Списък с резултати по програма „Културно наследство “
Модул „Културни индустрии и културен туризъм“

Входящ номер

Област от
изкуството и
културата

Кандидат

Фолклор

НАЦИОНАЛНО
МЛАДЕЖКО
СДРУЖЕНИЕ НА
РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

KN-127-KIT-19-ORG1991-1

Интернет страница

http:
//nacionalnosdryhenie.
4stupki.com

Име на проект

България напред с
младите

Място на
реализация

България

Начало

6/1/2019

Край

6/1/2020

Общ бюджет

25964

Искана сума
от НФК

Oтпусната
сума

19000

0

Ние сме група млади хора създали неформална младежка група от 10 младежи и 5 организации който си дадохме за основна цел да представим българския фолклор традиция и
обичай на младото поколение да ги срещнем със старата българска история да ги запознаем с многотонния български фолклор да ги впуснем в ритмите на българското

KN-127-KIT-19-ORG0054-2

Дейност на
библиотеки и
архиви

РЕГИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА
СТИЛИЯН
ЧИЛИНГИРОВ
Културен институт

Социализиране на
непопулярно
културноисторическо
наследство чрез
интерактивни
технологии и
мултисекторни
сътрудничества

Шумен

1.6.2019

30.6.2020

9103

8399

Проектът ще проучи и представи във виртуален маршрут с текстов, снимков, аудио- и видеоматериал слабо познато културно наследство. Маршрутът ще бъде визуализиран в
интерактивна карта, достъпна в Интернет и чрез локализиран в библиотеката компютърен терминал за обществен достъп до информация.

8399

Мотивация за решението
Проектът надвишава допустимата
искана сума от 10000 лева.Недопустим
кандидат, тъй като няма юридическо
лице. Декларация за партньорство е от
локална секция на организацията.
Необоснован проект, липса на
конкретика, само общи формулировки.
Липса на културни ценности. Дейностите
се изчерпват с няколко младежки срещи
и Национален фолклорен фестивал с
неясни параметри. Завишен бюджет,
високи стойности за наем на зали.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът отговаря на приоритетите на
програмата. Има осигурено
партньорство с туристическа фирма и
добре планирано партньорство. Писмо
за подкрепа от РИМ Шумен.
Организацията има опит в изграждането
на подобни продукти. Насочила се е към
слабо популярни такива. Реалистичен
бюджет. Липсва информация за статута
на културните ценности. Проектът е
одобрен за финансиране.
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Списък с резултати по програма „Културно наследство “
Модул „Културни индустрии и културен туризъм“

Входящ номер

Област от
изкуството и
културата

Културно
предприемачество

Кандидат

Издателска къща
"Знаци" ЕООД

KN-127-KIT-19-ORG1193-3

Интернет страница

http://znaci-bg.com/

Име на проект

Място на
реализация

Силата на водаталековита минерална
България, Бургаска
и светена вода в
област
извори, манастири и
аязми

Начало

Край

Общ бюджет

Искана сума
от НФК

Oтпусната
сума

6/30/2019

5/31/2020

10000

4000

0

В този пътеводител ще се опишат достъпни за посещение минерални и светени извори, също и аязми, с които е богата Странджа планина, както и свързаните с тях места-манастири и
местности, като се обърне внимание на тяхната легенда, но и на съхраняването, опазването, използването им и презентирането за привличане на посетители и туристи. Ще бъдат
обособени три маршрута в полза на туроператори, агенци, водачи и индивидуални туристи

Културно
наследство

Народно читалище
"19-ти февруари
1906" Читалище

Пътеки към
наследството

с. Скравена

7/1/2019

6/30/2020

9885

9885

8000

KN-127-KIT-19-ORG1865-4
Проектът има за цел да стимулира интереса към културно-историческото наследство и събира на едно място занаяти, история , етнография и забележителности на с. Скравена.
Дейностите по проекта включват експозиции, демонстрации и обучение в местни занаяти, справочник, съдържащ информация за културните, исторически и природни
забележителности.

KN-127-KIT-19-ORG2050-5

Културна
антропология,
Културно
наследство,
Приложни
изкуства, Фолклор

НЧ "Иван Вазов 1904г." гр. Хисаря
Читалище

https://chhisar.weebly. Споделени традиции
com
- път през времето

България, Хисаря

6/6/2019

6/10/2020

9918

9918

0

Мобилна етнографска сбирка, която да представя бита и обичаите на местното население. Изложение на характерните за района народни носии, всяка идентична за отделното село,
обредни хлябове,съдове,прибори, инструменти за полска работа, черги, престилки, месали, плетива.

