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Театър

Литература

Кандидат

Интернет
страница

Име на проекта

Театър БОНИНИ Комеди
http://bonini. сезон 2020/2021, в
Театър БОНИНИ
я/
условията на COVIDart.bg
Драма
19

Литера
турна
публиц
истика

Културно
сценич
предприемаче
ни
ство, Дизайн, изкуств
Музика
а

ФОНДАЦИЯ
„ЛИТЕРАТУРЕН
ВЕСТНИК“

АРТЕМ
СДРУЖЕНИЕ

https://litves
tnik.wordpre
ss.com/

-

Многостранна
подкрепа за
литературната
публицистика

Създаване на
Академия за сценични
изкуства и
професионална
подготовка в сферата
на сценографията,
костюмите и оперното
пеене

Място на
реализация

България, София

България София

България, Русе,
Бургас, Плевен

Начало

1-Nov-2020

1-Nov-2020

1-Jan-2021

Край

31-Oct-2021

1-Nov-2021

31-Dec-2021

31,284,315.19 лв

25,146,052.54 лв

6,844,732.25 лв

Общ бюджет на
проекта

Искана сума от НФК

Oтпусната сума

Кратко описание / резюме

Мотивация за решението (комисия)

0.00 лв.

Проектът Театър БОНИНИ - сезон
2020/2021, в условията на COVID-19 има за
цел да запази репертоарното присъствие и
утвърждаване на Театър БОНИНИ в
столичния афиш през 2020-2021, базирано
на приемната ни сцената - Открита сцена
Сълза и смях.

Проектът цели регулярни изигравания на три готови спекткли на
организацията на сцената на "Сълза и смях". Няма предвидени
елементи на иновативност или доразвиване на досегашната
дейност, не е представена разработена стратегия за дългосрочно
развитие на организацията и след приключване на финансирането.
В този смисъл проектът не отговаря на фокуса, целите и критериите
на програмата. Фактурите за телефон, електричество и вода не са с
титуляр юридическо лице, а физическо лице. Договор за наем на
общинско жилище със Столична община на стойност от 424,30 лв.
на месец е със физически лица, не с юридически лица. Проектът не
е одобрен за финансиране.

28,000.00 лв.

Цялостната насоченост на проекта е
свързана с институционалната подкрепа на
Фондация Литературен вестник, която да
обезпечи техническата страна от
издаването на вестника. Втората посока на
проекта е по - скоро с иновативна
насоченост и цели предлагането на
интерактивно онлайн съдържание и
създаването на нов сайт. А третата е по
повод тридесетгодишнината на вестника
предполага изложба Лицата на Литературен
вестник и голямо четене.

Очакваният основен резултат е "Литературен вестник" да продължи
да излиза на хартия, като разшири и своите публики, и своите
автори, и направи съдържанието си още по - експертно и
професионално. Вестникът е културна институция, с която се
свързват почти всички по-значими имена в съвременната българска
литература, превод и критика от последните тридесет години.
Проектът е добре орентиран в рамките на програмата и точно
структуриран. Важно е да се представи детайлен актуализиран
бюджет. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран
бюджет за разходите за уебсайт и хонорари.

0.00 лв.

Създаването на Академия за сценични
изкуства и професионална подготовка в
сферата на сценографията, костюмите и
оперното пеене има за цел подобряване на
музикалните, вокални, артистични умения
на участниците, както и разкриване на
възможностите им за професионална
реализация. Програмата се състои в 6
месечна индивидуална и групова подготовка
на участниците, два концерта /спектакъла
изнесени съвместно с професионален
културен институт.

Проектът е важен за Русе и Бургас, но се свежда основно до
провеждането на майсторски класове и осъществяването на
спектакъл. Предложението не съдържа стратегиечски елементи на
устойчивост и продължаващо въздействие – след осъществяването
на предвидените дейности няма доказателства за продължително
развитие. Бюджетът е завишен в частта за хонорари, липсва
конкретизация в обосновката на бюджета. Конкретните целеви
аудитории не са разработени. Не са предоставени трудовите
договори с ръководител и координатор. Липсва план или стратегия
оферти за закупуване на самолетни билети. Няма договори или
оферти за наем на база майсторски клас, наем зала и техническо
обезпечаване. Не са описани в бюджетната рамка приложените
оферти. Проектът не е одобрен за финансиране.

168,243.74 лв

33,899.20 лв

97,977.60 лв

99,978.50 лв

32,699.20 лв

97,977.60 лв

ORG ## 20 ORG1089

ORG ## 20 ORG4655

ORG ## 20 ORG5804

ORG ## 20 ORG5967
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Театър-студио
"4хС" Сдружение

Театър

класич
еска
музика,
джаз,
популя
рна
музика,
живопи
с,
драма

5

6

Театър

7

Изящни
изкуства,
Интердисципл
инарен
проект,
Музейна
дейност

Медиц
инска
клоуна
да

"Арт Хостерс"
ЕООД

4xC в действие

Програма за
стабилизиране и
http://www.
следкризисно
portraitвъзстановяване на
coworking.c дейността на частно
културно
om/
пространство
PORTRAIT

България, София

България, гр.София

Сдружение
"Метаморфози"

https://artm
Пътуващата
България, Пловдив,
etamorfozi.c лечебница на д-р Куку Панагюрище, Ловеч,
и
д-р
Пипи
om/
Велико Търново, Русе

БОТЕГА 3 ЕООД

Изкуството да
създаваш реплики на
праисторически
скални рисунки
България, гр. София,
`/Популяризиране и
с. Рабиша - пещерата
разширяване на
Магурата
възможностите за
достъп до скалните
рисунки в пещера
Магурата/

10/15/2020

11-Jan-2020

10-Jan-2020

11-Jan-2020

10/15/2021

10/31/2021

9/30/2021

10/31/2021

122,358.00 лв

99,539.47 лв

82,784.32 лв

99,999.25 лв

99,691.00 лв

99,539.47 лв

82,784.32 лв

99,999.25 лв

90,000.00 лв.

80,000.00 лв.

Проектът развива тенденциите на
алтернативния театър в България и
връзките му със социума и науката.
Основните цели са: въвличането на
младите и хората в неравностойно
положение в полето на изкуството чрез
създаването на 3 нови спектакъла и тяхното
разпространение в София, Пловдив, Стара
Загора и Бухово, 1 уъркшоп за незрящи с
гост артист от Великобритания, 1 лятна
резиденция, както и развитието на блог и
подкаст канал.

Проектът е значим, многоаспектен и важен за българската културна
среда. Съчетава няколко вида изкуства - театър, танц, музика,
кино, литература, визуални изкуства. Цели регионализиране на
дейностите и представяне в няколко населени места в страната.
Съдържа социална насоченост, има ясен и подробен план за
действие, добре разработена маркетингова стратегия както офлайн
така и онлайн. Проектът съдържа конкретни дигитални аспекти,
насочен е към младежка публика. Проектът е одобрен за
финансиране с редукция на разходи за превози и транспорт.
Необходимо е в актуализирания бюджет да се спази съотношението
до 60% структурни разходи.

