, въз основа на конкуренция с ефективно регулиране на енергийните пазари 
на равнище ЕС, когато е необходимо, и за осигуряване на сигурно енергийно снабдяване 
на гражданите. В този смисъл Енергийният съюз очертава целта за устойчив енергиен 
съюз, в чиято основа стои амбициозна политика в областта на климата. Това означава на 
потребителите в ЕС – домакинствата и предприятията – да се предостави сигурно, 
устойчиво, конкурентоспособно и достъпно енергоснабдяване. Същевременно в своята 
Стратегия в областта на цифровите технологии ЕС формулира целта до 2030 г. Европа да 
бъде най-свързаният континент. За да постигне това, ЕС например разработва 
хармонизирани правила за услугите за свързаност, въвежда Европейския кодекс за 
електронни съобщения, подкрепя безжичните мрежи като 5G или прекратява таксите за 
роуминг в ЕС. И все пак основната цел за свързаността в рамките на Цифровото 
десетилетие е до 2025 г. всяко европейско домакинство да има достъп до високоскоростно 
интернет покритие, а до 2030 г. – до гигабитова свързаност. Механизмът за свързване на 
Европа дава възможност за инвестиции, които запълват липсващите звена в енергийната, 
транспортната и цифровата гръбначна мрежа на Европа. 
 
Търсим добри проекти, които насърчават изграждането на по-свързана Европа. Това 
включва проекти, които подпомагат ефективни, безопасни и екологични решения за 
мобилност в ЕС, които създават условия за конкурентоспособна индустрия, генерираща 
растеж и работни места. Те могат да включват и широкообхватни въпроси като правата на 
пътниците или чисти горива. Проектите могат също така да спомогнат за постигането на 
целите на трансевропейските мрежи в областта на енергетиката, транспорта или 
цифровата свързаност. Проектите могат да демонстрират развитието на нова енергийна 
или транспортна инфраструктура, както и рехабилитацията или модернизацията на 
съществуващата. Те могат също така да демонстрират развитието на безопасна, сигурна 
и устойчива инфраструктура с висока производителност, включително гигабитови и 5G 
мрежи; повишен капацитет и устойчивост на цифровите гръбначни инфраструктури; или 
цифровизация на транспортните и енергийните мрежи. 

Полезни препратки: 

 Програма в областта на цифровите технологии за Европа: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe  

 Стратегия в областта на цифровите технологии за Европа: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/64/digital-agenda-for-europe
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/connectivity
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 Енергийна политика: https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-

policy-general-principles  

 Стратегия за енергиен съюз: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN  

 Механизъм за свързване на Европа: 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/connecting-europe-facility_bg 

 Транспортна политика: https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_bg   

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/68/energy-policy-general-principles
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2015:80:FIN
https://transport.ec.europa.eu/facts-fundings_bg
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Категория 4 – Социална и приобщаваща Европа 
Категория 4 е насочена към проекти в подкрепа на Цел 4 на политиката за постигане на 

по-социална и по-приобщаваща Европа чрез реализиране на Европейския стълб на 

социалните права. 

Европейският съюз се основава на ценностите на човешкото достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството, върховенството на закона и зачитането на правата на човека, 

включително правата на лицата, принадлежащи към малцинства. В съответствие с това 

ЕС полага огромни усилия за борба с всякакъв вид дискриминация и за засилване на 

равното третиране на всички европейци, включително равенството между половете, 

интеграцията на мигрантите и достъпността за хората с увреждания. В член 21 от Хартата 

на основните права на ЕС се пояснява, че всяка дискриминация, основана на какъвто и да 

е признак като пол, раса, цвят на кожата, националност, етнически или социален произход, 

генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, 

принадлежност към национално малцинство, имущество, рождение, увреждане, възраст 

или сексуална ориентация, противоречи на ценностите на европейския модел на 

обществото и е забранена в ЕС. В съответствие с това 20-те принципа в рамките на 

Европейския стълб на социалните права насочват ЕС към силна социална Европа, която е 

справедлива, приобщаваща и пълна с възможности за всички. Това включва равни 

възможности и достъп до пазара на труда, справедливи условия на труд и право на 

адекватна социална закрила и приобщаване. Последващият план за действие гарантира 

постигането на три амбициозни цели до 2030 г. На първо място, това е поне 78 % от 

населението на възраст между 20 и 64 години да е в заетост; на второ място, поне 60 % от 

всички възрастни да участват в обучение всяка година; и на трето място, да се намали 

броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, с поне 15 милиона 

души. 