Мотивация за решението

Партньорството е добре описано и
обосновано, има подкрепа от
партньорски организации. Проектът не
е добре аргументиран, липсва
информация за културните ценности, не
е привлечен експерт за изготвяне на
съдържанието, което да гарантира
качеството на проукта. - печатен
пътуводител. Дейностите не са ясни.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът отговаря на приоритетите предвижда документиране и
популяризиране на локлани елементи
на НКН и включването им в културния
туризъм. Предвижда включването на
партньори. Има образователен и
експозиционен характер. Проектът е
одобрен за финансиране с редукция на
отпуснатата сума.

Дейностите не са представени ясно
съгласно целите. Липсва актът за
създаване на организацията. Некоректен
бюджет: необосновани разходи.
Проектът е обявен като мобилна
изложба, но липсва конкретика за
локациите. Проектът не е одобрен за
финансиране.
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Списък с резултати по програма „Културно наследство “
Модул „Културни индустрии и културен туризъм“

Входящ номер

KN-127-KIT-19-ORG0758-6

Област от
изкуството и
културата

Кандидат

Интернет страница

Име на проект

Място на
реализация

Начало

Край

Общ бюджет

Искана сума
от НФК

Oтпусната
сума

Театър

Фондация Мусиз
Фондация

http://musizfoundation.
com

Българо-румънски
съюз. Ретроспектива

България, София

7/1/2019

6/30/2020

10000

10000

0

Проектът Българо-румънски съюз. Ретроспектива е съвместна изложба на утвърдени български и румънски съвременни художници. Целта и е да насърчи културните връзки
междусъседските държавите, да популяризира културното ни наследство, създаването на международно разпознаваема идентичност, подобри обмена на добри професионални
практики, и развие турустическия потенциал на страната.Проектът Българо-румънски съюз. Ретроспектива е съвместна изложба на утвърдени български и румънски съвременни
художници. Целта и е да насърчи културните връзки междусъседските държавите, да популяризира културното ни наследство, създаването на международно разпознаваема
идентичност, подобри обмена на добри професионални практики, и развие турустическия потенциал на страната.
Аудиовизуални
изкуства,
Дигитални
изкуства, Културно
наследство, Нови
медии,
Фотография

АБУЖЕТ Сдружение

Славните български
победи

България, цялата
територия

6/1/2019

6/30/2020

10325

10000

0

KN-127-KIT-19-ORG1190-7
СЛАВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ПОБЕДИ е проект, който събира и представя онлайн в свой сайт, в брошури и медийни публикации, пред местна и национална аудитория, паметни
исторически събития и начина, по който са обозначени в съответните населени места, като израз на народната почит. Целта е иницииране на знания, интерес и посещения.

KN-127-KIT-19-ORG0969-8

Културно
наследство

Народно читалище
Васил Левски 1828г.
Читалище

Културен маршрут- от
Овчар махала до
Климент

село Климент

6/15/2019

6/30/2020

9970

9750

Проектът Културен маршрут - от Овчар махала до Климент обединява и надгражда живата връзка със съхранената ни родова памет и културни практики с късче ново знание.
Инициативата свързва изворната енергия на обредната култура, самобитното изкуство и обектите на КИН в нов културен продукт. Той показва как живота на село, богато с памет,
история и наследство, може да се развие в реален и виртуален културен маршрут от утвърдена дестинация.

0

Мотивация за решението

Проектът не отговаря на приоритетите
на програмата. Не са включени културни
ценности – проект за съвременно
изкуство. Не е обоснован приноса на
проекта към развитето на културния
туризъм, както и устойчивост на проекта.
Завишени пера за екип, особено
осигурителни вноски. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Проектът не отговаря на приоритетите
на програмата и не включва културни
ценности. Връзката между дейностите и
резултатите и развитието на културния
туризъм са индиректни и пожелателни.
Липсва партньор от туристическия
сектор, който може да гарантира
приложение на продукта. Има посочени
обекти, подходящи за посещение, но те
не са свързани с темата на проекта,
което поставя под въпрос обвързването
на обектите на изследване в културен
маршрут. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектът не отговаря на приоритетите
на програмата, няма конкретна
информация и параметри към бюджета.
Липсват ясно формулирани цели.
Дейностите не са представени подробно
с необходимите етапи. Некоректен
бюджет и непълни документи. Проектът
не е одобрен за финансиране.
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Списък с резултати по програма „Културно наследство “
Модул „Културни индустрии и културен туризъм“

Входящ номер

KN-127-KIT-19-ORG0104-9

Област от
изкуството и
културата

Етнология,
Културно
наследство,
Културно
предприемачество,
Музика, Танц,
Фолклор

Кандидат

Ориндж Фактори
Друга П.Ф.

