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„ЗНАНИЕ	И	РАСТЕЖ“	
2021/2022	ГОДИНА	

	
Цел:	

Разширяване	 на	 възможностите	 за	 достъп	 до	 знание	 и	 създаване	 на	
условия	 за	 свободно	 човешко	 развитие.	 Подкрепа	 за	 разгръщането	 на	
личностните	 и	 професионалните	 качества	 и	 умения	 на	 хората,	 чрез	
трупане	на	знания,	пречупени	през	призмата	на	практическия	опит. 

Фокус:	

Чрез	настоящия	конкурс	искаме	да	подкрепим	съвременните	проявления	
на	свободния	дух	в	Русе,	защото	вярваме,	че	слоганът	на	града	ни	е	много	
повече	 от	 красива	 фраза.	 Русе	 има	 всички	 исторически	 и	 съвременни	
основания	 да	 припознае	 свободния	 дух	 като	 своя	 отличителна	
характеристика,	 но	 често	ни	 убягват	неговите	 проявления	 в	 наши	дни.	
Сигурни	сме,	че	те,	в	действителност,	никак	не	са	малко.	И	с	подходяща	
подкрепа	могат	да	се	превърнат	в	обединяваща	сила	за	най-доброто	от	
гражданската	 енергия	 на	 русчуклии.	 Затова	 тази	 година	 ще	 дадем	
предимство	 на	 проектите,	 които	 показват,	 развиват	 и	 насърчават	
съвременните	 проявления	 на	 русенския	 свободен	 дух.	 Дават	
възможност	за	разгръщане	на	личностния	потенциал	и	създават	условия	
за	свободно	човешко	развитие.		

Ще	подкрепим	проекти	в	областта	на	науката,	образованието,	новите	
технологии,	личностното	израстване	и	историята.	Основен	приоритет	
в	проектните	предложения	трябва	да	бъде	получаването	и	споделянето	
на	 знания	 и	 затвърждаването	 им	 с	 личен	 опит.	 Фокусът	 е	 върху	
обединяването	на	различни	организации	и	институции	в	намирането	на	
решения,	които	носят	дългосрочна	полза	за	възможно	най-много	хора	и	
за	развитието	на	Русе.	

Чрез	науката	 и	 образованието	 хората	 разширяват	 своя	 хоризонт	 и	 се	
подготвят	 за	 успешно	 преодоляване	 на	 предизвикателствата	 на	 света,	
който	 ги	 заобикаля.	 Необходимо	 е	 да	 се	 представят	 идеи	 в	 сферата	 на	
неформалното	 образование,	 които	 предлагат	 нови	 знания	 в	 различни	
области,	помагат	за	по-лесното	усвояване	на	учебния	материал	в	училище	
и	 дават	 възможност	 за	 получаване	 на	 допълнителна	 информация,	
полезна	за		кариерното	ориентиране	на	възможно	по-голям	кръг	от	хора.	
Акцент	 са	 иновативните	 методи	 на	 преподаване,	 които	 позволяват	
процесът	на	обмен	на	знание	да	стане	социална	дейност,	да	се	стимулира	



 

 

сътрудничеството	между	обучаващите	 се	или	да	 се	овладяват	 знания	и	
умения	чрез	практикуване.	

Ще	подкрепим	развитието,	прилагането	и	обучението	в	използването	на	
новите	 технологии,	 защото	 така	 увеличаваме	 потенциала	 на	 нашите	
възможности	 в	 полза	 за	 обществото.	Фокусът	 е	 върху	 насърчаването	 и	
развитието	на	добрите	примери	в	технологиите	и	иновациите,	които	да	
се	превърнат	в	посланици	на	образованието	и	науката	в	Русе.	Ще	бъдат	
приети	идеи,	които	чрез	възможностите	на	новите	технологии	предлагат	
решаване	на	актуални	проблеми	на	Русе.	Ще	бъдат	поощрени	идеи,	които	
стимулират	 обмена	 на	 знание	 в	 областта	 на	 новите	 технологии,	
провокират	и	привличат	възможно	по-голям	кръг	от	хора.			

