ВЪПРОСИ НА КАНДИДАТИ ПО ПРОГРАМА ДЕБЮТИ 2020, 1 КРЪГ

ЗА ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ПОДАЛИ ПРОЕКТИ ПРЕДИ ИЗВЪНРЕДНОТО СПИРАНЕ НА ПРИЕМА:
В случай, че сроковете, заложени от Вас при първоначално подаване на проекта са преди датата
за подписване на договор с НФК спрямо новата програма, следва да ги проомените според
новия регламент и да изпратите актуализирания проект, в неговата цялост до имейл
office@ncf.bg като в описание цитирате входящият номер на кандидатурата Ви, за да бъде тя
коригирана и в системата от Администратор.
В случай, че подаденият от Вас бюджет може/трябва да бъде коригиран спрямо новите
параметри за допустимост и недопустимост на разходи, следва да го актуализирате според
обновения регламент и да изпратите актуализирания проект, в неговата цялост до имейл
office@ncf.bg като в описание цитирате входящият номер на кандидатурата Ви, за да бъде тя
коригирана и в системата от Администратор.
За по-голяма оперативност до края на седмицата по имейл ще изпратим приложени
комплектите документи по двата модула на програмата. Молим, след като адаптирате своите
проекти спрямо новите условия, да ги изпратите в отговор на този имейл, цитирайки входящия
си номер, получен от системата.

В: Задължително ли е представянето на портфолио и линк към допълнителни материали? И ако
е, какво би трябвало да включва - само работата на дебютанта в същата сфера, в която
кандидатства или и на останалата част от творческия екип?
О: Представянето на портфолио на дебютантите с материали е задължително.
Документите/материалите, които не са със задължителен характер са отбелязани в таблицата с
изускуеми такива със символ „*“ при номерацията. От втората част на въпроса не става съвсем
ясно запитването. В портфолиото на всеки би следвало да се включват материали – визуални,
аудио-визуални, текстови, според неговата сфера на работа, били и те учебни работи, за да могат
качествено да допълнят профила на съответния участник заедно с неговата биография.
Представянето на портфолио за всеки дебютант с творческа роля е необходимо, както и творческа
биография. Ако проектът ви е за индивидуална работа (не включва екип) – тогава представяте
само своите биография и портфолио. Можете да включите в портфолиото си/ това на всеки от
екипа материали и от друга сфера/ формат, ако имат отношение към нужните за изпълнение на
проекта Ви дейности.

В: Има ли изискване кандидатстващият да е самоосигуряващо се лице? Тоест ако се осигурява
здравно, но не пенсионно и т.н. допустим кандидат ли е ?
О: Ако кандидатствате за индивидуален проект, който не включва екип, това може да стане
единствено в случай, че сте самоосигуряващо се лице, това условие е заложено във всички
програми на НФК . Ако проектът Ви включва екип – можете да подадете кандидатура на първи
кръг като физическо лице, без значение дали сте самоосигуряващо се лице или не, но на втори
кръг ще бъдете допуснати само като организация, представяща същия проект.

