РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСНИ СЕСИИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗ 2016
ПРОГРАМА „КУЛТУРА И ИЗКУСТВО“
Организация
Дунавска задруга на народните художествени занаяти
Сдружение „Артеа“
Сдружение „Асоциация европейски младежки път – Русе“
Държавна опера – Русе
Клуб „Мечтание“
Сдружение УН на НУИ „Проф. Веселин Стоянов“
КСТ „Настроение“
СТПД „Академик“

Проект
„В къщите на стария Русе“
Международен фестивал на живите статуи
Международен симпозиум „Дунав – вдъхновение и цвят“
Детска оперета „Ани в царството на цветята“
Малки къщички - библиотеки
„По вода“
„Русе танцувай“
„Под знамето на червеноводската чета“

Сума
4 200 лв.
12 5000 лв.
10 720 лв.
15 300 лв.
1 760 лв.
10 280 лв.
11 470 лв.
2 080 лв.

ПРОГРАМА „ЗНАНИЕ И РАСТЕЖ“
Организация
Регионален исторически музей-Русе
НЧ „Свети Димитър Басарбовски 1902“
РБ „Любен Каравелов“
Сдружение с нестопанска цел „Европейски инициативи
без граници“
Сдружение „Евромед консулт“
Сдружение за литература и култура „БРОД“
Сдружение „Евромед консулт“
ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“
ПГИУ „Елиас Канети“
ТД „Приста“
РУ „Ангел Кънчев“
Сдружение „Вдъхновение“
Сдружение „Стартъп фектъри“
СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“

Проект
„Дигитализация на визуални документи – споделяне на знание и
интерпретация на наследството“
„Знания за театъра и художественото слово“
„Мейкърспейс – Фабрика за идеи, знания и мечти „Русе и децата“
„Научна работилница за малки изследователи“

Сума
6 790 лв.

„Академия за деца, а само за деца ли?“ с мото „Учи, твори и живей
цветно в Русе“
Сборник „Истории от русенския бряг“, автор Данаил Стойчев
„За един по – здрав живот!“
„Мултикултурния привкус на русенската регионална кухня“
„Идеите в действие“
„Зеленият лъч – кино и фотография за природата и хората“
SPEED
„Лятно училище – неформално образование 2016“
„Работилница за дигитални умения“
„Подобряване на визуалната култура чрез фотография“

9 195 лв.

1 345 лв.
6 601 лв.
1 718 лв.

2 400 лв.
2 071 лв.
3 020 лв.
2 600 лв.
3 250 лв.
2 840 лв.
3 422 лв.
12 059 лв.
2 160 лв.

ПРОГРАМА „Русе – Европейски град на спорта 2016“
Проект
СПОРТНИ КЛУБОВЕ
СКТМ „Дунав“ Русе
„Международен турнир „КОРПО - 2016“
Сдружение Боксов клуб Русе
„По - добро здраве и чувство за общност чрез спорта Бокс“
Сдружение „Русе Волей Клуб“
„Междуучилищен спортен празник по волейбол“
СК „Дунав“ Русе -ветерани
„Спорт за здраве и активно дълголетие“
Спортен клуб „Акро“
„Международен фестивал „Дунавска перла“
СК „Джамбо - 2006“
„Дунавски стрелби - стрелба с лък във всички възрастови групи“
Градски спортен клуб „Компас-крос“-Русе
„Движение чрез бягане или ходене по карта по маршрути в
паркове и училищните дворове на Русе“
Спортен клуб по баскетбол „Дунав-Русе“
„Баскетболен турнир 3х3 „Русебаскет“
Сдружение ездови клуб Кентавър Русе
„Конете - един по - добър начин на живот“
Спортен клуб „Спорт за всички“- Младост - Локомотив
„Ден на спорта. Международен ден на предизвикателството“
Акробатичен клуб „Локомотив-Русе“
„Открит урок „Акробатика и здраве“
СОПД „Спортен клуб триатлон-Далян“
„Открит спортен празник“
СК BMST
„Световен ден на йога-йога празник“
ТД „Приста“
„Русенци спортуват в природна среда - във въздуха, на скалите,
по реката“
ОУСК „Русчук“
„Провеждане на учителски игри под мотото: „Искам, зная и мога
да спортувам“
СК Трисет
„Провеждане на фитнес на открито под мотото: „Здраве, сила,
красота“
СОПД ФК „Дунав - 201- Русе“
„Деца в движение за физически активна общност“
Спортно туристическо и природозащитно дружество
„Катерачна надпревара „Русе 2016“
„Академик“
Колоездачен спортен клуб Клуб Русе
„Обиколката на град Русе“
СНЦ „Движение за хармонично развитие - България“
„Спортен ден на открито“
Спортен клуб „Айкикен“
„Войните на Русе“ фестивал на бойните изкуства
Лекоатлетически спортен клуб „Локомотив“
„Ден на българския спорт“
Спортен клуб по волейбол „ДИЕМ -гр. Русе“
„Междуфирмен спортен празник“
ГСК „Локомотив - Тончо Тодоров“ - СГ
„Моят здравословен свят“
Сдружение спортен клуб „Калагия“
„Аз и моето семейство, аз и моите приятели Обичаме спорта ушу
и тайчи“
СК „Локомотив“ Русе
„Русе - Европейски град на спорта 2016“
Организация

Сума
1 930 лв.
1 805 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
1 995 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.
1 997, 80 лв.
1 800 лв.
2 000 лв.
1 870 лв.
1 358 лв.
1 500 лв.
1 500 лв.
1 250 лв.
1 600 лв.
1 500 лв.