Проектът предлага цялостна мултижанрова програма на
самостоятелно културно пространство. В програмата водещо е
направлението "музика", визуалните изкуства са част от стратегия
за привличане и разнообразяване на публиката и имат по-скоро
средно художествено ниво и/или иновативност. Една от основните
цели на организацията, която разполага със собствено
пространство е развиването на собствен пазар на съвременно
изкуство. Пространството разполага със самостоятелни финансови
Програмата за стабилизиране и
механизми като отдаване под наем и бар, както и приходи от
следкризисно възстановяване на дейността билети, които не са описани в бюджета. Има липси в приложените
на частно културно пространство PORTRAIT документи за мотивиране на бюджетни разходи. Проектът е
осигурява устойчиви условия за създаване одобрен за финансиране с редукция на бюджета. Да
и разпространение на художествена
се изготви повторно бюджет на проекта, съобразен със
продукция. Насърчава творческото мислене следните бележки:
и подпомага достъпа до съвременни
Да не се включват разходи за СОТ. Да се представи
изкуства на гражданите, като укрепва и
договор за счетоводни услуги със сума, равна на
улеснява връзките по веригата творецзаложената в бюджета. В предоставения договор за
посредникпублика. Разраства имиджа на
счетоводни услуги липсва посочена стойност на услугата.
свободната творческа сцена на София с
В т.1.1.2 има посочен трудов договор, но не е посочено
натрупването на културен капитал.
за каква дейност. Този трудов договор не се взема
предвид при определяне на бюджета. Трудовият
договор за управление не следва да бъде включен за
сметка на НФК. Липсват оферти или доказателство за
тази стойност по т1.2.3 – следва да се представят
такива оферти. Липсва стратегия или план по т.8.2 и 8.1.
Техниката, планирана за закупува е посочена в перо т.5
наем ДМА, а трябва да е в т1.5.ДМА

0.00 лв.

Проектът представлява разпространение на
медицинската клоунада и повишаване
качеството на живот на хоспитализираните
деца в детски отделения, оставащи извън
обсега на столичните болници, които биват
регулярно посещавани от медицински
клоуни. В продължение на 4 месеца
медицински клоуни ще обикалят детските
отделения на 5 болници от Северен
Централен, Южен Централен и
Северозападен Район и ще асистират на
лекарите по време на болезнени
манипулации.

Проектът има по-скоро социални измерения, визирайки една тясна
таргет група от деца, настанени в пет болници в България. Липсват
иновации, а при една по-сериозна пандемична криза е напълно
неприложим въпреки информацията в Приложение 4 за оценка на
риска. Предложеният бюджет е доста завишен като предвижда
предимно хонорари за медицински клоуни, административни
разходи и транспорт. При последващо кандидатстване проектът
има нужда от развитие, особено по отношение на стратегия и
пълнота на плановете.Липсват предоставени оферти или
доказателства за стойността на костюмите и реквизита. Проектът
не е одобрен за финансиране поради липса на средства.

0.00 лв.

Знаков участък от залата със скалните
рисунки, пещерата Магурата, ще оживее под
формата на реплика, изпълнена в три
различни като материали варианта. Ще се
проучи кой вариант на реплика би
задоволил най-пълноценно законното
желание на обществеността да усети
атмосферата на скалнитте рисунки в
пещерата "Магурата", която от 2019 г. насам
е затворена за посетители.

Проектът не отговаря на целите и приоритетите на програмата. Той
предвижда създаването на реплика на скалните рисунки в
пещерата Магура, но не съдържа цялостен план и стратегия за
дългосрочно развитие на организацията-кандидат. Целевите групи
не са достатъчно ясно дефинирани, а от там и социалните ефекти
на проекта. Не са приложени необходимите разрешения за
изготвяне на реплика, което прави осъществяването на проекта
силно рисково. Не е предоставено и разрешение от собственика Община Белоградчик. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG4720

ORG ## 20 ORG1808

ORG ## 20 ORG0190

ORG ## 20 ORG0012
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Театър

10

Изящни
изкуства,
Интердисципл
инарен
проект,
Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство,
Приложни
изкуства

11

Вива Арте ООД

Театър

Аудиовизуалн
и изкуства,
Изящни
изкуства,
Културно
предприемаче
ство,
Кураторска
дейност

Фондация "Златно
ключе" към Малък
куклен театър
СЛОН

Арт
менидж
мънт и
онлайн
маркет
инг за
успешн
о
разпро
стране
ние и
дистри
буция
на
произв

"Сдружение за
съвременно
алтернативно
изкуство и
култура - По
действителен
случай"

Фондация
„Отворени
изкуства“

Сезонът, през който
се завърнахме в
театъра.
Стабилизиране и
http://www.
постигане на
vivaartethea положителен ефект за
следкризисно
tre.com
възстановяване с
възможност за
създаване на нов
културен продукт

Устойчиво развиване
традициите на
кукленото изкуство и
интегриране на
водния куклен театър
в България

https://pds- Онлайн платформа с
org.blogspot галерия Integrated
Artists
.bg/

България, София

България, София,
други населени
градове в България

България, София

Отворени изкуства програма за
Пловдив, България;
стабилизиране,
http://opena
устойчивост и
София, България;
международно
rts.info/
Моен, Дания; Берлин,
развитие на
Германия; онлайн
българското
съвременно изкуство

11-Feb-2020

10/26/2020

10-Jan-2020

11-Jan-2020

10/30/2021

10/30/2021

10/31/2021

10/30/2020

125,849.44 лв

94,041.69 лв

99,484.00 лв

104,111.50 лв

85,249.44 лв

94,041.69 лв

98,969.00 лв

99,980.30 лв

0.00 лв.

Основната цел на проекта е да осигури
възможност за устойчиво развитие , за
задържане и разгръщане на творческия
потенциал, подобряване условията на
работа и постигане на траен полезен ефект
чрез развитие на публики. Създаване на нов
театрален продукт, чрез който изкуството
ще разшири социалните си функции като
насърчава творческото мислене.

Проектът не представя стратегия за устойчиво развитие на
организацията. Дейност като благотворителен базар не се вписва в
общата стратегия за устойчиво развитие. Бюджетът е необосновано
висок. Самоучастието е необосновано и несигурно от липсата на
ясни параметри за продажбата на билети, особено в момент на
отлив на публика от залите. Предложените иновации като
продажба на билети онлайн отдавна не е новост в културните
индустрии. Липсва декларация за съфинансиране. Проектът не е
одобрен за финансиране поради липса на средства.

89,865.69 лв.

Проектът "Устойчиво развиване традициите
на кукленото изкуство и интегриране на
водния куклен театър в България" цели да
гарантира нормалния начин на работа на
организацията в административен и
продукционен план, съобразенo с условията
за изпълнение на дейността на културните
организации в обстановка на COVID 19.
Заложено е реализацията на нови творчески
проекти, както и разпространението на вече
отличените заглавия на Малък куклен
театър СЛОН.