Ние	 ценим	 съхраняването	 и	 популяризирането	 на	 историята,	 защото	
така	учим	от	опита	на	предците.	Съхраняваме	ценности,	които	могат	да	са	
ни	полезни	и	днес.	Русе	е	град	с	богато	историческо	минало,	носител	на	
модерността,	 град	 на	 традиции	 и	 новаторство.	 Целта	 е	 с	 помощта	 на	
иновативни	методи	за	обмен	на	знание	да	се	придаде	ново	значение	и	нов	
живот	на	културно-историческото	наследство.		

Подкрепяме	 проекти	 за	 личностно	 развитие,	 защото	 стимулират	
разгръщането	 на	 потенциала	 на	 личността,	 създаването	 на	 позитивна	
нагласа	към	обкръжаващата	среда	и	мотивацията	за	успех.	Ще	подадем	
ръка	 на	 идеи,	 които	 предлагат	 ефективни	 методи,	 подпомагащи	
опознаване	и	преоткриване	на	собствените	качества	и	възможности	и	ще	
допринесат	 за	 формирането	 на	 успешни	 личности.	 Проекти,	 които	
откликват	на	нуждата	от	формиране	на	социална	и	гражданска	култура,	
формиране	и	осъществяване	на	цели,	мотивация	за	успех,	стимулиране	и	
развитие	на	лидерството.					

Продължителност	на	проектите:	

Максималната	 продължителност	 на	 проектите	 e	 12	 месеца,	 а	
реализацията	им	обхваща	периода	1.01.2022	г-31.12.2022.	г	

	

	

	

	

	



 

 

	

Критерии	за	допустимост	на	кандидатите:	

Кандидатите	 за	 участие	 в	 конкурса	 трябва	 да	 отговарят	 на	 следните	
критерии:	

! Да	 представляват	 културни	 институти	 и	 организации,	
регистрирани	по	Закона	за	закрила	и	развитие	на	културата;		

! Да	представляват	образователни	институции,	създадени	по	Закона	
за	 народната	 просвета	 и	 Закона	 за	 висшето	 образование,	 със	
седалище	на	територията	на	Община	Русе;	

! Да	 представляват	 юридически	 лица	 с	 нестопанска	 цел,	
регистрирани	 по	 реда	 на	 Закона	 за	 юридическите	 лица	 с	
нестопанска	цел	или	Закона	за	народните	читалища;	

Специфични	изисквания	към	кандидатите:		

Законните	представители	на	юридическите	лица:	

! Да	не	са	осъждани	с	влязла	в	сила	присъда	за	престъпление	против	
собствеността,	освен	ако	са	били	реабилитирани;	

! Да	не	са	представители	на	Общински	съвет	–	Русе	и	на	ръководна	
позиция	 или	 работещи	 в	 Общинска	 фондация	 „Русе	 –	 град	 на	
свободния	 дух“	 (членове	 на	 Управителния	 съвет,	 Изпълнителен	
директор,	членове	на	екипа);	

! Да	 не	 са	 съпрузи	 или	 лица,	 които	 се	 намират	 във	 фактическо	
съжителство,	 роднини	 по	 права	 линия,	 по	 съребрена	 линия	 –	 до	
четвърта	 степен	 включително,	 и	 роднините	 по	 сватовство	 –	 до	
втора	степен	включително,	с	членове	на	екипа	и	на	Управителния	
съвет	на	Фондация	„Русе	–	град	на	свободния	дух“.	

	Юридическите	лица:	

! Да	 нямат	 неизпълнени	 условия	 при	 предходно	 финансиране	 от	
програмите	на	Община	Русе	и	Общинска	фондация	„Русе	–	град	на	
свободния	дух“;	

! Да	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;	



 

 

! Да	не	са	политически	партии	и	движения;	

! Да	не	са	синдикални	организации	и	организации	на	работодатели;	

! Да	 не	 са	 организации	 в	 ликвидация	 или	 в	 производство	 по	
несъстоятелност.	

! Да	имат	собствен	финансов	принос	в	размер	на	30%	от	стойността	
на	проекта.	

Кандидатстващите	 за	 финансиране	 ще	 бъдат	 отстранени,		
в	случай	че:	

! Са	направили	опит	да	получат	поверителна	информация	или	да	
повлияят	 на	 оценителната	 комисия	 в	 процеса	 на	 оценка	 по	
настоящата	процедура	за	набиране	на	проектни	предложения;	

! Има	 наличие	 на	 обстоятелства	 по	 смисъла	 на	 чл.	 52	 от	
Регламент	 (ЕО)1605/2002	 за	 избягване	 на	 конфликт	 на	
интереси.	