 

Търсим добри проекти, които допринасят за по-приобщаващо общество като цяло, 

недискриминация на никого и равенство между половете в рамките на ЕС и извън него. По-

специално, проектите трябва да подкрепят 20-те принципа, както и трите цели на Плана за 

действие на Европейския стълб на социалните права. Това може да включва например 

дейности на пазара на труда, в сектора на образованието, в местните общности и в 

международните мрежи. Изрично проектите трябва да демонстрират новаторство по 

отношение на насърчаването на активното включване на дискриминирани лица или лица, 

изложени на риск от дискриминация, улесняване на реинтегрирането на лица в 

неравностойно положение на пазара на труда, принос към равенството между половете и 

многообразието чрез управленски стратегии или създаване на работни места в хода на 

интеграционните дейности и усилията за борба с дискриминацията. Добре дошли са и 

проекти, които са свързани с грижи за деца, възрастни хора или здравеопазване и 

допринасят за добър баланс между професионалния и личния живот.  

 

Полезни препратки: 
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 Харта на основните права на ЕС: https://commission.europa.eu/aid-development-

cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_bg  

 Европейски стълб на социалните права: https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-

investment/european-pillar-social-rights_bg 

 План за действие на Европейския стълб на социалните права: 

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-

people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-

rights-action-plan_bg  

 ГД Правосъдие, Равенство между половете: https://commission.europa.eu/strategy-

and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_bg 

  

https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_bg
https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-action-plan_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality_bg
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Категория 5 – Европа по-близо до гражданите 
Категория 5 е насочена към проекти в подкрепа на цел 5 на политиката за насърчаване 

на устойчивото и интегрирано развитие на всички видове територии и местни инициативи. 

Европейският съюз е ангажиран с устойчивото и интегрирано развитие на градските, 

селските и крайбрежните райони чрез местни инициативи. Ключово за постигането на 

европейското сближаване е преодоляването на мултитематичните предизвикателства за 

интегрирано регионално развитие във всички сектори. С въвеждането на тази 

междусекторна политическа цел ЕС цели да признае значението на интегрираните 

инвестиционни стратегии, насочени към различни териториални мащаби – например 

градове, селски райони, метрополни области и функционални региони), където хората 

работят, живеят и пътуват ежедневно. По този начин ЕС се стреми да отговори на 

предизвикателствата, идентифицирани в рамките на определена територия, за които 

местните заинтересовани страни разработват местни решения. Изричната териториална 

насоченост означава, че нуждите, предизвикателствата и възможностите за развитие 

трябва да са подходящи за съответния пространствен мащаб и териториален контекст. 

Комисията признава ролята на малките и средните градове и на подходите, основани на 

функционални зони, като важни движещи сили за привлекателността и развитието на 

регионите и селските райони, като създават положителни странични ефекти между 

градските райони и други територии и укрепват връзките между градовете и селските 

райони. През периода 2021–2027 г. във всяка държава членка най-малко 8 % от ресурсите 

на ЕФРР са заделени за градовете от всякакъв размер и техните метрополни и 

функционални области чрез стратегии за териториално и/или местно развитие, т.е. чрез 

използване на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), водено от общностите местно 

развитие (ВОМР), но също и на подобни инструменти, подкрепящи интегрираните подходи, 

разработени от държавите членки. Териториалните стратегии предоставят възможност за 

изграждане на капацитет и иницииране на местни действия, допринасящи за европейските 

политики, включително за екологичния и цифровия преход. 

 

Търсим добри проекти, които подпомагат изпълнението на местни и регионални стратегии, 

като например стратегии за устойчиво градско развитие (УГР) или стратегии за 

териториално и местно развитие. Проектите могат също така да показват конкретни 

области на подобрение за ежедневния живот на гражданите и да подкрепят изграждането 

на капацитет. Проектите имат за цел да помогнат на региона да се справи с конкретни 

предизвикателства пред развитието на функционална градска зона или територия и да 

разработи конкретни решения за гражданите, основани на мястото. 