Проектът има интересно и иновативно съдържание с оглед
въвеждането на практиката на водния куклен театър в България.
Проектът е важен и се основава на задълбочени проучвания.
Включва създаването на 3 напълно нови спектакъла, между които е
и съвсем нов формат за дигитално разпространение, оформен като
мини сериал, представян в реално време във виртуалното
пространство. Научно-популярната форма на представяне съчетава
изкуството с образователни елементи. Бюджетът е детайлно и
рационално разработен. Проектът е одобрен за финансиране с
редуцирана сума за наем на пространство.

0.00 лв.

Integrated Artists е онлайн платформа с
пространство за галерия, която представя
30 български професионални художника в 4
водещи световни Интернет платформи за
разпространение на произведения на
изкуството. Проектът развива своите
дейности чрез няколко програми и разширен
екип. В резултат изгражда устойчива
достъпност до информация за авторите и
дистрибуция на произведенията,
популяризирайки съвременното българско
визуално изкуство по света.

Проектът предвижда създаването на онлайн платформа за
популяризация и продажба на произведения на български визуални
артисти. Организацията има известен опит в осъществяването на
подобен род дейност. Предвидените дейности и продукти обаче не
са достатъчно убедителни спрямо целите на проекта. Дейността е
нова посока на интерес на организацията, която традиционно се
занимава с интердисциплинарни форми на изпълнителски
изкуства.Съответствието с приоритетите на програмата е
относително. Проектът не е одобрен за финансиране.

99,980.30 лв.

Проектът на фондация "Отворени изкуства", която е утвърдена и
разпознаваема организация в българското културно пространство, е
ясен, изчерпателен и обоснован и цели подкрепа за едногодишна
Ще спомогне възстановяване в
дейност с различни дейности в сферата на съвременното изкуство:
следпандемична ситуация на организация с
освен вече съществуващи и доказани през изминалите години
13 г. история в развитие на българското
формати, като Нощ на музеите и галериите, Град и култура и
изкуство и ще подкрепи годишна програма,
образователна програма (Въведение в съвременното изкуство),
обхващаща три направления, които ще
организацията предвижда през следващата година нови инициативи
стабилизират в местен и международен
с местно, национално и международно значение. Организационният
план широката българска арт-сцена.
капацитет на фондацията е доказан през годините, а резултатите
Обхватът е Пловдив, София, България,
са видимо измерими, предвидени са нови партньорства на
Берлин и Дания. Ще участват над 30 творци,
международно ниво и участия в международни събития. Има
ще има индиректен ефект за над 150
съфинансиране от Австрия. Като иновативно е посочено безплатно
представители на българското изкуство.
мобилно приложение, което да обслужва събитията и спомага за
Съфинансиран от Австрия и Дания.
информиране на публиките. Бюджетът е подробен и изготвен с
голямо познание и опит, както и с конкретни оферти. Проектът е
одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG4632

ORG ## 20 ORG0347

ORG ## 20 ORG4599

ORG ## 20 ORG4601
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Аудиовизуалн
и изкуства,
Дизайн,
Игрално кино,
Изящни
изкуства,
Литература,
Музика,
Приложни
изкуства,
Танц, Театър,
Фотография,
Хорово
изкуство

Музика

Арт Сувенири
ООД

Национален конкурс
http://cantu
за млади
"Кантус Фирмус"
музика
sfirmusbg.c инструменталисти за
АД
наградите
на Кантус
om/
Фирмус

Изящни
изкуства,
Приложни неприл
изкуства,
ожимо
Танц, Театър,
Фолклор

Литература

http://artsou Фестивал Арт Е Факт
2021
venirs.com/

-

Сдружение
"Партньори Кюстендил"

ИЗДАТЕЛСТВО
НИКЕ ЕООД

https://partn
erskn.weebl
y.com/

http://www.i
zdatelstvoni
ke.com

Носталгия повишаване на
организационния
капацитет на
Сдружение

Издателство НИКЕ стабилизиране и
повишаване на
капацитета

България, София

България

България, Кюстендил

България, София

6-Jan-2021

1-Jan-2021

11-Jan-2020

1-Dec-2020

9/30/2021

11/15/2021

10/31/2021

1-Dec-2021

102,000.00 лв

98,131.48 лв

72,949.27 лв

39,699.28 лв

100,000.00 лв

98,131.48 лв

71,949.27 лв

39,144.38 лв

0.00 лв.

През 2019 г., Арт Сувенири ООД, реализира
първият фестивал Арт Е Факт - "Изкуството
в процес", в който взеха участие автори от
различни сфери на изкуството. През 2020 г.,
имахме организиран фестивал, който беше
отменен, поради извънредното положение с
CoVid-19. През 2021 г., планираме да
реализираме по-мащабен фестивал и бихме
искали да създадем два авторски проекта, с
цел бъдеща колаборация на хора в различни
сфери на изкуството.

Проектът представя стратегия за организиране на фестивал на
изкуствата в пространство, определено от организаторите като hub
на изкуствата, където различни по жанр творци да представят свои
авторски проекти. Многообразието на различни жанрове на
изкуството без определена тематика, крие опасност от липса на
концепция и стратегия. Няма иновации. Бюджетът е неясно
разписан. Липсват оферти и разяснения по различни пера, а е
посочена само крайна сума. Няма предвидени партньорства,
очаквания ефект са само създаване на контакти между
участващите артисти. Проектът не е одобрен за финансиране.

70,000.00 лв.

Проектът представлява конкурс за млади
инструменталисти в областта на
класическата музика Всички етапи от
състезанието ще се проведат изцяло или
частично чрез записи и излъчване в ефира
на Класик ФМ радио и FB. Така събитието
ще получи публичност, без това да
противоречи на мерките за ограничение на
социалните контакти. В журито ще участват
изявени български музиканти и
преподаватели. Проектът цели да
стимулира изявата на младите музиканти.

Проектът, включващ издъжка и целогодишна дейност в едно от
направленията на дейност на Кантус Фирмус, е изцяло издържан по
всички параметри. Намерен е истински, удачен подход за
организация и реализация, както и отлична възможност за
публичност. Проектът е с високи художествени качества, спомагащ
за развитието на младите професионалисти и популяризацията им
като музиканти. Проектът е одобрен за финансиране с редукция
на разходи за наем, както и за награден фонд.

0.00 лв.

С дейностите възстановяваме нормален
работен ритъм и повишаваме ефективността
на Танцова формация Партньори и школа
Новите майстори в усложнена
епидемиологична обстановка, чрез
мотивиране при реализирането на нови
продукти. Привличаме нови публики, като
реципиент на завършен театрално-танцов
спектакъл и художествени изложби.
Повишаваме организационния си капацитет,
стабилизираме клубовете и обединяваме
усилия в общ синтетичен продукт.

Проектът има важно значение за местната общност и дейностите са
адресирани до ширък спектър от публики. Независимо от това,
няма представена стратегия за развитие на организацията извън
конкретните планирани събития в рамките на една година.
Иновативните аспекти не са разработени задоволително. Бюджетът
съдържа неточности и завишени раходи в няколко аспсекта.Липсват
оферти по т.8.1 и т.8.2. Липсва договор или оферта за наем на зала
530лв/. Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Настоящият проект цели да разшири екипа
на нашето издателство с изявени
професионалисти в сферата на
книгоформлението и редакцията и да
гарантира възможност за повишаване на
работния ни капацитет през наемането на
допълнителна работна ръка, закупуването
на снимачна техника и създаването и
заснемането на лекционен цикъл за
повишаване интереса към нашата дейност.