Интернет страница

http://orangefactory.
net

Име на проект

Място на
реализация

Sub-Balkan-SuperArt

България Мирково,
Челопеч, Смолско,
Златица, Пирдоп,
Антон, Буново,
Клисура и Чавдар

Начало

8/20/2019

Край

6/30/2020

Общ бюджет

8676

Искана сума
от НФК

Oтпусната
сума

8676

0

Проектът е насочен към подпомагане на част от подбалканския регион в бъдещото му развитие като културна дестинация чрез консолидиране на информационните му ресурси,
създавайки възможности за иницииране на предприемачески начинания, базирани на танцовия и музикален фолклор и неговата дисеминация, с цел дългосрочно сътрудничество
със структурите както на на организирания, така и на индивидуалния вътрешен и входящ културен туризъм.

KN-127-KIT-19-ORG210310

Музейна дейност

Исторически музей
Приморско Културен
институт

https://www.
museumprimorsko.bg/

Докосване до
старините

Приморско

7/10/2019

7/30/2020

10000

10000

Цели разработването и организирането на образователни игри към Исторически музей Приморско, адаптирани за деца между 7 и 14 годишна възраст. Те ще бъдат проведени на
територията на музея и са свързани с откриване, документиране, реставрация и опазване на древни артефакти.
Реализацията на проекта дава потенциал за развиване на местния културен туризъм.

0

Мотивация за решението

Проектът не отговаря на приоритетите
на програмата -липсват културни
ценности. Проектът предвижда набор от
срещи и събития,за които няма никаква
конкретна информация или параметри.
Партньорстовто не обосновава как би
довело до развитие на туристически
продукт, базиран на наследството.
Липсва доказана устойчивост на
проекта, освен създаването на база
данни с информация. Няма конкретен
продукт. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектното предложение предвижда
създаването на детски музеен кът с игри,
което има потенциал за привличането
на туристи. Същевременно
възможностите за устойчиво развитие не
не са качествено представени.
Дейностите са насочени към детска
публика (8-15 год.). Дейностите не са
представени подробно, с необходимити
етапи, на практика не описват добавена
стойност, за която да се разходват
средства. Проектът разчита на музейния
фонд от археологически артефакти, не се
фокусира върху определени КЦ.
Проектът не е одобрен за финансиране.

4

Списък с резултати по програма „Културно наследство “
Модул „Културни индустрии и културен туризъм“

Входящ номер

KN-127-KIT-19-ORG026511

Област от
изкуството и
културата

Дейност на
библиотеки и
архиви

Кандидат

Регионална
библиотека "Любен
Каравелов" Културен
институт

Интернет страница

Име на проект

http://www.libruse.bg

Ролята на
обществените
библиотеки за
популяризиране на
културноисторическото
наследство

Място на
реализация

България, Русе

Начало

6/20/2019

Край

6/20/2020

Общ бюджет

9949

Искана сума
от НФК

Oтпусната
сума

9949

9949

Мотивация за решението

Проектното предложение има за цел да
превърне регионаланата библиотека в
атрактивна туристическа дестинация в
гр. Русе. Съчетава успешно различни
измерения на потенциала на
организацията - сграда, колекции,
възможности за създаване на сувенири.
Набелязани са адекватни целеви групи.
Проектът е интересен и има потенциал
да окаже трайно и положително местно
въздействие. Проектът е одобрен за
финансиране.

Проектното предложение предвижда създаване на междусекторни партньорства и изграждане на капацитета и потенциала на библиотеката за превръщането й в туристическа
дестинация - част от туристическите маршрути на града.

KN-127-KIT-19-ORG037212

Изящни изкуства,
Народно читалище
Културно
"Христо Ботев - 1869"
наследство,
гр.Калофер
Приложни изкуства
Читалище

Калофер българският център
на совалковата
дантела

България

6/1/2019

6/30/2020

38059

20000

0

Калоферската дантела се появява в началото на ХХ век като занаят, осигуряващ прехраната на калоферки, развива се и се превръща в изящно изкуство. Наша цел е да го изведем от
забвението на съвремието и да го тласнем към период на възход, като освен съхранението му за поколенията, се стремим да го превърнем в поминък за всеки, който желае да му се
посвети.