Полезни препратки 

 Европейска гражданска инициатива: https://commission.europa.eu/about-european-

commission/get-involved/european-citizens-initiative_bg 

 Териториално сближаване: https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-

cohesion_en  

https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_bg
https://commission.europa.eu/about-european-commission/get-involved/european-citizens-initiative_bg
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/what/territorial-cohesion_en
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 Наръчник за стратегии за устойчиво градско развитие: 

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter 

 Наръчник за стратегии за териториално и местно развитие: 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788   

https://urban.jrc.ec.europa.eu/urbanstrategies/territorial-focus#the-chapter
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC130788
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Категория 6 – ТЕМА НА ГОДИНАТА: Европейска година на уменията 

2023 
Категория 6 е посветена на Европейската година на уменията 2023. Целта на 
Европейския съюз е да подобри повишаването на квалификацията и преквалификацията, 
както и да разработи инструменти за проучване на уменията. 

Европейският съюз все повече се превръща в икономика, основана на знанието. Поради 

това пазарите на труда изискват висококвалифицирани и квалифицирани работници. 

Квалифицираните работници ще се радват на по-добри възможности за работа и ще се 

включат пълноценно в обществото. Това е от ключово значение, за да се гарантира, че 

икономическото възстановяване, както и екологичният и цифровият преход, са социално 

справедливи и честни. Европейската година на уменията ще даде нов тласък на ученето 

през целия живот, като даде възможност на хората и компаниите да допринесат за 

екологичния и цифровия преход, подкрепяйки иновациите и конкурентоспособността. Тя 

ще помогне на компаниите, по-специално на малките и средните предприятия, да се 

справят с недостига на умения в Европейския съюз и да насърчават мисленето за 

преквалификация и повишаване на квалификацията, като помагат на хората да получат 

правилните умения за качествени работни места. Понастоящем повече от три четвърти от 

компаниите в ЕС заявяват, че изпитват трудности при намирането на работници с 

необходимите умения; това се отнася по-специално за работните места в отраслите на 

високите технологии и цифровизацията. Предизвикателни фактори, свързани с 

европейската програма за умения, са, наред с другото, продължаването на демографските 

промени към застаряващо общество и глобалните кризи, които оказват влияние върху 

Европа. Бързото преминаване към климатично неутрална Европа и цифровата 

трансформация променят начина, по който работим, учим, участваме в обществото и 

живеем в ежедневието си. Европа може да се възползва от тези възможности, само ако 

нейните хора развият правилните умения. За тази цел в Европейската програма за умения 

е заложен петгодишен план за действие с 12 действия, които да помогнат на хората в 

Европа да придобият по-добри умения. 

Търсим добри проекти, които подпомагат работниците, които имат нужда да придобият 

нови умения и да преминат на нова работа в друг сектор на икономиката или имат нужда 

да повишат квалификацията си, за да запазят работата си в нова работна среда. Това 

могат да бъдат проекти, които се ангажират със услугите на пазара на труда, за да 

подобрят и обновят професионалното обучение и образование. Добре дошли са и проекти, 

които подпомагат фирмите да повишават и преквалифицират хората и да ги реинтегрират 

на пазара на труда; по-специално дългосрочно безработните, жените, както и младите 

хора, които не са в процес на обучение или образование. Освен това може да има проекти, 

които дават възможност за привличане на необходимите специалисти и таланти от трети 

страни. 

 

Полезни препратки 
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 Европейска година на уменията (2023 г.): https://commission.europa.eu/strategy-and-

policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_bg  

 Европейска програма за умения: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196  

 Пакт за умения: https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_bg 

 

 

 
  

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_bg
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-year-skills-2023_bg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1196
https://pact-for-skills.ec.europa.eu/index_bg
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Критерии за допустимост и 

награждаване  
 

Критерии за допустимост 
 

Всички заявления за кандидатстване за наградите REGIOSTARS трябва да отговарят на 
следните критерии за допустимост:  

a) Заявлението се подава чрез онлайн платформата REGIOSTARS не по-
късно от 31 май 2023 г., 23:59:59 ч. централноевропейско време.  

