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AWARD CRITERIA MAX POINTS

1 / Relevance for WB partners and CCS
      Уместност за партньорите на ЗБ и КТС 30

2 / Quality of the content and activities
      Качество на съдържанието и дейностите 30

3 / Communication and dissemination
      Комуникация и разпространение 20

4 / Quality of the partnership
      Качество на партньорството 20

 Праг на качеството /Quality threshold:
75 / 100

min 50 % per criterion



AWARD CRITERION MAX POINTS

1 / Relevance for WB partners and CCS
      Уместност за партньорите на ЗБ и КТС 30

➔ implementing one or more of the chosen priorities
     изпълнение на един или повече от избраните приоритети

➔ addressing cross-cutting objectives of the European Commission
     засягане на хоризонталните приоритети на Европейската комисия

➔ project impact: short / medium / long
     въздействие на проекта: кратко / средно / дълго
➔ ensuring sustainability of project results / project legacy
     осигуряване на устойчивост на резултатите  / наследство на проекта

➔ European added value
    Европейска добавена стойност
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AWARD CRITERION MAX POINTS

2 / Качество на съдържанието и дейностите
      Quality of the content and activities 30

➔ практическа реализация на проекта
     project implementation in practice
➔ баланс м/у цели - дейности - ресурси
     balancing goals – activities – resources
➔ качествена и количествена оценка на проекта
     qualitative and quantitative assessment of the project
➔ резултати = нематериална добавена стойност (подобрени умения, 

повишена осведоменост и т.н.)
     results (outcomes) = intangible added value (improved skills, raised awareness etc.)
➔ резултати = осезаеми, количествено определени продукти (три 

проведени изложби, две публикувани проучвания и т.н.)
 deliverables (outputs) = tangible, quantified products (three exhibitions held, two studies  
published etc.)
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AWARD CRITERIA MAX POINTS

3 / Комуникация и разпространение
      Communication and dissemination 20

➔ видимост на проекта: местна-областна-интернационална
project visibility: local – regional – international

➔ комуникация:информационни и промоционални дейности, 
повишаване на видимостта на проекта и неговите дейности 
communication

➔ разпространение:планиран процес на предоставяне на 
информация за резултатите от проекта (по време и след 
периода на финансиране)
dissemination
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AWARD CRITERION MAX POINTS

4 / Качество на партньорството 
      Quality of the partnership 20

➔ с какво допринася към проекта всеки един партньор?
what does each partner bring?

➔ роли и отговорности на партньорите - защо?
      partners roles and responsibilities - who/what/why?

➔ проекти за културно сътрудничество 
      cultural cooperation projects?
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★    Operational capacity
         Оперативен капацитет

    CVs of key team members
* submitted as part of the Detailed description of the project
   Автобиографии на ключови членове на екипа
* представено като част от подробното описание на проекта

   Activity reports
* submitted upon additional request
   Отчети за дейността
* представени при допълнително запитване

  Description of most important activities within CCS (for each partner)
* submitted as part of Detailed description of the project
  Описание на най-важните дейности в рамките на KTС (за всеки партньор)
* представено като част от подробно описание на проекта

Cultural Cooperation Projects
in the Western Balkans                // EACEA/39/2019



★    Cross-cutting objectives of the European Commision
 Хоризонталните приоритети на Европейската комисия

         
environmental and climate change (together with environmental impact)
промени в околната среда и климата (заедно с въздействието върху 
околната среда)

promotion of rights-based approach of minorities, displaced people, migrants and 
refugees, persons with disability, youth, elderly or LGBTIQ+ people
насърчаване на основан на правата подход на малцинства, разселени хора, 
мигранти и бежанци, лица с увреждания, младежи, възрастни хора или 
LGBTIQ + хора

gender equality
равенството между половете
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