
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ 2015 

 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  

 



 

1. Мисия, цели, приоритети 
 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ е създадена през 

2012 г.  

 

Мисия  

Основната мисия на фондацията е да се наложи като устойчив формат за 

модернизиране на културния календар в Русе и да се утвърди като 

обединяваща платформа за диалог, за обмен на творческа енергия и за 

реализиране на проекти с добавена стойност за местните общности.  

 

Цели 

 създаване на междусекторни партньорства, които обединяват 

институции, граждани, културни общности, творци, 

професионални гилдии, представители на академичните 

среди, неправителствени организации, бизнес, международни 

партньори и медии; 

 възраждане на творческия дух на Русе и превръщането на 

града във водещо културно средище в Дунавския регион. 

 

Приоритети за 2015 г. 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепя и 

стимулира реализирането на дейности, които утвърждават позициите на 

Русе като град, съчетаващ успешно традиции, новаторство и култура, в 

две основни направления: 

 Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе;  

 Финансиране на местни проектни инициативи. 

 

2. Направления на финансирането през 2015 г. 
 

Конкурсът за проекти през 2015 г. ще финансира инициативи в 

следните основни направления:  

 

 

 



 

1. НАПРАВЛЕНИЕ: ПОДПОМАГАНЕ НА ЛИЦА С ИЗЯВЕНИ 
ДАРБИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ  

Тема 1: „Лицата на Русе“  
Цел: 

 Подкрепа на талантливи русенци за изяви в страната и 

чужбина, в сферата на културата, изкуството, 

образованието; (концерти, турнета, участия в олимпиади, 

конкурси и др.). 

 
Тема 2: Наука, изобретения и нови технологии 
Цел: 

 Стимулиране на научно-изследователската дейност в 

сферата на изобретенията и новите технологии. 

 

2. НАПРАВЛЕНИЕ 2: ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИ 
ИНИЦИАТИВИ  

Тема 1: Общности по интереси  
Цел: 

 Насърчаване на изявите на различни творчески общности и 

интегрирането им в културния и събитийния календар на 

Русе. 

 

Тема 2: Междусекторни и международни 
партньорства  

Цели: 
 Стимулиране на създаването и поддържането на 

партньорства в областта на културата, изкуството, 

образованието и науката; 

 Стимулиране на реализирането на съвместни проекти 

между представители на различни творчески общности на 

местно, национално и международно ниво. 

 

3. Критерии за допустимост 
 

Кандидатите за участие в конкурса трябва да отговарят на следните 

критерии: 

1. Културни институти и организации, регистрирани по Закона 

за закрила и развитие на културата;  



 

2. Образователни институции, създадени по Закона за народната 

просвета и Закона за висшето образование, със седалище на 

територията на Община Русе; 

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел или Закона за 

народните читалища. 

 

Специфични изисквания 

 Нямат парични задължения към държавата или Община 

Русе; 

 Не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпление 

против собствеността, освен ако са били 

реабилитирани; 

 Не са общински съветници и/или лица, работещи в 

администрацията на Община Русе и/или представители 

на Общински съвет – Русе и администрацията на 

Община Русе на ръководна позиция в кандидатстващата 

организация (членове на управителния и контролен 

съвети, изпълнителен директор); 

 Нямат неизпълнени условия при предходно 

финансиране от програмите на Община Русе; 

 Нямат парични задължения към държавата или Община 

Русе, установени с влязъл в сила акт на компетентен 

орган, или задължения към осигурителни фондове, 

освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване 

или отсрочване на задълженията. 

 

Кандидатите, както и техните партньори, няма да получат финансиране, 

ако: 

 са направили опит да получат поверителна информация 

или да повлияят на оценителната комисия в процеса на 

оценка по настоящата процедури за набиране на 

предложения; 

 има наличие на обстоятелства по смисъла на чл. 52 от 

Регламент (ЕО)1605/2002 за избягване на конфликт на 

интереси. 



 

 

4. Продължителност на проектите 

 

Максималната продължителност на проектите e 11 месеца, а периодът 

на реализирането им е от 1 февруари 2015 г.  до 31 декември 2015 г. 

 

5. Краен срок за подаване на проектни предложения 

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 9 януари 2015 

г., до 17:30 часа. 