b) Заявленията за кандидатстване трябва да са на един от официалните езици на 
ЕС. 

c) Заявлението трябва да включва писмо за одобрение от компетентния управляващ 
орган. Писмото за одобрение – попълнен формуляр за одобрение, подписан от 
ръководителя на управляващия орган, или имейл с еквивалентна информация от 
ръководителя на управляващия орган, потвърждаващ одобрението – трябва да 
бъде качено в PDF формат заедно със заявлението за кандидатстване. (Моля, 
имайте предвид, че е възможно да се подадат до пет проекта за всяка програма. 
Управляващият орган е отговорен за спазването на това ограничение.)  

d) Заявлението трябва да се отнася за проект, който е получил съфинансиране от ЕС 
по линия на Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд, Фонда за справедлив преход или проект, който е 
получил финансиране от ЕС по някое от направленията на програмите Interreg, 
започващи най-рано на 1 януари 2014 г. 

e) Разглеждат се само завършени проекти. Завършен проект е проект, който е 
изпълнил всички планирани дейности, получил е окончателната си финансова 
помощ и е обявен за приключен от бенефициера на проекта и/или управляващия 
орган.  

f) Проектът трябва ясно да се отнася до една от 6-те награждавани категории. Един 
и същ проект не може да се подава за няколко категории.  

 
Критерии за награждаване 

 
Всички допустими кандидатури ще бъдат оценени от журито на REGIOSTARS по следните 
критерии за награждаване:  
 
Сближаване Приносът на проекта към икономическото, социалното и 

териториалното сближаване като цяло; в надрегионална и европейска 

перспектива. Тук ще се оценява добавената стойност на проекта по 

отношение на сближаването. 
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Въздействие Местното и регионалното въздействие на проекта и качеството на 

крайните резултати. Как проектът е променил нещо към по-добро в 

своя регион? 

 

Иновации Иновативният характер на проекта в рамките на логиката на 
избраната награждавана категория. Какво е новото? Какво не е 
правено досега? Иновацията може да се разбира в икономически, 
социален и/или екологичен план. 
 

Устойчивост Потенциалът на проекта да продължи в бъдеще от гледна точка на 

икономическата устойчивост. Трябва да се демонстрират усилията на 

проекта да продължи и след изтичането на действителния срок на 

проекта. 

Граждани Как гражданите и участниците в гражданското общество са участвали 

в разработването и/или изпълнението на проекта.  

 

Прехвърлимост Потенциалът на проекта да бъде прехвърлен и приложен в други 
региони в Европа и, в най-добрия случай, да бъде разширен и 
внедрен в целия Европейски съюз. 
 

 

Процес на подбор 
 
От тази година процесът на подбор е преразгледан, като предишната процедура за избор 
на победители е заменена с двуетапен подход. Накратко, процесът ще протича по следния 
начин: 

 До 31 май 2023 г. подавате кандидатурата си, включително писмото за одобрение 
от Вашия управляващ орган. 

 До 10 юли независимо жури, съставено от академични експерти в областите на 
конкурса, ще избере максимално 5 финалисти за всяка категория. Подборът ще се 
извърши въз основа на подадения формуляр за кандидатстване. 

 От 14 септември до 14 ноември ще бъде отворено онлайн публично гласуване за 
присъждане на Наградата на публиката сред всички финалисти. 

 Финалистите ще бъдат поканени в Брюксел по време на Европейската седмица на 
регионите и градовете за финален кръг на подбор. В него те ще бъдат помолени да: 

o Представят накратко проекта пред журито и публиката 
o Проведат кратка дискусия с членовете на журито 

Моля, обърнете внимание, че финалният кръг на подбор ще се проведе на 
английски език.  
До датата на церемонията REGIOSTARS (16 ноември) членовете на журито, 
съгласувано с ГД „Регионална и селищна политика“, ще определят по един 
победител във всяка категория. 
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 Победителите, включително носителят на Наградата на публиката, ще бъдат 
обявени по време на церемонията REGIOSTARS в Острава, Чешка република, на 
16 ноември. 
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Практическо ръководство за 

REGIOSTARS 2023 
1. Моят проект подходящ ли е за участие в конкурса REGIOSTARS? 

 
1.1. Какво търси Комисията в този конкурс? 
 
