ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
ПО НАПРАВЛЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ ФОНД „КУЛТУРА” 2017г.
ВЪВЕДЕНИЕ
Развитието на изкуствата и културата допринася за благоденствието на общността,
социалното включване, изграждането идентичността на града и чувството на принадлежност. То
осигурява по-доброто разбиране и приемане на различни култури и обогатява заобикалящата ни
среда, независимо дали природна или дело на човешката дейност и намеса.
Секторът на изкуствата и културата дава значителен принос към икономическия живот на Община
Варна. Насърчаването на по-голямата активност на локалната артистична сцена, може да осигури
мощен ресурс за постигането на по-голяма гъвкавост за местния бизнес. Растежът и развитието на
този сектор е интегрална част от просперитета на Община Варна и по-нататъшното изграждане на
нейния специфичен облик и неговото ключово значение има нужда да бъде подобаващо оценено,
подкрепено и доразвито.
I. МИСИЯ
Фонд „Култура” предоставя широк спектър от финансови инструменти за развитие на изкуството и
културата от страна на Община Варна, което благоприятства превръщането на град Варна в един от
активните културни центрове в страната, разпознаваем и на европейско равнище.
II. ЦЕЛИ
Фонд „Култура” на Община Варна има следните стратегически цели за 2017 година.
Създаване на условия за:
∑ Изграждане на устойчив модел на културно производство в Община Варна, съхраняващ вече
постигнатото и създаващ условия за бъдещо развитие на сектора;
∑ Насърчаване на по-голяма активност на локалната артистична сцена;
∑ Постепенно създаване на условия за развитие на многообразието и качеството на културното
предлагане в Община Варна.
∑ Качествено изпълнение на инициативата Европейска младежка столица 2017 по отношение на
културната програма.
III. ЗАДАЧИ
Фонд „Култура” си поставя следните задачи за 2017 година:
1. да приложи чрез прозрачни и открити процедури финансов инструмент за разпределение на
публични средства за култура;
2. да подкрепи организации и индивидуални творци в създаването и развитието на фестивали,
конкурси и творчески проекти;
3. да насърчи културното сътрудничество и обмен на местно, регионално, национално и
международно ниво;
4. да създаде предпоставки за активен диалог между общинския и неправителствения сектор в
сферата на културата и изкуството в дългосрочен план;
5. да стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и промотирането на
културна продукция;
6. да осигури възможност на гражданите за достъп до стойностни културни произведения на
местни, национални и международни творци от различни видове изкуства;
7. да насърчи включването на гражданите в процеса на реализация на културно произведение
и/или културно събитие;
8. да стимулира неформалното образование и развитието на публиките;
9. да приложи система за наблюдение и оценка на културните събития от Културния календар на
града.
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IV.

НАПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ 1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ
НАПРАВЛЕНИЕ 1.1. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
НА ПРОГРАМАТА НАД 7 ДНИ
Максимален размер на финансирането: до 110 000 лв. (не повече от 60 % от общия бюджет на
фестивала)
Кандидатът е задължен да осигури собствено финансиране в размер на 40% от целия бюджет на
проекта и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.
НАПРАВЛЕНИЕ 1.2. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯ
Максимален размер на финансирането: до 60 000 лв. (не повече от 60 % от общия бюджет на
фестивала)
Кандидатът е задължен да осигури собствено финансиране в размер на 40% от целия бюджет на
проекта и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.

НАПРАВЛЕНИЕ 1.3. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯ
Максимален размер на финансирането: до 45 000 лв. (не повече от 60 % от общия бюджет на
фестивала)
Кандидатът е задължен да осигури собствено финансиране в размер на 40% от целия бюджет на
проекта и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.

НАПРАВЛЕНИЕ 1.4. ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯ
Максимален размер на финансирането: до 30 000 лв. (не повече от 70 % от общия бюджет на
фестивала)
Кандидатът е задължен да осигури собствено финансиране в размер на 30% от целия бюджет на
проекта и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.

Критерии за допустимост
Допустими кандидати: оператори в сферата на културата и изкуството, които са юридически
лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския закон, кооперации по Закона за
кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите или създадени със закон или акт
на изпълнителната власт, читалища и които искат да реализират изданието на своя фестивал или
конкурс на територията на град Варна.
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За
∑
∑
∑

да получи финансова подкрепа, всеки фестивал или конкурс трябва да разполага най-малко с:
устройствен правилник;
официален сайт;
профил в социалните мрежи;