Спортен модел клуб Приста Русе
Футболен клуб „Ветерани-Русе“
Университетски спортен клуб „Академик“ при Русенски
университет „Ангел Кънчев“
ОУ „Тома Кърджиев“
Математическа гимназия „Баба Тонка“
ОУ „Ангел Кънчев“
Професионална гимназия по облекло „Недка Иван
Лазарова“ Русе
Основно училище „Никола Обретенов“
Основно училище „Отец Паисий“
СОУ „Възраждане“
Основно училище „Братя Миладинови“
ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“
ОУ „Любен Каравелов“
Професионална гимназия по икономика и управление
„Елиас Канети“
ПГДВА „Йосиф Вондрак“
ОУ „Васил Априлов“
СОУЕЕ „Св. Константин - Кирил Философ“
Професионална гимназия по промишлени
технологии „Атанас Цонев Буров“ - гр. Русе
ЦДГ „Здравец“
ЦДГ „Зора“
ЦДГ „Иглика“
Обединено детско заведение „Синчец“
Обединено детско заведение „Приказен свят“
Целодневна детска градина „Звездица“
Целодневна детска градина „Пинокио“
ЦДГ „Червената шапчица“
ОДЗ „Снежанка“

„Авиорали Русе 2016“
„110 години футбол в Русе-мост между поколенията“
„Дни на волейбола и баскетбола в Русе“
УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
„Активен начин на живот“
Състезание „Пролетно надиграване“
Спортен празник „Да спортуваме, да се забавляваме“
Туристически поход „120 успешни години Професионална
гимназия „Недка Иван Лазарова“ - Русе“
„Да спортуваме заедно“
„Детето още живее в мен“
Юбилеен лекоатлетически турнир „35 години Възраждане“
„Заедно в спорта“
„Да спортуваме заедно“
„Заедно в спорта - приятели в живота“
„Активни и здрави“
Пролетен спортен празник „Да спортуваме и създаваме заедно“
Спортен маратон за малки и големи ученици и техните родители
Отборните игри - гаранция за толерантност и самодисциплина
„Спортуваме заедно“
ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ
„Спорт и здраве“ - спортен празник
Спортен празник в ЦДГ „Зора“
„Русе - Европейски град на спорта 2016“
„Русе - Европейски град на спорта 2016“
„Спортът е здраве за децата“
„Спорт на колела“
Спортно - музикален празник „Спортувай, танцувай, лудувай с
нас“
„Забавна спартакиада“
„Весели спортисти - здрави и със силен дух“

2 000 лв.
2 000 лв.
2 000 лв.

500 лв.
500 лв.
499,91 лв.
500 лв.
500 лв.
500 лв.
500 лв.
500 лв.
480 лв.
500 лв.
500 лв.
496 лв.
415 лв.
500 лв.
300 лв.

500 лв.
499 лв.
500 лв.
500 лв.
500 лв.
500 лв.
497,45 лв.
500 лв.
499 ,60 лв.

ЦДГ „Детелина“
Целодневна детска градина „Русалка“ Русе
ЦДГ „Незабравка“

Детски спортен празник
„Все по далеч, все по-бързо, все по-високо“
„Заедно в света на спорта“
КМЕТСТВА
Кметство с. Басарбово
Шахматен турнир на открито „Бенони“ - Басарбово
Кметство Ново Село
Спортен детски празник „Ваканция Здравей“
ЧИТАЛИЩА
Народно Читалище „Тома Кърджиев - 1873“
„Гимнастика за здраве и настроение“
НЧ „Светлина -1928“ с. Хотанца
„Спорт и забавление за цялото семейство!“
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Движение „Русофили“ - клон Русе
Детско състезание по риболов „Липник 2016“
Училищно настоятелство при ОУ „Иван Вазов“
Спортен турнир с участието на учители и родители
СНЦ „Еквилибриум“
„Спорт без граници“
Сдружение с нестопанска цел „Европейски инициативи
„Като на двадесет“
без граници“
Студентски съвет - Студентска спортна комисия при
„Студентските спартакиади - привлекателни проекти за масово
Русенски университет „Ангел Кънчев“
спортуване на учащата се младеж на град Русе“
Ресурсен център за подпомагане на интегрираното
Спортен празник „Заедно“
обучение и възпитание на деца и ученици със специални
образователни потребности - Русе

500 лв.
500 лв.
500 лв.
500 лв.
500 лв.
496 лв.
492 лв.
500 лв.
500 лв.
499, 30 лв.
500 лв.
500 лв.
496 лв.