Комисията търси въздействащи проекти, финансирани от ЕС, които допринасят за 
сближаването в Европа. Схемата за награждаване обхваща шест категории, пет от които 
са познати от целите на политиката на сближаване и темата на годината, която се променя 
всяка година.  
 
1.2. Какви са категориите на конкурса? 
 
Шестте категории на конкурса са: 

 Категория 1) КОНКУРЕНТОСПОСОБНА И ИНТЕЛИГЕНТНА ЕВРОПА  

 Категория 2) ЗЕЛЕНА ЕВРОПА  

 Категория 3) СВЪРЗАНА ЕВРОПА 

 Категория 4) СОЦИАЛНА И ПРИОБЩАВАЩА ЕВРОПА  

 Категория 5) ЕВРОПА ПО-БЛИЗО ДО ГРАЖДАНИТЕ 

 Категория 6) ТЕМА НА ГОДИНАТА (Европейска година на уменията 2023) 

 
По-подробно описание на категориите и посочване на проектите, които биха могли да 
отговарят на критериите за награждаване, са представени в началото на настоящото 
ръководство.  
 
Проектите трябва да кандидатстват в рамките на категорията, която съответства на целта 
на политиката, по която са финансирани. За проектите, финансирани през периода 2014—
2020 г., кандидатите трябва да се позоват на категория на конкурса, съответстваща на 
тематичната цел, по която са финансирани, както е посочено в таблицата за преобразуване 
(Приложение 1).  
 
Проектите, които желаят да кандидатстват в категорията „Тема на годината“, могат да 
бъдат финансирани в рамките на всяка политика или тематична цел, но техните цели и 
постижения трябва да бъдат ясно съгласувани с описанието на категорията.  
 
Един и същ проект не може да се подава за няколко категории. 
 
1.3. Какви видове съфинансирани от ЕС проекти са допустими? 
 
Всички проекти, които са получили финансиране от Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР) (включително Interreg), Кохезионния фонд (КФ), Европейския социален 
фонд (ЕСФ) и Европейския социален фонд +, Фонда за справедлив преход и всички 
направления на Interreg. 
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Относно периодите на финансиране, допустими са проекти както от периода 2014—2020 
г., така и от периода 2021—2027 г. Моля, обърнете внимание, че са допустими само 
завършени проекти. 
  
Освен това се приветстват проекти и инициативи, които съчетават гореспоменатите 
фондове с други фондове на ЕС.  
 
Критериите за допустимост са представени в специален раздел на настоящото 
ръководство („Критерии за допустимост и награждаване“). 
 
1.4. Мога ли да подам проект, който е започнал преди 2014 г.? 
 
Не. Началната дата на проекта трябва да е най-рано 1 януари 2014 г. 
 
1.5. Мога ли да представя наскоро завършен проект? 
 
Да. Допустими са само завършени проекти.  
 
1.6. Има ли максимален брой на заявленията за кандидатстване? 
 
Да. Могат да бъдат подадени най-много пет заявления за всяка програма.  
Управляващият орган на програмата гарантира с одобрението си, че този максимален брой 
е спазен. 
 

 
2. Как мога да подам проекта си? 

 
2.1. Как става това накратко? 
 
Попълвате онлайн заявлението за кандидатстване и зареждате писмо за одобрение от 
управляващия орган до посочения краен срок. Писмата за одобрение могат да бъдат под 
формата на попълнен образец, наличен на онлайн платформата, или на имейл с 
еквивалентна информация от ръководителя на управляващия орган, заредени като PDF 
файл. Това е всичко! 
 
2.2. Къде да подам заявлението за кандидатстване?  
 
На онлайн платформата REGIOSTARS: http://www.regiostarsawards.eu  
 
2.3. Кога е крайният срок за подаване на документи? 
 
31 май 2023 г. 23:59:59 ч. централноевропейско време  
 
2.4. Кой трябва да подаде заявлението? 
 