Проект за повишаване на организационния капацитет и разрастване
на издателство. Най-добре аргументирана и конкретна е частта,
свързана със заснемане на 10 лекции върху творчеството на
Йордан Радичков. Това би могло донякъде да се определи като
иновация в сферата на книгоиздаването и литературата. В бюджета
е включено закупуването на техниката, необходима за заснемането
(фотоапарат, последен модел „Сони“, и обектив), като е заложена
сума, която е 17 пъти по-висока от тази за наемането на такава.
Това изобщо не е аргументирано, при положение че това не е
техника от първа необходимост за издателска дейност.
Назначаването на специалисти е обосновано с идеята за
разрастване на издателството с нова продукция, то изложението е
твърде общо и не се дава информация за какви става дума, освен
традиционно издаваното от кандидата творчество на Радичков.
Грешно попълнена матрица за бюджет. Общата стойност на
разходите по проекта е различна от общата сума на разходите по
източници на финансиране! На т.3.2 реда не е попълнен докрай. На
т.2.2 и 2.3 липсват стойности в колона % относителен дял.
Офертата за заснемане е грешна. Техниката за закупуване,
планирана по проекта е посочена в перо5.Наем техника, вместо в
1.5.ДМА. В същността си този проект е по-подходящ за програма
„Публики“ – за подобряване достъпа до аудитории.
Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG4256

ORG ## 20 ORG0091
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Интердисципл
инарен
проект, Нови
медии, Танц,
Театър

Изящни
изкуства

Културна
фондация А25
Фондация

СНЦ Синергия
Сдружение

https://www
.a25cultfoun
d.org

http://advert
isingartists.e
u

A25 2.0

България, София

11-Jan-2020

10/31/2021

38,185.02 лв

37,345.02 лв

37,000.00 лв.

Проектът е насочен към повишаване на административния
капацитет на организацията и съответства напълно на
приоритетите на програмата. Предвидени са образователни
A25 2.0 е проект за подобряване на достъпа
дейности, както и включване в международни мрежи. Дейностите по
до културно съдържание на обществото,
анализ, критика и публикация на материали за независимо изкуство
експертно развитие на екипа на Културна
имат значим принос както за организацията, така и за средата.
фондация А25, както и повишаване на
Организацията партнира от години на всички важни събития,
капацитета на организацията за извършване
организации и форуми в тази област на култура и
на стопанска дейност и за реинвестиране на
изкуства.Бюджетът е реалистичен и обоснован. Проектът е
средствата в основната.
одобрен за финансиране с редукция, свързана с недопустими
разходи и липса на доказателства за някои от посочените в
бюджета..

Цикълът 6/12 се състои от шест фрагмента:
6 концептуални изложби, представящи по
двама млади творци всяка, в рамките на
цикъла. Ще бъдат представени общо 12
съвременни визуални артисти.
6-Dec

София, България

11-Jan-2020

10-Jan-2021

99,000.00 лв

99,000.00 лв

0.00 лв.
Общата тематична рамка на цикъла е
галерията като физическо или виртуално
пространствo, разглеждано като Detox Labмясто за изледване на зависимостта ни от
дигиталните технологии.

Проектът обхваща дейността на
организацията за предстоящата една
година, което включва:

ORG ## 20 ORG1324
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Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства

Сдружение
Изкуство днес

http://www.
arttoday.org
Изкуство днес - 2021
/site/bg/new
s-bg.php

България, Пловдив

11-Jan-2020

10/31/2021

158,440.81 лв

91,440.81 лв

70,000.00 лв.

- Седмица на съвременното изкуство международен ежегоден проект за
съвременно изкуство
- Фасада видео фестивал - международен
ежегоден конкурс за видео изкуство
- Създаване на дигитална информационна
банка и разпространението й чрез YouTube
канал

ORG ## 20 ORG5973

ORG ## 20 ORG0080
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Културология,
Литература
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Аудиовизуалн
и изкуства,
Дейност на
библиотеки и
архиви,
Дигитални
изкуства,
Документално
кино,
Културно
наследство,
Музейна
дейност

Сдружение на
писателите Добрич

Б Плюс Филм
ЕООД

Списание
http://antim
"Антимовски хан" и
ovskiпредизвикателствата
han.org
на времето

https://www
.facebook.c
om/BPlusFil
m/

Другият музей

България, Добрич

България, София,
Балчик, Котел,
Казанлък, Видин,
Трявна, София

10/30/2020

10/31/2020

10/30/2021

10/31/2021

37,243.81 лв

129,250.00 лв

35,553.81 лв

100,000.00 лв

Не е представена цялостна програма за дейността на
организацията за една година, а конкретен проект. Предлага се
цикъл от изложби, но те са описани като комуникационна кампания
и са представени като "фрагменти". Неясен е и иновативния подход
на представяне на изложбите. Авторите на проекта възнамеряват
да използват Facebook Life като канал за комуникация, но това е
среда, която много хора използват в условията на социална
дистанция и ограничения за културни събития. Неясна е
комуникационната кампания. Има немотивирано завишени разходи
в бюджета. Не е приложена декларация по Де миниимис. Прикачена
е два пъти декларация Приложение 10. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектът е добре обоснован и предлага на вниманието ни
устойчивата програма на една от най-последователните в
дейността си организации в полето на визуалните изкуства.
Предложението за надграждане и стабилизиране на дейността на
организацията е свързано с дигитализация на архива й, което би
помогнало за запазване и публикуване на "паметта" на
организацията, както и би насърчило бъдещи изследвания. С оглед
на улесненото търсене и по-голяма яснота при представянето на
информацията и архива е добре организацията да помисли за
оптимизиране и концентриране на съдържанието, вместо
създаването на различни нови сайтове и комункационни канали. В
бюджета има немотивирани и завишени разходи в някои от перата.
Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.
Редукцията се отнася за разходите по т.5.1; от 9.1 до 9.5; т.10.1 и
10.2., включително за охрана и награден фонд/

0.00 лв.

Списание "Антимовски хан" има 20-годишна
история и запазено място сред българската
читателска аудитория. Неговото
съществуване към момента е застрашено.
Екипът иска да осигури плавен преход към
бъдещ динамичен дигитален живот, като
бъде запазено за една година и издаването
на хартия. Осъществявайки настоящия
проект, Сдружението на писателите в
Добрич ще развие нова функционалност на
сайта на списанието и ще му осигури
дълготраен живот занапред.

Подкрепата за организация е косвена - чрез реализация на проект с
регионално значение. Отсъства цялостна концептуална стратегия
за развитие. Не е обоснована устойчивостта на проекта във
времето - как ще се издържа след изразходване на субсидията.
Липсва документ за съфинансиране. В разходите за маркетинг и
реклама включени разходи за награден фонд т.9.3. Проектът не е
одобрен за финансиране.

70,000.00 лв.