 

6. Начин на кандидатстване 

 

Всяка отговаряща на изискванията организация може да кандидатства 

за участие в конкурса чрез попълнен Формуляр за кандидатстване 

(Приложение 1) и Формуляр за бюджет (Приложение 2), които могат да 

бъдат изтеглени от сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu 

(Секция “За нас” >> Подсекция “Финансиране”). 

 

Формулярите следва да бъдат попълнени на български език и 

разпечатани на хартиен носител и да се представят лично от 

представител на организацията, която кандидатства за финансиране, 

на адрес: гр. Русе, пл. “Свобода“ 6, Зала 3, до датата на изтичане 

настоящата покана (9 януари 2015 г., 17:30ч). 

 

7. Методика за оценка на проектните предложения 

 

Всички подадени проектни предложение преминават през два етапа на 

оценка: 

1. Проверка на административното съответствие и 

допустимостта 

Общи критерии за допустимост            Да Не 

Налице са всички необходими 

документи за кандидатстване 

  

http://www.free-spirit-city.eu/


 

Кандидатът е допустим   

Проектното предложение отговаря на 

поне едно от посочените направление 

за финансиране 

  

Продължителността на проекта не 

надвишава 12 месеца 

  

 

2. Оценка на проектното предложение 

Критерии за оценка Брой точки 

Ясно дефиниране на целите на проекта 10 т. 

Ясно дефиниране на очакваните резултати от 

реализацията на проекта 

10 т. 

Реалистичен план-график за изпълнение на 

проекта 

10 т. 

Ясно дефинирани целеви групи 10 т. 

Степен на въздействие върху целевите групи, в 

т.ч. създаване на устойчиви партньорства 

10 т. 

План за публичност 10 т. 

Капацитет за управление на проекта, в т.ч. 

предишен опит 

10 т. 

Целесъобразност и ефективност  на 

предвидения бюджет, в т.ч. привлечено 

допълнително финансиране (собствен принос) 

10 т. 

Оригиналност на предложения проект 10 т. 

Устойчивост на проекта 10 т. 

Общо: 100т. 

 

8. Очаквани косвени ефекти от реализацията на 

програмата 

 Разнообразяване и динамизиране на културния и 

събитийния календар на града; 



 

 Приобщаване на нови публики към културния и 

обществения живот в града; 

 Популяризиране на успехите на талантливи русенци 

сред местната общност; 

 Засилване на местната идентичност на успеха; 

 Повишаване на разпознаваемостта и легитимността на 

разнообразни общности по интереси и предоставяне на 

възможности за тяхната изява; 

 Социализиране и ревитализиране на публични 

пространства (напр. сцени), приобщаване на общности 

от периферните градски територии; 

 Стимулиране изграждането на „чувство за общност“; 

 Популяризиране и реклама на Русе в национален и 

международен мащаб, в т.ч. градски маркетинг и 

брандинг; 

 Привличане на частни спонсори, съпричастни към 

каузата и целите на Фондацията.  

 

9. Обективно измерими индикатори при оценката на 

приключили проекти 

 Брой културни прояви/ участия; 

 Брой генерирани продукти; 

 Брой активни участници в проектите/ инициативите; 

 Брой пасивни участници/зрители в проектите/ 

инициативите; 

 Брой генерирани партньорства в хода на реализацията 

на проектите; 

 Изграден административен капацитет за управление на 

проектите:  

 брой участници, включени в екипите за управление на 

проектите; 

 брой включени доброволци; 

 Публичност: брой медийни публикации/репортажи; 

 Устойчивост и мултипликационен ефект: брой 

последващи прояви; 



 

 Брой привлечени частни спонсори, подкрепящи 

реализирането на програмата; 

 Общ размер на привлечените средства за реализиране 

на програмата от частни дарения; 

 Процентно съотношение между публично и частно 

финансиране за реализиране на програмата. 

 

10. Обявяване на резултатите от конкурса 

 
Проектите ще се оценяват на заседание на Управителният съвет на 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.  Резултатите ще 

бъдат обявени на сайта на Фондацията: www.free-spirit-city.eu (секция 

“За нас” >> подсекция “Конкурс за проекти 2015 – резултати”) до 31 

януари 2015 г.  

 
 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 
 

 

ЕКИПЪТ НА ОБЩИНСКА ФОНДАЦИЯ 

„РУСЕ – ГРАД НА СВОБОДНИЯ ДУХ“ 
 

 

http://www.free-spirit-city.eu/
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