ИНИЦИАТИВА „СОЛИДАРНОСТ В КУЛТУРАТА“ - ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ
РАЗДЕЛ „ЛЯТНА ПРОГРАМА“ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 г.
НАПРАВЛЕНИЕ 1: Подкрепа за индивидуални идейни проекти на независими творци
Инициативата е насочена към подкрепа на независими творци, които имат принос към културния
живот в Столична община, но по време на обявеното извънредно положение не могат да
осъществяват културна дейност.
Какво е индивидуален идеен проект:
Индивидуален идеен проект може да е произведение или изява на конкретния творец в областта
на музиката, сценичните изкуства, визуалните изкуства, литературата и други изкуства или
сфери на културата, в това число, но не само: представяния на произведения, нови начини на
представяне на вече създадени произведения или създаване на нови, което се създава или
представя дигитално и разпространява онлайн чрез социалните медии (напр. Фейбук, Инстаграм,
Туитър и пр.) и други интернет базирани платформи, интернет страници и пр.
Каква подкрепа се предоставя: Финансиране на един проект – 1 000 (хиляда) лв.
Кой има право да кандидатства:
- творци, които са жители на София с постоянен или настоящ адрес от поне 6 (шест) месеца
преди обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г., което следва да се декларира и
подлежи на проверка;
- творци, които имат присъствие в културния живот на Столична община, като покажат в
портфолиото си активност за една година назад.
Кой няма право да кандидатства:
- няма настоящ/постоянен адрес на територията на Столична община най-малко 6 (шест)
месеца преди обявеното извънредно положение на 13.03.2020 г.;
- към момента на кандидатстване е нает/а на трудов договор и договор за управление към
държавен или общински културен институт;
- към момента на кандидатстване е нает по трудов договор, да има сключен договор за
управление на търговско дружество, както и е член на орган за управление на юридическо
лице, с изключение на членовете на колективни органи за управление на юридически лица
с нестопанска цел, което през 2020 г. изпълнява проекти към Столична програма
„Култура“, Програма Европа и Календара на културните събития на Столична община за
2020 г.. Тези обстоятелства се удостоверят в декларация;
Какво трябва да съобразите за Вашия идеен проект:
Няма ограничения по отношение на начина на дигитално представяне, формата и съдържанието.
- творческото съдържание да отговаря на обществените норми;
- да се спазва принципът на равнопоставеност и да няма дискриминация;
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- да не се използва реч на омразата;
- да не се нарушават човешките права, а съдържанието да не подбужда към конфликти и
противопоставяне, да не създава или подпомага негативни стереотипи на етническа,
религиозна, сексуална или друга основа;
- да се гарантира защита на личните данни, съгласно нормативните изисквания и добрите
практики;
- авторските и сродните права са уредени.
Как става кандидатстването:
- Кандидатстването е изцяло електронно. Ще се наложи да отидете в Дирекция „Култура“
само за да подпишете договора си.
- Попълнете данните, които са необходими за оценката;
- Опишете идейния си проект;
- Представете изискваните декларации и доказателства.
Изисквани документи в приложение:
1. Декларация по образец – моля попълнете и подпишете декларацията и я приложете
сканирана в .pdf формат.
2. Доказателства за вашата творческа дейност в София.
Важно!
Всички данни, които предоставяте подлежат на проверка.
- При констатиране на нередност или неверни данни, финансиране ще бъде отказано.
- Не се допуска коригиране и добавяне на документи след подаването им.
- Моля, проверявайте имейла си, за актуална информация по кандидатстването.
ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЕКТ
I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
Име, презиме и фамилия:
ЕГН
Адресна регистрация в Столична община
(попълва се един от двата)
Постоянен адрес:
Настоящ адрес
Банкова информация:
IBAN на кандидата
Титуляр на сметката
Банка
Телефон за контакт
Имейлзаконтакт
II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Име на проекта
Кога ще се реализира проекта:
Проектите се реализират в периода май и
юни 2020 г.
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ИНИЦИАТИВА „СОЛИДАРНОСТ В КУЛТУРАТА“ - ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ
РАЗДЕЛ „ЛЯТНА ПРОГРАМА“ В КАЛЕНДАРА НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ
НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 2020 г.
1. Идеен проект (до 500 думи)
Моля, в полето по-долу опишете Вашия идеен проект.
Няма ограничения по отношение на начина на дигитално представяне, формата и съдържанието.
2. Kанали за онлайн популяризиране, през които ще бъде споделен проектът
Моля, опишете плана си за онлайн разпространение на проекта, чрез социалните медии (нап. Фейбук,
Инстаграм, Туитър и пр.) и други интернет базирани платформи, интернет страници и пр.

Прилагане на документи:
1. Декларация – по образец;
2. Портфолио или доказателства за творческа дейност в Столична община за последната една
година.
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