Допустими	разходи:	

1. Разходи,	 пряко	 свързани	 	 с	 изпълнението	 на	 допустима	 дейност,	
включена	 в	 проектното	 предложение.	 За	 да	 бъдат	 отпуснати	 по	
Програмата,	 разходите	 трябва	 да	 са	 законосъобразни,	 съгласно	
приложимото	 право	 на	 ЕС,	 и	 българското	 законодателство,	 и	 да	 са	 в	
съответствие	с	реалните	пазарни	цени.	

2. Разходите	за	възнаграждения	на	специализирания	екип	на	проекта	
следва	да	бъдат	изчислени,	съобразно	указанията	на	Чл.8  от Правила за 
реда и условията на финансиране на местни инициативи в Община Русе чрез 
Фондация 	„Русе	–	град	на	свободния	дух“.	

Недопустими	разходи:		

Фондацията	не	финансира:		

1.	Разходи,	свързани	с	генериране	на	печалба;		

2.	Разходи	по	Закона	за	ДДС,	освен	в	случаите,	когато	кандидатът	не	е	
регистрирано	по	ДДС	лице	или	докаже,	че	няма	друг	законен	начин	за	
възстановяване	на	платеното	от	него	ДДС;		

3.	Разходи	за	изплащане	на	заеми	или	лихви	по	заеми;		

4.	Данъци	и	такси	извън	пряко	възникналите	от	дейностите	по	проекта;		



 

 

5.	Банкови	такси;		

6.	Разходи	за	счетоводно	обслужване	на	юридическото	лице;		

7.	Разходи	за	правни	консултации	на	юридическото	лице;		

8.	Дневни	разходи;		

9.	Разходи	за	наем	и	поддръжка	на	офиси	и	помещения,	ползвани	за	
седалище	от	юридическото	лице;		

10.	Разходи	за	консумативи	и	издръжка	на	юридическото	лице;		

11.	Разходи	за	информационно	обслужване	и	публикации	в	медиите;	

12.	Разходи	за	дълготрайни	материални	активи		

	

	

Методика	за	оценка	на	проектни	предложения: 

Всички	подадени	проектни	предложение	преминават	през	два	етапа	на	
оценка:	

1. Проверка	на	административно	съответствие	и	допустимост	

Общи	критерии	за	допустимост Не Да 

Налице	са	всички	необходими	
документи	за	кандидатстване 

  

Продължителността	на	проектните	
дейности,	с	които	се	кандидатства	
за	финансиране,	не	надвишава	12	
месеца 

  

Кандидатът	има	собствен	финансов	
принос	в	размер	на	30%	от	
стойността	на	проекта	

  

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Оценка	на	проектното	предложение	

	

Критерии за качество Максимален 
брой точки 

 Съответствие на проекта със съдържанието на Програмата  10 т. 
Съответствие на проектното предложение с приоритетния 
фокус 5 т. 
Съответствие на проектното предложение с тематичните 
области на програмата 5 т. 
Социална ефективност 30 т. 
Проектът  показва ясно с какво и как ще е полезен на хората 5 т. 
Проектът  създава условия за развитие на човешкия потенциал 5 т. 
Проектът има практическа приложимост и обществено 
значими резултати 5 т. 
Проектното предложение съдържа ясно дефинирани целеви 
групи 5 т. 
Проектът  обединява различни институции и организации в 
постигането на обща цел 5 т. 
Проектното предложение съдържа реално измерими 
индикатори за постигане на максимално ефективен резултат 5 т. 
Административен и експертен капацитет 10 т. 
Кандидатстващата организация има добра експертиза и опит 
за работа в областите-образование, наука, нови технологии, 
история, личностно израстване 5 т. 
Сформираният изпълнителски екип притежава необходимата 
експертиза и капацитет за постигане на очакваните резултати 
от изпълнението на проекта 5 т. 
Оригиналност и ефективност 10 т. 

