Входящ номер на проекта:

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЕ 3.1. МОБИЛНОСТ
ФОНД „КУЛТУРА“ – ВАРНА 2018

Моля, оценете с точки 1, 3 или 5 всяка една от посочените характеристики с оглед
на запознатостта ви с предоставената документация и съпътстващите материали за
всяко от постъпилите проектни предложения. Максимален брой точки – 100.
Точките съответстват както следва:

1 – Характеристиката напълно липсва
3 – Има, но тази характеристика е второстепенна/недоразработена в проектното предложение
5 – Характеристиката е основна за проекта и развита изключително добре в предложението

I. НАДЕЖДНОСТ НА КАНДИДАТА (попълва се само от физически лица)
1. Кандидатът е професионалист в областта на изкуството и културата

2. Кандидатът има предишен опит в реализирането на събития/проекти в
областта на изкуството и културата

3. Кандидатът е активен в сферата на изкуството и културата за период от
5 или повече години

4. Кандидатът е млад професионалист в началото на творческия си път

II. НАДЕЖДНОСТ НА КАНДИДАТСТВАЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ (попълва се само от юрид. лица)
5. Кандидатстващата организация е профилирана и работи в областта на
изкуството и културата

6. Кандидатстващата организация има предишен опит в реализирането на
събития/проекти в областта на изкуството и културата

7. Кандидатстващата организация е активна в сферата на изкуството и
културата за период от 5 или повече години

8. Кандидатстващата организация е инициатива на млади
професионалисти в началото на творческия си път

III. ПАРТНЬОРСТВА
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9. Участието на кандидата създава условия за изграждане на партньорства
между различни артисти и културни организации от града и страната

10. Участието на кандидата създава условия за изграждане на
партньорства с артисти, организации и културни институти от региона

11. Участието на кандидата създава условия за партньорства с артисти и
организации от чужбина

12. Участието на кандидата създава условия за изграждане на мрежи,
включващи български и чуждестранни културни организации

IV. ЗНАЧИМОСТ НА ФОРУМА/ПРОЯВАТА
13. Събитието, което кандидатът желае да посети е международен форум
в областта на изкуството и културата

14. Събитието е свързано с членуване/иницииране на национални,
европейски и/или международни мрежи

15. Участието в събитието предоставя възможност за популяризиране
дейността на представители на съвременното ни изкуство и култура

16. Участието в събитието създава условия за дълготрайно международно
сътрудничество, което ще намери свой израз в града

V. ЗНАЧЕНИЕ НА УЧАСТИЕТО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
КАНДИДАТА/ОРГАНИЗАЦИЯТА
17. Участието в събитието дава възможност за допълнително обучение и
обогатяване на професионалните умения на кандидата/организацията
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18. Участието в събитието дава възможност на кандидата/организацията
да популяризира дейността си в европейски и/или международен
контекст

19. Участието в събитието е част от дългосрочен проект, който има
отношение към артистичната практика на кандидата/организацията

20. Участието в събитието създава условия за дълготрайно международно
сътрудничество

VI. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО РАЗВИТИЕ
21. Реализирането на проектното предложение постига видимост в
национален и/или европейски контекст

22. Проектното предложение е инициатива в рамките на дългосрочно
артистично изследване на определен екип или организация

23. Проектното предложение в средносрочен план създава условия за
реинвестиране на прихода и продължаване на партньорствата

24. Реализирането на проекта ангажира участници от образователния
сектор и/или други социо-икономически сектори на града

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дата
Място

Подпис на оценяващия:
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