
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ  

 2017 ГОДИНА 

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  



 

 

МИСИЯ И ЦЕЛИ: 

Мисия  

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ е създадена през 2012 
г. с основната мисия да модернизира и разнообрази културния и събитиен 
календар на Русе.  Да помогне в изграждането на устойчиви партньорства 
между държавни и общински културни и образователни институции, 
читалища, неправителствени организации, творци и изобретатели, медии 
и представители на бизнеса.  Заедно да обединим усилия в търсене на най-
оригиналната, най-уникалната, най-полезната и най-красивата идея, 
която ще допринесе хората в Русе да се чувстват свободни да творят, да 
научават нови неща, да изобретяват и да се забавляват, а мечтите им да се 
превръщат в реалност.  

 

Основни 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; 

 Стимулиране на творческия дух на Русе и утвърждаването му като 
водещо културно, образователно и спортно средище в Дунавския 
регион. 

 

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ подкрепя и 
стимулира дейности, които утвърждават позициите на Русе като 
град, съчетаващ успешно традиции, новаторство и творчество, в две 
основни направления: 

 Подпомагане на лица с изявени дарби от Община Русе чрез Фонд 
„Лицата на Русе“;  

 Финансиране на местни инициативи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ПРОГРАМИ ЗА 2017 

 

1.КУЛТУРА И ИЗКУСТВО 

 

Цел: 

Насърчаване на изявите на различни общности и интегрирането им в 
културния календар на Русе. 

 

Акцент: 

Финансиране на широкомащабни събития с висока обществена 
значимост и добавена стойност за местните общности. Подкрепа ще 
получат нестандартни и оригинални идеи в сферата на културата и  
изкуството. 

За да бъдат допуснати до участие в конкурсната сесия, проектните 
идеи трябва имат иновативен характер и потенциал за устойчиво 
място в културния календар на Русе.  

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани 
в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от 
Фондацията, и не са били одобрени за финансиране! Подпомагани 
през изминалите години бенефициенти могат да кандидатстват отново с 
проектни предложения.     

Оценяването на подадените проектни предложения ще се базира на 
следните критерии:  

 Да имат конкретни и ясно измерими общественозначими 
ефекти;  

 Да приобщават широк кръг от целеви групи (възрастови, 
професионални, по интереси и т.н.) – да насърчават изграждането 
и развитието на т. нар. „чувство за общност“; 

 Да насърчават устойчиви формати на междусекторно и 
междуинституционално сътрудничество; 

 Да имат експериментаторски характер,  да насърчават творческо 
взаимодействие между културни и творчески индустрии; 

 Да стимулират обмен между професионалисти и любители в 
допустимите сфери; 

 Да представят творчески интерпретации на обществено 
значими проблеми и каузи и да отправят послания, свързани с 
актуална тематика; 

 Да усвояват нови публични пространства и алтернативни 
територии за изкуство и култура; 

 Да идентифицират, адаптират и приложат на местно равнище 
успешни иновативни практики; 

 Да стимулират обмяна на опит с творци и експерти от Европа и 
света. 

 



 

2.ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ 

 

Цел: 

Споделяне и получаване на знания и опит. Развиване на качества и 
умения, които са предпоставка за успех през целия живот. Създаване на 
условия за свободно човешко развитие. 

 

Акцент: 
Подкрепа за проекти в сферата на науката, образованието,  новите 

технологии и всичко, което предоставят възможност на хората в Община 

Русе да направят крачка напред в своето личностно и професионално 

израстване. Фокусът на вниманието е върху споделянето на знание и 

опит, които са практически приложими и ще донесат смислена промяна в 

живота на хората.  

Няма да бъдат разглеждани предложения, които са били депозирани 
в рамките на някоя от предишните конкурсни сесии, обявявани от 
Фондацията, и не са били одобрени за финансиране! Подпомагани 
през изминалите години бенефициенти могат да кандидатстват 
отново с проектни предложения.       

Оценяването на подадените проектни предложения ще се базира на 
следните критерии:  

 

 Да създават условията за споделяне и получаване на знание; 

 Да показват ясно с какво и как този проект ще е полезен за 

хората;  

 Да имат ясно измерими цели и практическа приложимост; 

 Да обединяват усилията на отделни институции и организации 

за постигане на максимална полза; 

 Да дават решение на обществено значими проблеми; 

 Да стимулират обмяна на опит с учени и експерти от Европа и 

света; 

 Да въвеждат иновативни продукти и технологии; 

 Да подобряват условията за развитие на човешкия потенциал; 

 Да въвеждат и прилагат успешни практики от световния опит; 

 Да се привлекат доказани експерти в съответните области; 

 

 

 

 

 



 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Продължителност на проектите 

Максималната продължителност на проектите e 9 месеца, а 
реализацията им обхваща периода 15 март 2017 г. – 31 декември 2017 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. 

 

 

 



 

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. 

 

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 помещения. 

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

 

Краен срок за подаване на проектни предложения 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е  31 януари 2017 
г., до 17:30 часа. 

 

Начин на кандидатстване 

Всяка, отговаряща на изискванията, организация може да участва в 
конкурса, като попълни 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 и оферти за формираните 
стойности на разходите. 

 

 

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


 

Документите трябва да бъдат попълнени на български език, 
разпечатани на хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, 
бул.“Скобелев“№31, бл. „Българска роза“, до датата на изтичане на 
настоящата покана (31 януари 2017 г., 17:30 часа). 

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 телефон 0897 711 281 или на електронен адрес: 
rusefreespiritcity@gmail.com 

 

Методика за оценка на проектни предложения 

Всички подадени проектни предложение преминават през два етапа на 
оценка: 

1. Проверка на административното съответствие и 
допустимостта 

Общи критерии за допустимост Не Да 

Налице са всички необходими 
документи за кандидатстване 

  

Кандидатът е допустим   

Проектното предложение отговаря на 
поне една от посочените теми    

  

Продължителността на проектните 
дейности, с които се кандидатства 
за финансиране, не надвишава 9 
месеца 

  

 

2. Оценка на проектното предложение-1 /5 /10 т. 

Критерии за оценка Да Не 

Иновативност на проектната идея   

Ясно дефиниране на целите на проекта   

Ясно дефинирани целеви групи   

Реалистичен план-график за 
изпълнение на проекта 

  

План за публичност   

Капацитет за управление на проекта, в 
т.ч. предишен опит 

  

Допустимост и целесъобразност на 
предвидените разходи, в т.ч. 
привлечено допълнително 
финансиране (собствен принос) 

  

mailto:rusefreespiritcity@gmail.com


 

Устойчивост на проекта   

 

Очаквани косвени ефекти  от реализацията на програмите на 
Фондация „Русе – град на свободния дух“ през 2017 година  

 Приобщаване на нови групи от хора към обществения живот в 
града; 

 Засилване на местната идентичност; 

 Повишаване на разпознаваемостта и легитимността на 
разнообразни общности по интереси, талантливи личности и 
творчески екипи и предоставяне на възможности за тяхната изява 
и развитие; 

 Социализиране и ревитализиране на публични пространства, 
приобщаване на общности от периферните градски територии; 

 Стимулиране изграждането на „чувство за общност“; 

 Популяризиране на Русе в национален и международен мащаб, в 
т.ч. градски маркетинг и брандинг; 

 

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 2017 година – Резултати”), не по-късно от м. 
февруари 2017 г.  

 

 

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ! 
 

 

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