Проектното предложение предлага иновативни форми и 
подходи за решаване на отделни или специфични проблеми 
на местната общност в областите - образование, наука, нови 
технологии, история, личностно израстване 5 т. 
Проектното предложение предлага решения със съвременни и 
иновативни форми и практики 5 т. 
Методологична и организационна осигуреност  10 т. 
Проектът  има подробен и реалистичен план-график на 
дейностите за изпълнение на проекта 5 т. 
Проектът съдържа добре развити мерки за публичност и 
комуникационен план 5 т. 
Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите 10 т. 
 Проектът предлага добър баланс между ефекта от 
изпълнението на дейностите  и планираните разходи 5 т. 



 

 

Ясно, реалистично и целесъобразно разработен бюджет 5 т. 
Устойчивост 10 т. 
Проектното предложение ще окаже трайно въздействие върху 
целевите групи 5 т. 
Проектът  предоставя възможности за продължение на 
дейностите  5 т. 

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ: 90 т. 
	
Всеки	 критерий,	 получава	 от	 1	 до	 5	 точки,	 в	 зависимост	 от	 съдържанието	 и	 обема	 на	
предоставената	информация	във	Формуляра	за	кандидатстване	и	съпътстващите	го	документи,	
както	следва:	

1	–	няма	посочена	никаква	информация;	

3	–	изискваната	информация	е	непълна	и	не	достатъчно	развита;	

5	–	изисканата	информация	е	добре	и	детайлно	разработена.	

Одобрение	ще	получат	проектите	събрали	над	50	точки	

С	приоритет	ще	бъдат	разглеждани	проекти,	които:	

-	 обединяват	повече	от	три	институции	или	организации,	 активно	
участващи	в	реализирането	на	проекта;	

-	 предлагат	над	50	%	собствен	финансов	принос	

Ще	се	оказва	съдействие	на	проекти,	които	имат	нужда	от	логистична	
подкрепа	 и	 съдействие	 за	 осигуряване	 на	 зала,	 сцена,	 което	 не	
представлява	финансов	разход	за	Фондацията.		

Няма	да	бъдат	разглеждани	предложения,	които	са	били	депозирани	
и	неодобрени	в	рамките	на	някоя	от	предишните	конкурсни	сесии,	
обявявани	от	Фондацията,	без	да	има	надграждане	в	идеята.		

Краен	срок	за	подаване	на	проектни	предложения	

Крайният	срок	за	подаване	на	проектни	предложения	е	30.10.2021	г.,	до	
17:30	часа.	

Начин	на	кандидатстване	

Всяка,	отговаряща	на	изискванията	организация,	може	да	кандидатства	
за	участие	в	конкурса,	като	попълни	и	представи	следните	документи:		

! Формуляр	за	кандидатстване	(Приложение	1),	който	може	да	бъде	
изтеглен	 от	 сайта	 на	Фондацията:	 www.free-spirit-city.eu	 (Секция	
“За	 нас”>>Подсекция	 “Финансиране”>>Финансиране	 на	 местни	
инициативи);		

! Удостоверение	за	актуално	състояние		



 

 

! Оферти	за	формираните	стойности	на	разходите.	

Документите	 трябва	 да	 бъдат	 попълнени	 на	 български	 език,	
разпечатани	на	хартиен	носител	и	да	се	представят	на	адрес:	гр.	Русе,	
бул.“Скобелев“№45,	сградата	на	СБА,	ет.3,	до	датата	на	изтичане	на	
настоящата	покана	(30	октомври	2021	г.,	17:30	часа).	

Попълненият	апликационен	формуляр	(Приложение1)	в	Word	трябва	да	
бъде	изпратен	и	на		електронен	адрес:	rusefreespiritcity@gmail.com	

За	 улеснение	 на	 кандидатите	 са	 планирани	 консултации	 с	 експерти	 на	
Фондация	 „Русе-град	 на	 свободния	 дух“.	 За	 целта	 е	 необходимо	 да	 се	
свържете	 с	 екипа	 на	 телефони	 0879	 928	718/	 0886	 002	 940	 или	 на	
електронен	адрес:	rusefreespiritcity@gmail.com	

Обявяване	на	резултатите	от	конкурса	

Проектите	 ще	 се	 оценяват	 от	 комисия,	 утвърдена	 с	 решение	 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	2021/2022	година	–	
Резултати”)	не	по-късно	от	20	ноември		2021	г.	

ЖЕЛАЕМ	ВИ	УСПЕХ!	