Заявленията за кандидатстване трябва да бъдат подадени от организатора на проекта (= 
организацията, която е отговаряла за изпълнението на проекта). Формулярът за 
кандидатстване се придружава от писмо за одобрение, подписано от управляващия орган. 
Формулярът за писмото е достъпен на онлайн платформата. Освен това имейл с 

https://regiostarsawards.eu/
http://www.regiostarsawards.eu/
https://regiostarsawards.eu/
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еквивалентна информация от ръководителя на управляващия орган, потвърждаващ 
одобрението, зареден на платформата като PDF, може да замени писмото за одобрение. 
 
2.5. На какъв език мога да подам заявлението? 
 
Заявленията могат да се подават на един от официалните езици на ЕС. Всички заявления 
ще бъдат машинно преведени на английски език за целите на оценяването от журито. 
 
2.6. Как да посоча локализацията на моя проект? 
 
Посочвате или географските координати, или точния адрес на сградата, в която се намира 
проектът.  
 
За проекти с няколко местонахождения или без фиксирано местоположение (например 
проекти за заетост или финансиране на МСП), моля, изберете най-емблематичното (напр. 
мястото, където е осъществена най-важната инвестиция) или изберете 
местонахождението на организатора на проекта (напр. седалището на финансиращата 
агенция).  
Тази информация се използва за показване на местоположението на всички проекти на 
нашия уебсайт. 
 
2.7. Мога ли да подам проект, който вече е бил подаден в предишно издание на 

RegioStars? 
 
Да, проекти могат да се подават повторно веднъж. 
 
2.8. Мога ли да изпратя заявлението и по имейл? 
 
Не. За да Ви помогнем да подготвите заявлението си, Ви предоставяме формуляра за 
кандидатстване във формат Microsoft Word. Въпреки това, заявленията трябва да се 
подават директно чрез онлайн платформата REGIOSTARS: www.regiostarsawards.eu 
 
2.9. Трябва ли заявлението да се подаде наведнъж? Или заявлението може да 

бъде записано и завършено на по-късна дата? 
 
Заявленията могат да бъдат записани на всеки етап от процеса и да бъдат попълнени на 
по-късна дата преди подаването им. Заявлението ще бъде завършено едва след като 
натиснете бутона „submit“ (Изпрати). 
 
2.10. Защо формулярът за кандидатстване съдържа две точки, в които трябва да се 

представят описания на проекта? 
 
Краткото, запомнящо се описание на проекта ще се използва за комуникационни цели. 
Моля, представете тук лесно разбираемо описание, което показва на широката 
общественост защо Вашият проект е изключителен и как допринася за подобряване на 
живота на европейците. Този раздел от формуляра за кандидатстване ще бъде използван 
без съществени промени, например за целите на Наградата на публиката, като кратко 
описание на Вашия проект. 
 
По-дългото „description of project“ (описание на проекта) е предназначено за журито, за да 
се запознае с проекта. Тук Ви приканваме да предоставите по-дълго, професионално 

http://www.regiostarsawards.eu/
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описание на проекта с цялата съществена информация, която смятате за необходима, за 
да може журито да оцени проекта Ви.  
 
2.11. Каква е информацията, която се изисква в частта „impact of the project“ 

(въздействие на проекта)?  
 
Препоръчваме Ви да пишете този раздел от формуляра за кандидатстване с мисълта за 
всички положителни ефекти, които нямаше да се случат, ако проектът не беше 
осъществен. 
 
2.12. На кои технически изисквания трябва да отговарят изображенията? 
 
От Вас се изисква да изпратите изображения с висока резолюция, които ще бъдат 
използвани в различни комуникационни канали, например в печатни материали, онлайн и 
за изложба, както по време на конкурса, така и след него. Тези изображения трябва да са 
с поне 300 dpi или 10 MB или повече. 
 
Също така Ви молим да декларирате, че организацията, която представлявате, е 
собственик на авторските права върху изображенията и следователно притежава всички 
съответни права, включително разрешенията на лицата, които могат да бъдат 
идентифицирани на изображението, и че изображенията могат да бъдат използвани от 
Европейската комисия за целите на популяризирането на наградите Regiostars и 
регионалната политика на ЕС на всички платформи (уебсайтове, печатни, социални медии 
и други). 
 
2.13. Какво се случва, след като проектът ми е подаден? 
 