В случай че някое от предходните три условия липсва, кандидатът трябва да предложи план за
неговата реализация в проектното си предложение за 2017 година.
В рамките на тазгодишното си издание всеки от кандидатстващите фестивали и конкурси трябва
да реализира поне един от изброените по-долу модули. Предимство при определяне на
финансирането ще имат фестивали, които планират да включат повече от един модул.
∑ Модул „Неформално образование” с основна цел развитие на неформалното образование
и подсилване на връзката между секторите на образованието и културата (например: творчески
работилници за любители (деца, младежи и възрастни); открити срещи и дискусии с творци);
∑ Модул „Подкрепа на млади артисти” с основна цел създаване на възможност за развитие и
подкрепа на младите артисти (например: шоукейс програма, ателиета, семинари, майсторски
класове, конкурси, резиденции);
∑ Модул „Извън рамката” с основна цел децентрализиране на културните продукти и
създаване на по-широк достъп до култура (например: събития в кварталите, събития в региона,
събития в алтернативни пространства);
∑ Модул „Социализация на културно-историческо наследство” с основна цел
популяризиране на материални и нематериални културни ценности през дейностите на конкретния
фестивал / конкурс
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. ЕВРОПЕЙСКА МЛАДЕЖКА СТОЛИЦА - ВЪЛНА НА ИНОВАЦИИ
НАПРАВЛЕНИЕ 5.1 МРЕЖА НА МЛАДЕЖКИ ЗОНИ И ЧИТАЛИЩА
Създаване на програма “Ноктурно” в пилотни читалища и младежки зони. Програмата предвижда
вечерни и нощни събития за свободното време, организирани в сътрудничество между читалищата,
младежките зони и младежки организации. Nocturna е програма, ръководена от младежи и
подпомагана с институционални способи – чрез удължаване работното време на читалищата и
младежките зони с цел преобразяване на съществуващи пространства и ресурси по начин, който
съответства на интересите на младите хора.
Допълнителни изисквания:
∑ Задължителен елемент е налично споразумение между читалище или младежки зони в
гр. Варна и организатор за провеждане на проявата;
∑ Събитията трябва да са насочени към младежката публика и да се провеждат след
17:30 и да не приключват преди 00:00;
∑ Предимство ще имат проекти, които:
∑ се провеждат регулярно (седмично, месечно);
∑ са в сътрудничество с музеи, галерии, арт магазини, и други обекти, които да
партнират на програмата.
Критерии за допустимост
Допустими кандидати: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския
закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите
или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като
лица упражняващи свободна професия.
Максималната сума, която може да бъде отпусната по този приоритет на един проект е 15 000лв.
Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 30% от целия бюджет на проекта
и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.
НАПРАВЛЕНИЕ 5.2 ПРОЕКТ ЗА МИЛИОНИ - ИННО ВАРНА
ИННО ВАРНА е кампания за стимулиране на архитекти, дизайнери, предприемачи, организатори на
събития, уеб девелопъри, готвачи, музиканти, художници да предложат идеите си за сърцето на
централният квартал на Варна - Таляна в Гръцката махала. Пространството между улиците Преслав,
Цар Симеон и Гаровия площад е зоната за иновации в градското пространство.
Пилотен проект
ИННО ВАРНА е пилотен проект на Община Варна, разработен в рамките на Европейска младежка
столица 2017 с цел да се подобри имиджа на града и да се повиши привлекателността и търговската
динамика в района на Таляна чрез творчески решения по темите: архитектурна среда, градски
дизайн, предприемачество, уеб апликация, гурме, улично изкуство (рисунка/графити).
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Критерии за допустимост
Допустими кандидати: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския
закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите
или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като
лица упражняващи свободна професия.
Максималната сума, която може да бъде отпусната по този приоритет на един проект е 15 000лв.
Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 30% от целия бюджет на проекта
и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.

НАПРАВЛЕНИЕ 5.3 ВАРНЕНСКА МЛАДЕЖКА МЕДИЙНА АКАДЕМИЯ в програмата Варна ЕМС
2017 - Вълна на Иновации във фестивалите на Варна
Допустими кандидати са всички организации кандидатстващи по НАПРАВЛЕНИЕ 1.
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, които получават възможност да разработят допълнителен
фестивален модул, който да представя млади европейски изпълнители.
С предимство ще бъдат проектни предложения, които включват участници от градове - досегашни
Европейски младежки столици (Антверпен, Ротердам, Торино, Брага, Солун, Марибор, Клуж Напока,
Гянджа) или планирани такива до 2019 (Кашкаиш, Нови Сад). За да бъде доказан участникът, трябва
да се посочи име, град, страна и или организация, която представлява.
Модулът не се прилага за нови фестивали и конкурси.

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 20 ИЗДАНИЯ И С ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА
НАД 7 ДНИ – до 10 000 лева
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 15 ИЗДАНИЯ – до 7 000 лева
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ С НАД 10 ИЗДАНИЯ – 5 000 лева
ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ ДО 10 ИЗДАНИЯ - 5 000 лева
Критерии за допустимост
Допустими кандидати: юридически лица, регистрирани с нестопанска цел или по Търговския
закон, кооперации по Закона за кооперациите, дружества по Закона за задълженията и договорите
или създадени със закон или акт на изпълнителната власт, индивидуални артисти, регистрирани като
лица упражняващи свободна професия.
Кандидатът трябва да осигури собствено финансиране в размер на 30% от целия бюджет на проекта
и да удостовери тяхното наличие към момента на кандидатстване чрез декларация.
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