Проектът ще утвърди "Б Плюс Филм" като
водещ производител на аудиовизуални
продукти за популяризиране на културноисторическото наследство. Предвиждат се
пет документални филма за недостатъчно
утвърдени музеи; виртуален тур на
експозициите и дигитализирани артефакти,
експонирани в Интернет. В условията на
рестрикции, възникнали покрай пандемията,
проектът ще стимулира дейността на
компанията и подпомогне музейното дело и
културния туризъм у нас.

С проект за целогодишната си дейност, фокусирана върху "Другият
музей" , продуцентската компания с измерими резултати от минали
години, цели създаване на пет филма, посветени на недостатъчно
популярни музеи, с което допринася за популяризиране на
българското културно наследство не само у нас, но и в чужбина.
Проектът е добре аргументиран, балансиран и показва познаване
на материята, има и партньорства със съответните културни
институции, както и с разпознаваеми експерти в тази сфера като
научни консултанти. Има стратегия и за бъдещо развитие в същата
насока. Бюджетът предвижда и собствено участие, със завишени
стойности за художествен екип, както и транспорт и
командировъчни. Проектът е одобрен за финансиране с
редуцирана сума - редукция на хонорари и без телефон и дневни.

ORG ## 20 ORG4669
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Изящни
изкуства,
Културно
наследство

Визуал
https://www
Картини от една
ни
Галерия Лоранъ
.galleryloran
изложба. Христо
ЕООД
изкуств
Берберов /1875-1948/
.com
а

България, София

10-Oct-2020

11-Oct-2021

101,577.50 лв

95,403.50 лв

0.00 лв.

Проектът "Картини от една изложба. Христо
Берберов /1875-1948/" е свързан с изложба
по повод 145-годишнината от рождението на
художника, допълнена с използването на
съвременни технологии - уеб сайт,
стрийминг, заснемане и споделяне на видео.

Проектът е фокусиран върху художествена мултифункционална
програма, лятна академия и онлайн представяне, като част от
проекта е свързана с живота и творчеството на Христо Берберов.
Дългосрочните стратегически направления на развитие на
галерията не са обосновани. Иновативните и маркетинговите
аспекти на разширяване на потребителите не са достатъчно добре
разработени. Някои бюджетни разходни пера са завишени.
Процесът на реализация на изложбата ще
Матрицата не е попълнена коректно. Има разлика между обща
бъде "отворен" за публика чрез заснемане и
стойност на бюджета и обща сума по източници на финансиране.
споделяне на стъпките от подготовката,
Липсва договр за наем или оферта за основно помещение.
върху това ще стъпи и лятна академия за
Проектът не е одобрен за финансиране.
практически занимания, лекции и дискусии.

Проектът цели популяризиране на
илюзионното изкуство чрез организиране на:

Проектът цели да популяризира илюзионисткото изкуство в
България чрез спектакли в няколко града, работилница за фокуси,
детски магичен спектакъл и онлайн платформа. Положителните
страни са социалната насоченост-представяне пред деца, лишени
от родителска грижа, регионализиране на изкуството,
- Улична магия-фокуси на открито
необходимостта от диверсифициране на творческата дейност и
представяне на по-малко популярни форми на изкуство;
- Работилница за фокусници Магията за
партньорството с общините. Реалните дейности се изчерпват обаче
всички-демонстрация на различни техники
в рамките на десетина дни общо за цялата година, като основно
за правене на фокуси
представляват представяне на различните налични формати на
екипа пред различни публики в 7 града на България в рамките на
- Вечерно магично шоу Царете на магията
ден. Стратегическите аспекти на проекта са недостатъчно
обосновани - не е ясно какво ще се случи след приключване на
2. Детски магичен спектакъл за деца
субсидията. Бюджетът е висок в частта на рекламни материали и
лишени от родителска грижа в гр.София, със
допълнителни специалисти. Проектът има много позитивни страни,
специален гост Астор
но не издържа в конкуренцията на всички кандидатури в условията
на органичен бюджет на програмата. Проектът не е одобрен за
3. Училища за фокусници
финансиране поради липса на средства.
1. Спектакли на открито в няколко
български града:

ORG ## 20 ORG5558
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Илюзи
Интердисципл онно Сдружение "Куик http://quickh
инарен проект изкуств Хендс Проджект" ands.pro/
о

Царете на магията

България, гр.София,
гр.Габрово, гр.Видин,
гр.Бургас, гр. Сливен,
гр. Ямбол, гр.Враца,
гр. Созопол, гр.Роман

10-Jan-2020

10/30/2021

86,034.94 лв

86,034.94 лв

0.00 лв.

4. Онлайн платфрорма

ORG ## 20 ORG4846

ORG ## 20 ORG1994
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БГкнига ЕАД

Литература

Аудиовизуалн
и изкуства

N/A

ДИНАМИК АРТС
ЕООД

RIGHTSBULGARIA.CO
M - нов контекст, нови
https://www
публики, нови пазари
.raketabook
за българските
s.com/
автори и
илюстратори.

Следкризисно
възстановяване и
подобряване
процесите при
развитие на проектите
на ДИНАМИК АРТС
ЕООД

София, България

София, България

11-Jan-2020

11-Feb-2020

11/30/2021

9-Oct-2021

98,810.00 лв

99,951.58 лв

71,290.00 лв

99,951.58 лв

0.00 лв.

Като цяло проектът не е за развитие и адаптиране на досегашната
дейност, а за нова. Залага на стратегия за презентиране на
български писатели и илюстратори на международния пазар и
продажба на права на чуждестранни издателства и агенти. В
същината си това е проект за дигитална платформа с нова дейност
Платформа за разширяването на
на литературна агенция. Конкретен, детайлен и аргументиран, но
възможностите на българските писатели и
оставя неяснота доколко широка ще е обществената полза от него и
илюстратори за достигане до нови публики
доколко платформата ще бъде отворена и за други български
зад граница. Създаване на възможност да
писатели, които не са автори на „Фабрика за книги“, щом тепърва ще
разширят нематериалните си активи бъдат договаряни партньорства, напр. със Съюза на българските
разпознаваемост на бранда, достъп до
писатели. Макар и амбициозно замислен, проектът не взима под
международни пазари, качествено и
внимание едно сериозно обстоятелство – наличието и контакта с
безкомпромисно визуално представяне,
достатъчно и добре подготвени преводачи от български език в
висококачествен превод на презентационни
чужбина, а то е решаващо за реалния интерес към превода на
откъси от текст, защита на авторските им
българска литература по света. Липсват документ за
права.
съфинансиране, трудовият договор на ръководителя на екипа,
договор или оферта за наем, приложение 5, а декларацията към
приложение 4 е сканирана като декларация към контролен лист и е
подписана от лице, което не представлява асоциацията. Проектът
не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът е насочен към следкризисното
развитие на ДИНАМИК АРТС ЕООД и
минимизиране на риска от спиране на
дейността, в следствие пандемията от
Ковид-19. Основните дейности по проекта са
написването на 7 нови сценария и
заснемане на рекламни трейлъри към 5 от
тях, участия в фестивали, привличане на
партньори и осигуряване на заетост на
експерти в областта на киното.

