ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ
2017 ГОДИНА
/за физически лица/
Вх. ном.:................................................................
(попълва се служебно)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТА
(информацията следва да е идентична с тази от профила на кандидата на www.ncf.bg)

Име*
Презиме*
Фамилия*
ЕГН / ЛНЧ / ЛИН*
Номер на лична карта*
Дата на издаване*

Орган и място на издаване*
Дата на раждане*
Място на раждане*
Държава на гражданство*
Постоянен адрес*

(обл.,общ.,гр./с., ул., бл., вх. п.к.)

Адрес за кореспонденция*
(обл.,общ.,гр./с., ул., бл., вх. п.к.)

Телефон за контакт*
Електронна поща*

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
1. Програма*

Подпрограма, модул
(ако е приложимо)

Сесия / кръг
(ако е приложимо)

2. Област на изкуството/културата*
(ненужното се изтрива)

Дизайн
Изящни изкуства
Интердисциплинарни изкуства
Кино / Аудиовизуални изкуства / Анимация
Културна антропология / етнология
Литература / Хуманитаристика
Музеи / Културно-историческо наследство
Музика
Нови медии
Приложни изкуства
Театър
Танц
Фолклор / Хорово изкуство
Фотография

3. Жанр
(ако е приложимо)

4. Име на проекта*

5. Срок за реализация / Времетраене*
(начало - край)

дд.мм.гггг - дд.мм.гггг

6. Място на реализация*
(държава, град)

7. Общ бюджет на проекта*
(лева)

8. Искана сума от НФК*
(лева)

9. План на кандидата за финансово обезпечаване на бюджета
(ако общият бюджет надхвърля исканата от НФК сума и / или исканата сума е над 10 000 лева)

10. Осигурена подкрепа от други източници
(опишете сумите в лева и източниците на допълнително финансиране, ако има такива)

11. Ръководител на проекта*

12. Лице за контакт*

13. Телефон*

14. Електронна поща*

Кратко описание / резюме на проекта / анотация*
(до 300 знака, публикува се на сайта на НФК при одобрение на проекта)

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
15. Подробно описание на проекта*
(опишете творческата концепция, значимостта и обхвата на проекта, представете обосновка на предвидените дейности;
до 3600 знака)

16. Цели*
(опишете общите и специфичните цели на проекта, съобразно целите на програмата)

17. Очаквани резултати*
(представете планираните резултати, предвидените продукти, ефекта от въздействието на проекта)

18. График на дейностите*
(подробно опишете предвидените в проекта дейности, както и сроковете за тяхната реализация)

19. Целеви групи*
(опишете типа аудитории, към които е ориентиран проектът, какъв е приблизителният им брой)

20. Публичност и разпространение на резултатите от проекта*
(как предвиждате да популяризирате дейностите и резултатите от проекта, посочете избраните публични информационни канали)

21. Потенциал и устойчивост на проекта*
(как планирате да постигнете устойчивост и надграждане на резултатите от проекта, предвиждат ли се трайни партньорства)

22. Участници в проекта
(опишете членовете на екипа за реализация, преките и непреките участници, доброволците; ако е приложимо)

23. Партньори и партньорски мрежи*
(представете списък на договорените и очакваните партньори по проекта, в т.ч. и медийни партньори)

24. Успешни предходни проекти*
(избройте до три успешно реализирани проекти)

25. Предишен опит с НФК
(избройте до три успешно реализирани проекти)

* - задължителни полета