Проектът не отговаря обосновано на
приоритетите на Програмата.
Проектното предложение не дава ясна
представа с какво се надграждат досега
извършените дейности по отношение на
опазването на калоферската дантела.
Липсват ясно формулирани цели.
Описаните резултати са
неаргументирани и липсва разработен
елемент на "културна индустрия".
Бюджетът не е коректно изготвен:
искането за финансиране превишава
два пъти допустимото, с което цялото
начинание става недофинансирано.
Проектът има висок потенциал, но има
нужда от развитие и прецизиране.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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Списък с резултати по програма „Културно наследство “
Модул „Културни индустрии и културен туризъм“

Входящ номер

KN-127-KIT-19-ORG215313

Област от
изкуството и
културата

Културно наследство

Кандидат

Институт за
балканистика с Център
по тракология - БАН
Научен институт

Интернет страница

Име на проект

Камъкът помни и
предава.

Място на
реализация

Република България,
София, Силистра

Начало

7/1/2019

Край

6/30/2020

Общ бюджет

9900

Искана сума
от НФК

9900

Oтпусната
сума

0

Проектът има за цел, чрез организиране на епиграфска школа, да спомогне за запазването на едно изчезващо познание за историята, умението за разчитане, превод и
интерпретиране на надписите от римската епоха, да даде нова перспектива към културно-историческото ни наследство, да спомогне за идентифицирането на младите хора с
местната история и култура.

KN-127-KIT-19-ORG205914

Културно
наследство

Съкровищата на
България Фондация

Загадките на Антична
Сердика - Ancient
Serdica Riddles

София, България

6/3/2019

6/3/2020

9995

9995

9995

Загадките на Антична Сердика е проект за създаване на мобилна апликация-игра, иновативен метод за опознаване и популяризиране на културното наследство. Чрез интерактивен
маршрут през основните културно-исторически обекти от Антична Сердика, всеки участник ще се превърне в истински изследовател търсещ артефакти, които да го насочват към
отговора на загадката и към следващата мисия.

Мотивация за решението

Проектът визира професионални, а не
традиционни знания и умения. Насочен
е към затворена целева група - студенти,
знаещи латински. Предвижда
провеждането на епиграфска школа,
чиято целесъобразност и съответствие с
приоритетите на Програмата не е
успешно мотивирана. Липсват адекватни
на Програмата предвиждани резултати.
Липсва елемент "културна индустрия"
Липсва описание на мерки и дейности за
устойчиво развитие на резултатите от
проекта. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектът цели създаването на мобилна
апликация за архитектурноисторическото наследство на София.
Има потенциал да го популяризира по
интерактивен и иновативен начин.
Проектът е одобрен за финансиране.
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Списък с резултати по програма „Културно наследство “
Модул „Културни индустрии и културен туризъм“

Област от
изкуството и
културата

Входящ номер

KN-127-KIT-19-ORG214815

Кандидат

Дигитални
ДКД Консултинг ООД
изкуства, Културно
ООД
наследство

Интернет страница

http://dkdconsulting.
org/

Име на проект

География на
занаятите

Място на
реализация

България,
Благоевград

Начало

6/10/2019

Край

12/9/2019

Общ бюджет

9900

Искана сума
от НФК

Oтпусната
сума

9900

0

Проект География на занаятите е инициатива за издирване на позабравени или не дотам добре презентирани местни културни занаяти в област Благоевград, част от празничната
обредност и традиции, създаване на интерактивно съдържание за промотирането им и създаване на нови туристически продукт. Дейностите включват- издаване на пътеводител-карта География на занаятите в област Благоевград
- дейности по създаване на дигитално съдържание.
Интердисциплинар
ен проект

ПОдЛЕЗНО
Фондация

https://podlezno.org/

Педя човече, лакът
игра

България, София

7/1/2019

6/30/2020

10000

10000

0

KN-127-KIT-19-ORG209716
.

KN-127-KIT-19-ORG215417

ИНСТИТУТ ЗА
КУЛТУРНО
НАСЛЕДСТВО
ФОНДАЦИЯ

Мотивация за решението

В проектното предложение не са
посочени конкретните културни
ценности. Същинските дейности по
проекта не са описани ясно и подробно,
така че да дават информация какво е
планирано да се прави. Общата
формулировка на обекта (без посочване
на конкретни занаяти, например) и
липсата на конкретно описание на
дейностите не създават увереност в
потенциала за качествено постигане на
планираните резултати - карта на живите
занаяти. Елементът "културна
индустрия" не е обоснован. Планът за
устойчиво развитие не е ясен и
конкретен. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектът цели да адаптира българското
културно наследство за нуждите на
детска градина. Не е обосновано
качеството и същината на адаптираното
културно съдържание, което ще се
използва за целите на проекта. Не са
описани културните ценности, които ще
се използват в проекта. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Проектът е подаден след крайният срок
за кандидатстване и не се допуска до
разглеждане и оценка.

ИСКАНА СУМА

201 644 лв

169 372 лв

36 343 лв
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