Проектът е насочен към подготовка и реализацията на няколко
филмови проекта. Проектът не е подробно аргументиран и липсва
ясно разработена стратегия на организацията. Твърде неконкретни
текстове във формуляра по отношение на цели и целеви групи, но
добра насоченост към бъдещи партньори и развитие на заложените
дейности. Проектът не е одобрен за финансиране поради липса
на средства.

ORG ## 20 ORG4341

ORG ## 20 ORG1562

ORG ## 20 ORG2245

ORG ## 20 ORG5982
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Интердисципл
инарен
проект,
Литература,
Театър

Н/П

Интердисципл
инарен
проект, Танц,
Театър,
Фотография

Литература,
Музика,
Фолклор

Музика

Сдружение
"Метеор"

https://deso
rganisation.
org/index.ph
p/bg/

АКТ-УНИМА,
България
Сдружение

Н/П

Латино
джаз

Искра - 1964
Читалище

Кей Ви
Прадакшънс
ЕООД

Метеор 2020-2021

На фокус: Кукленият
театър в България

http://iskrabg.eu/

Творчески искри

Златни български
шлагери, vol. 2

София, България

България, София и
други областни
градове

България, гр. София

България, София

10/15/2020

1-Apr-2021

11-Jan-2020

10-Jan-2020

10/15/2021

10/31/2021

10/31/2021

9/30/2021

44,309.70 лв

93,136.00 лв

72,244.00 лв

105,855.12 лв

40,309.70 лв

93,136.00 лв

72,244.00 лв

98,655.12 лв

40,000.00 лв.

Проектът Метеор 2020-2021 на Метеор
обхваща творческата дейност на
сдружението за периода октомври 2020октомври 2021, включително и
необходимите организационни дейности и
дейности по разпространение. Изработени
са гъвкави стратегии за адекватна реакция
на динамичната ситуация, с възможност за
адаптиране на събития на живо в онлайн
формати. Планирано е произвеждането на
голямо по обем, разнообразно съдържание с
висока художествена стойност.

Проектът Метеор 2020-2021 обхваща творческата дейност на
сдружението за периода октомври 2020-октомври 2021,
включително и необходимите организационни дейности и дейности
по разпространение. Изработени са гъвкави стратегии за адекватна
реакция на динамичната ситуация с възможност за адаптиране на
събития на живо в онлайн формати. Планирано е произвеждането
на голямо по обем, разнообразно съдържание с висока
художествена стойност. Проектът е одобрен за финансиране с
редуцирана сума.

70,000.00 лв.

"На фокус: кукленият театър в България"
представлява едногодишен план за
цялостна дейност на Сдружение "АКТУНИМА" за развитие на регулярната му
дейност, повече дигитално присъствие в
различни формати, представящи кукленотеатралната сцена в страната. Планирани
са поредица от събития с фокус към млади
професионалисти и ежегодните награди
"Сивина", които могат да се провеждат както
на живо, така и дистанционно. Проектът
се предлага за финансиране с
редуциран бюджет по отношение
размера и броя на хонорарите,
голяма част от които не са посочени
поименно.

Асоциацията играе важна роля в развитието на българския куклен
театър и промотирането му по света. Екипът е надежден и
професионален. Проектът предвижда иновативно дигитално
съдържание. Важен е не само за организацията, но и за
популяризирането на кукленото изуство сред местната и
международна аудитория. Обучението на професионалисти в
областта е важен акцент в проекта. Предвидено е дигитално
съдържание, което ще направи достояние на по-широки публики
куклените спектакли. Част от проекта цели осигуряване на
хонорарите на авторите на две издания на списанието, посветено
на кукления театър, като няма яснота за конкретните имена, теми и
материали. Бюджетът съдържа необосновани разходи, за хонорари
с липсващи имена на голям брой автори, поради което проектът е
одобрен за финансиране с редуцирана сума.

0.00 лв.

Проектът цели продължаване и обогатяване
на дейността на читалище "Искра - 1964" по
организиране на празнични програми и
самостоятелни концерти с изявени гостизпълнители, създаване на онлайн
продукти, издаване на поетични сборници,
провеждане на лекции и срещи с изявени
творци, създаване на високохудожествени и
иновативни авторски произведения,
обработки и аранжименти за обогатяване на
репертоара на съставите, разширяване на
аудиторията.

Проектът предвижда предимно продължаване на дейността на
читалището като надграждането е по-скоро количествено, а не
съдържателно. Поставя си широки цели за достигане на аудитории,
но посредством канали на комуникация, които нямат тази
възможност. Посочените като "иновативни" продукти не са
обосновани като такива. Бюджетът е силно завишен в частта си
граждански договори. Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът е за издаване на нов албум на
група Тумбаито и реализиране на концертпромоция. Организацията кандидатства и за
закупуване на професионална аудио и
видео техника, подходяща за излъчване на
живо и за запис на видео клипове и
публични събития. Проектът съдържа две
иновации - творческа, свързана с
аранжирането на шлагерни български песни
в латино стил, и техническа осъществяване на живо излъчване на
събития с високо качество.

Проектът не съответства на нито една от поставените цели на
програмата. Не отговаря и на приоритетите на програмата – освен
реализацията и промотирането на нов албум, всички други
посочени като иновативни стратегии и планове за развитие не са
концептуално разгърнати и не са убедително аргументирани.
Качеството на художественото съдържание е под въпрос –
акцентът не е върху създаването на ново авторско творчество, а
върху записването предимно на аранжименти на вече утвърдени
шлагери. Липсва обосновка на сумата за авторски права. Няма
предоставен договор със съответна институция или друг документ,
доказващ размера на сумата. Сумата за административни разходи,
искана от НФК, превишава допустимите 60% от исканата сума по
проекта. Има несъответствия в сумите по бюджетната матрица и
доказващите ги документи (например при абонаментните планове
за телефон). Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG1797

ORG ## 20 ORG0241

ORG ## 20 ORG5979

ORG ## 20 ORG0657
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30

Културно
предприемаче Театър
ство, Театър

Театър

Сдружение
"Тишина"

"Квартален театър
Мим-Арт"

31

32

Изящни
изкуства,
Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство,
Кураторска
дейност, Нови
медии

10/25/2020

10/25/2021

99,038.76 лв

99,038.76 лв

0.00 лв.

Проектът предлага иновативен подход за
развитие на свободна творческа сцена. Той
е свързан с надграждане и разширяване на
досегашната дейност на създадения преди
10 години театър "Мим-Арт" към Сдружение
"Тишина" .

"Нов
театър"
- НДК
предпо
чита Евро Диалог ООД
жанров
ото
многоо
бразие.

Народе
н
художе
ствен
фолкло
рФолклор,
ритуал
Музика, Танц,
ен и
Хорово
нериту
изкуство
ален
фолкло
р
изразе
н чрез
народн

България, гр.София

"КВАРТАЛЕН ТЕАТЪР МИМ-АРТ"
предвижда създаване на иновативна
обществена структура за мултижанрово
изкуство, обединяваща съвременни творци и
професионални артисти без значение от
социалното положение и физически
различия.