След края на периода за кандидатстване всички заявления ще преминат през проверка за 
допустимост. Допустимите заявления ще бъдат изпратени за оценка от журито. Всички 
допустими проекти ще бъдат публикувани и на онлайн платформата REGIOSTARS. 
Проектите ще бъдат информирани за резултатите от проверката за допустимост. За повече 
информация вижте раздела „Процес на подбор“ и приложение 2 „График“ на настоящото 
ръководство.  
 
2.14. Как протича публичното гласуване? 
 
Системата за онлайн гласуване ще бъде отворена от 14 септември до 14 ноември. През 
този период обществеността ще има възможност да гласува за своя любим проект сред 
финалистите. Проектът с най-много гласове ще получи Наградата на публиката. Горещо 
препоръчваме на проектите финалисти и на техните управляващи органи да организират 
комуникационна кампания/действие, за да популяризират участието си в общественото 
гласуване. 
 
2.15. С кого мога да се свържа, ако имам въпроси? 
 
Моля, изпращайте запитванията си относно процеса на кандидатстване по имейл на адрес: 
contact@regiostarsawards.eu 

 
 
3. Каква е ролята на управляващия орган? 

mailto:contact@regiostarsawards.eu
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3.1. Какво трябва да прави управляващият орган? 
 
Управляващият орган има двойна роля: 

 да предостави на кандидата подписан формуляр за одобрение или имейл с 
еквивалентна информация и да гарантира, че ще бъдат подадени максимално 5 
проекта за всяка програма; 

 да участва в церемонията по награждаването с Комисаря по сближаването и 
реформите с всички проекти финалисти (разходите се поемат от Комисията). 

 
3.2. Защо управляващият орган трябва да одобри заявлението за проект? 
 
На първо място, управляващият орган гарантира, че не се подават повече от пет заявления 
за оперативна програма. Второ, управляващият орган предоставя на Комисията 
информация дали проектът е бил обект на някакъв вид разследване, което би могло да 
доведе до финансова корекция, свързана с нередности или измами.  
 
3.3. Мога ли да подам проект без одобрението на управляващия орган? 
 
Не.  
 
3.4. Има ли някакви ограничения по отношение на броя на заявленията по 

категории? 
 
Не, това зависи изцяло от програмите (програмите могат да имат дори 5 заявления в една-
единствена категория). Като цяло управляващите органи са свободни да използват какъвто 
процес на подбор сметнат за подходящ, за да определят одобрените проекти за своята 
програма.  
 
3.5. Може ли междинно звено да подписва от името на управляващия орган? 
 
Да. Въпреки това междинното звено трябва да осигури координация с управляващия орган. 
 
3.6. Какво се има предвид под „представител“ на управляващия орган във 

формуляра за кандидатстване? 
 
Управляващият орган решава кой да подпише писмото за одобрение. В някои случаи това 
може да бъде самият ръководител на управляващия орган, а в други случаи – 
ръководителят на програмата или длъжностното лице за комуникация (особено при по-
големи програми).  
 
3.7. Какво става, ако управляващият орган…? 
 
Ако управляващият орган, отговарящ за програмата за периода 2014—2020 г., е престанал 
да съществува или се е променил, управляващият орган, отговарящ за програмата за 
периода 2021-2027 г. (която е наследник на програмата за периода 2014—2020 г.), следва 
да одобри заявлението.  
 
Ако един и същ управляващ орган отговаря за няколко програми, той може да одобри до 
пет проекта за всяка програма. Ако последователни програми (2014—2020 г. и 2021—2027 
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г.) обхващат една и съща територия и по същество едни и същи теми, за целия период от 
2014 г. насам следва да бъдат представени само пет проекта. 

 
 

4. Как се оценява моят проект – и какво се случва след това? 
 

4.1. Как изглежда процесът на оценяване от страна на журито? 
 
Моля, направете справка с раздела „Процес на подбор“ в настоящото ръководство за 
кандидати.  
 
Само кандидатури, които отговарят на критериите за допустимост, ще бъдат допуснати до 
оценяване от журито. На първия етап от оценяването журито ще оцени заявленията, като 
вземе предвид критериите за награждаване, и ще избере до пет финалисти за всяка 
категория. На втория етап журито ще се срещне с финалистите за представяне на проекта 
и дискусия в панела, по време на която ще има възможност да зададе допълнителни 
въпроси за проекта, въз основа на които ще вземе решение за победителите.  
 