Устойчивост и
развитие на Нов
театър-НДК

ФОЛКЛОР БЕЗ
ГРАНИЦИ популяризиране на РБългария,общ.Балчик
българските народни
,с.Гурково
хора, танци,песни и
носии

НЧ „Свобода1897” Читалище

Галерия
"Ракурси" ООД

България, София, Нов
театър НДК

http://www.
rakursi.com

Стратегия за развитие
на онлайн пазара на
съвременно
българско изкуство

България, София

10-Jan-2020

10/30/2020

10/25/2020

10-Jan-2021

10/30/2021

10/25/2021

120,000.00 лв

87,550.00 лв

96,590.00 лв

100,000.00 лв

87,550.00 лв

96,590.00 лв

Проектът е разписан общо, няма достатъчно детайли, за да станат
ясни конкретните намерения и дейностите, чрез които те ще бъдат
осъществени. Също така не е убедителен по отношение на
художественото съдържание и качество на творческия продукт.
Една от силните страни на проекта е работата с хора с увреден
слух, но сам по себе си проектът не е аргументиран, отвъд
социалния елемент за работа с хора в неравностойно положение.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

"Устойчивост и развитие на Нов театър НДК" е проект, който е алтернативен спрямо
общото състояние на театъра в България.
Едно уютно театрално пространстово, което
да дава възможност на всяка интересна и
смислена идея да намери място за
реализация. Свободният Артист трябва да
бъде в центъра на този Театър. Вече пет
години малобройния екип на "Нов театър"НДК се опитва да защитава това кредо и ще
продължи да го защитава въпреки
"Пандемията".

Проектът е разработен като режисьорска платформа - мениджърскомаркетинговата страна е слабо засегната. Отсъства дългосрочна
стратегия и няма доказателства за устойчивост. Целевите групи и
връзката с потребителите е много слабо засегната. Партньорството
не е достатъчно развито. Няма иновативни елементи.
Използването на дигитални технологии е само споменато, но не е
развито.Офертата за печат е от 20.02.2019 г. не е актуална.
Договора за наем, който е предоставен включва търговски и
складови площи. Също така и предоставените фактури за ел.
енергия, вода и топлинна енергия е за всички тези помещения.
Сумата за наем е посочена в матрицата за бюджет с включена сума
за закъснели плащания, съгласно споразумение, което предстои да
бъде подписано. Техниката за закупуване не е посочена в 1.5
ДМА.Ако бъде преместена ще се наруши правилото относителният
дял на административните разходи да е до 60% от исканата сума.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

НЧ"Свобода-1897" има изградени
9самодейни колектива,участинк е в местни и
национални фестивали,изложби, като е и
инициатор на редица мероприятия,
вкл.организира и провежда ежегоден
фолклорен самодеен фестивал"Село
Гурково пее и танцува".Ние се стараем да
създаваме и разпространяваме културните
ценности,Да проучваме историята на
селото,етноса и бита и да го пресъздаваме
чрез фолклорни мотиви.

Проектът цели запазване дейността на читалището, като исканата
помощ от програмата е предимно за закупуване на носии,
инструменти и техника, без да предлага иновативни художествени
продукции, въпреки тяхната регионална автентичност. Бюджетът е
необоснован и съдържа много неточности. В бюджета не са
посочени конкретни позиции, а имена. Не е представено
удостоверение за актуално състояние на читалището от съда, не е
пререгистрирано в търговския регистър и регистър на юридическите
лица с нестопанска цел. Декларация де минимис не е подписана.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът предвижда прилагане на
маркетингова стратегия за развитие на
онлайн пазара на съвременно българско
изкуство в България и в 12 страни от ЕС.
Той е насочен към разширяване на
аудиторията и непрекъсната комуникация
между галерията, художниците и публиката,
към изграждане на връзка с глобалната
аудитория и привличане на вниманието към
българските художници. Той би допринесъл
за постигане на финансова стабилност за
галерията и авторите.

Проектът е обоснован. Представлява добре разработена стратегия
за онлайн платформа за продажби. Включени са много художници.
Реализирането на платформата ще надгради и разшири
досегашната дейност на галерията. Отчасти липсва информация за
това, какво по-конкретно ще представлява кураторската дейност,
какво съдържателно ще се публикува в новоразработените канали и
как то ще бъде имплементирано в досега разработената
платформа, направена с подкрепата на Столична община. Не е
ясно каква ще бъде стратегията на галерията да запази и развие понататък във времето действието на тази платформа. Липсват
доказателствени документи към бюджета, а в други има неточности
спрямо бюджета. Проектът не е одобрен за финансиране поради
липса на средства.

ORG ## 20 ORG3928

ORG ## 20 ORG5934

ORG ## 20 ORG4081

ORG ## 20 ORG5769

ORG ## 20 ORG5425
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Дигитални
изкуства,
Бъдещето е тук.
Изящни
http://www.
неприл
Галерия
Съвременни практики
изкуства,
structura.gal
в популяризирането
ожимо Структура ЕООД
Кураторска
lery
на изкуството
дейност, Нови
медии

Музика,
Приложни
изкуства,
Танц, Театър

Академия за
музикална
просвета
Сдружение

Платформа "Госпожа
Опера" - творчески
https://www подходи за обучение
и развитие на таланта
.facebook.c
на деца в музикалноom/Академ
сценични жанрове,
ия-Операмузикално
Пловдивобразование на
1584834331 детска аудитория и
548230
създаване на
музикални спектакли
от деца за деца

Музика

Класич
еска
музика;
Устойчиво развитие
модерн
Галерия за
http://oboris на културни събития
о и Модерно Изкуство
hte5.com в Оборище 5 галерия
ООД
съврем
и зала
енно
изкуств
о;

Театър

Десето юбилейно
издание на театрална
панорама на
комедиите "Завеса
под звездите" в
Пловдивмаркетингова
стратегия за
организационен
рестарт и
разширяване на
дейността

Танц, Фолклор

Имидж консулт
ЕООД

Фолклорен клуб Гергьовче ЕООД

Фолклорен събор в
Бургас - създаваме
история

България, София

България, Пловдив

България, София

България, Пловдив

България, Бургас

10-Jan-2020

10-Mar-2020

10/25/2020

11-Jan-2020

10/26/2020

10/30/2021

10-Jan-2021

10/25/2021

10-Jan-2021

10/26/2021

309,080.00 лв

93,348.00 лв

101,171.66 лв

58,400.00 лв

78,935.56 лв

98,770.00 лв

93,348.00 лв

99,279.65 лв

58,400.00 лв

78,935.56 лв

58,770.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

65,000.00 лв.

Проектът задълбочава и разширява
дейността на галерия Структура в посока:
представяне на съвременно българско
изкуство у нас и в чужбина, подпомагане на
творци от различни поколения и работа с
публиката - включително лекционна и
издателска дейност, развиване на
международния диалог чрез откриване на
дигитални платформи и участия в
представителни форуми в чужбина,
развитие на пазара на изкуството.

Проектът е добре разработен. Предвижда както затвърждаване,
така и надграждане на досегашната дейност на организацията.
Показва осмисляне на промените, които ситуацията на пандемия
поражда и демонстира адекватна реакция спрямо тях. Има
привлечени партньорства, ясна структура на дейностите и са
предложени условия за увеличаване на заетостта и капацитета.
Липсват документи за ясна обосновка на възнаграждения и режийни
разходи . Слабостите на проекта са в неговата икономическа и
финансова обосновка. Не става ясен принципът, по който е
разделен бюджетът за наем между исканата сума от НФК и
кандидатстващата организация. Проектът е одобрен за
финансиране с редукция в бюджета свързана с липса на
достатъчно убедителни доказателства по упоменатите пера.