Моля, прочетете внимателно разделите, свързани с критериите за допустимост и 
награждаване, за по-подробна информация. 
 
4.2. Кой участва в журито? 
 
Журито се състои от 18 академични кадри на високо равнище, които се номинират от 
Комисията. Членовете на журито работят в екипи от по трима души (въз основа на 
експертните им познания в дадена категория), но вземат окончателното решение за 
финалистите и победителите заедно като група. 
 
4.3. Какво се случва, ако проектът ми е избран за финалист? 
 
Всички кандидати ще бъдат информирани за решението на журито относно техния проект 
до 10 юли, когато ще бъдат обявени и финалистите. 
 
След обявяването финалистите се приканват да посочат представител(и), който(ито) да се 
включи(ат) във втората фаза на оценяване в рамките на Европейската седмица на 
регионите и градовете в Брюксел. Пропуснато участие във втората фаза на оценяване 
може да бъде причина Европейската комисия да оттегли номинацията на финалиста.  
 
Преди събитието ще бъде организирано полудневно обучение по комуникация като 
подготовка. Затова силно се препоръчва представителят, номиниран за участие във 
втората фаза на подбор, да вземе участие и в обучението.  
 
Моля, обърнете внимание, че вторият и последният етап от процеса на подбор ще се 
проведат на английски език. 
 
Всички финалисти автоматично ще участват в онлайн гласуването за Наградата на 
публиката.  
 
Накрая всички финалисти, заедно с представител на управляващия орган, са поканени да 
участват в церемонията по награждаването в Острава, Чешка република.  
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За по-точна информация относно датите, моля, направете справка в приложение 2 на 
настоящото ръководство за кандидати. Разходите за участие в гореспоменатите прояви се 
поемат от Комисията.  
 
4.4. Какво се случва, ако проектът ми спечели? 

 
Победителите в REGIOSTARS ще бъдат обявени на церемонията по награждаването. 
Ръководителят на проекта и представител на управляващия орган ще получат трофея 
REGIOSTARS от Европейския комисар по сближаването и реформите.  
 
След церемонията Комисията ще организира местни мини кампании в сътрудничество с 
ръководителите на спечелилите проекти и управляващите органи. 
 

 
4.5. Кога ще се проведе церемонията REGIOSTARS? 
 
Моля, направете справка с графика в приложение 2 на настоящото ръководство за 
кандидати.  
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Приложение 1. Таблица за преобразуване  
 

Тематични цели 2014—2020 Цели на политиката 2021—2027 

ТЦ 1; ТЦ 2; ТЦ3;  ЦП1 — По-конкурентоспособна и по-
интелигентна Европа 

ТЦ4; ТЦ5; ТЦ6 ЦП2 — По-зелена и нисковъглеродна 
Европа 

ТЦ7 ЦП3 — По-добре свързана Европа 

ТЦ8; ТЦ9; ТЦ10  ЦП4 — По-социална Европа 

ITI, CLLD, UIA ЦП5 — Европа по-близо до гражданите 

 

Проектите от периода 2014—2020 г., попадащи в обхвата на Тематична цел 11, 
следва да бъдат включени в една от петте категории в зависимост от конкретната 
им тема.  
 
 
 
 
 
Приложение 2. График REGIOSTARS 2023 

 
 
 
 

Проява Дата 

Стартиране на конкурса Сряда, 27 февруари 

Краен срок за кандидатстване Сряда, 31 май 

Информация за проверката за 
допустимост 

Петък, 16 юни 

Обявяване на финалистите Понеделник, 10 юли 

Начало на публичното гласуване Четвъртък, 14 септември 

Онлайн обучение за представяне на 
проект за финалистите 

През седмица 38 (18—22 септември) 

Вечеря на финалистите с комисаря Вторник, 10 октомври 

Презентации на финалистите пред 
членовете на журито 

Сряда, 11 октомври 

Край на публичното гласуване Вторник, 14 ноември 

Церемония REGIOSTARS Четвъртък, 16 ноември (в Острава) 

Местни кампании с победителите От 1ви декември нататък 

Видеоклипове на местните кампании с 
победителите 

На датата на стартиране на REGIOSTARS 
2024 