Платформата "Госпожа Опера" е иновативен
подход в музикалното образование на деца
Проектът е насочен изцяло към децата - като участници и като
и създаването на творчески продукт за тях в
публика. Основната част от искания бюджет е за административни
три основни направления:
разходи, но липсват приложени трудовите договори, за които се
искат средства. Дейностите безспорно са полезни и необходими, но
1. "Академията на Госпожа Опера" с
проектът е неубедително разписан като съдържание, липсват
творчески ателиета по вокална подготовка,
конкретика и детайли, не е представена и дългосрочна стратегия за
актьорско майсторство и балет и
развитие на организацията; като цяло дейностите представляват
създаването на музикални спектакли от
музикални занимания за деца, които биват платени от родителите.
деца за деца
Бюджетът е надвишен в някои пера и неадекватен спрямо
предлаганото съдържане. Няма приложени трудови договори.
2. Онлайн уроци по актьорско майсторство
колона 2 /вид на разхода/ непопълнена в т.8.2 и т.8.3.
и балет
Предоставената оферта от Бест електроникс е на друга стойност не
на посочената в т.5.1. Липсват дата и град. Проектът не е одобрен
3. Видео поредица "Госпожа Опера
за финансиране
разказва" в помощ на обучението по музика
в училищата
Планираме устойчива културна програма на
Оборище 5 галерия и зала. Предвиждаме
богато съдържание с камерни концерти и
изложби на световно ниво, както и лекции с
участието на творци и професионалисти в
областите култура и изкуство, наука и
бизнес, здраве и личностно развитие.
Събития ще станат достъпни за публика
извън пространството като стриймваме
съдържанието онлайн, като предвиждаме
закупуване на професионална техника.
Рестарт на Театрална панорама на
комедиите "Завеса под звездите" през 2021
година с раширяване обхвата на откритите
сцени и предшестваща ретроспекция през
зимния сезон с най-добрите спектакли от
последните издания. Девет поредни години
форумът предлага на пловдивската публика
селекция от комедийни представления на
открити лятни сцени. Ковид пандемията
направи невъзможно финасирането и
провеждането на юбилейното десето
издание през лято 2020.

Проект Фолклорен събор в Бургас създаваме история има за цел да създаде и
утвърди ежегодно културно събитие в града,
което да се провежда в периферен квартал,
осигурявайки по този начин културен живот
и съживяване на периферни градски
пространства, привличайки нови публики жители и гости на града. Проектът ще има
също така добавена стойност към
международния фолклорен фестивал в
Бургас.

Галерията има важно място в българския културен живот и богато
съдържание на програмите с различни видове изкуство. Стриймва
съдържание онлайн и отговаря на Европейските тенденции. Екипът
е професионален. Аудиториите не са специфицирани. Препоръчва
се акцент върху маркетинговите проучвания и по-активно участие
на аудиторията в събитията. Ключовите разходи са за издръжка на
пространството и екипа и закупуване на техника. Липсва документ
за съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране
поради липса на средства.

Проектът представлява конкретна инициатива за реализация на 10то издание на панорама на комедийните спектакли, тоест не е
обвързан с цялостна стратегия за развитие на дейностите и
капацитета на организацията. В този смисъл не попада във фокуса
на приоритетите на програмата. Без конкретика на предвижданите
дейности. Лаконичен план за развитие и не конкретизирани рискови
фактори. В предложението липсва иновативност. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Проектът има силно регионален характер - като предвижда
организирането на две събития в периферни квартали на Бургас детски фолклорен фестивал и събор на клубната фолклорна
дейност със семинар. Посоченият бюджет съдържа неточности и е
необоснован в перата транспортни разходи и хотелски
настанявания за гостуващи групи и ансамбли. Не е предоставен
трудовия договор. Проектът е одобрен за финансиране с
редукция на бюджета. Да се изготви повторно бюджет
на проекта, съобразен със следните бележки:В
представените трудов договор и граждански договор не
е описано за каква дейност се сключват. Не следва да
се вземат предвид при съставяне на бюджета. На т.3.4;
3.5; т.3.6 в колона 10 /% относителен дял/ липсват
стойности.

ORG ## 20 ORG0074

ORG ## 20 ORG4717

ORG ## 20 ORG0041

ORG ## 20 ORG4863
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Игрално кино,
Интердисципл
инарен
проект,
Музика, Танц,
Театър

АРТ ОФИС
Фондация

Музика, Нови не е
https://bluba
Блубалу Рекърдс
медии,
прилож
lu.bandcam
ООД
Архитектура
имо
p.com/

Литература

Танц

СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ
БЪЛГАРСКА
КНИГА Сдружение

ДОСТЪП Програма на
Фондация Арт Офис
за разпространение
на готова културна
продукция, обучение
на независими
културни оператори и
работа с местни
общности

VR VENUE: аудиовизуални
представления във
виртуална реалност

Подкрепа за
въвеждане на
иновации и
подобрения с цел
повишаване на
организационния
капацитет и
ефективност в
дейността на
Асоциация Българска
Книга и
организираните от
нея събития

София, Видин,
Севлиево, Ловеч,
Варна, Бургас и др.
градове в страната

България, София

11-Jan-2020

10/31/2020

10/31/2021

10/31/2021

108,910.24 лв

99,129.00 лв

99,710.24 лв

94,172.00 лв

72,000.00 лв.

Програма ДОСТЪП на Фондация АРТ ОФИС
има за цел да подпомогне
разпространението на културно съдържание
в малки населени места и периферни
градски части и да създаде положителни
нагласи в необхванати публики към
потребяването на изкуство. Тя
представлява надграждане на досегашния
опит на организацията и адресира в еднаква
степен независимите артисти, тяхната
продукция и комуникацията с потенциалните
им аудитории.

Фондация Арт Офис подкрепя професионалното развитие и
повишаване на капацитета на независимите артисти предимно от
сферата на изпълнителските изкуства, както и работи активно в
посока популяризиране на събития и повишаване на видимостта им
извън столичния град, като в същото време работи за развитието
на публики за съвременно изкуство. Организацията присъства
стабилно в местната и международна среда от години, като е
доказала своята активност и професионализъм. Дейностите, които
са предложени в този проект, продължават многопосочните
направления на работа на фондацията, като предвиждат и онлайн
ателиета, чийто фокус е повишаване уменията на независимите
артисти за присъствие и представяне на културното съдържание,
което произвеждат в дигитална среда.Част от дейностите вече са
подкрепени по други програми на НФК. Бюджетът съдържа
завишени разходи по перата за хонорари и администрация.
Проектът е одобрен за финансиране с редукция на бюджета.

70,000.00 лв.

Проектът цели създаване на иновативна
платформа за производство на виртуални
аудио-визуални концерти и представления.
Той е насочен към съвременните артисти,
работещи в сферата на изпълнителските
изкуства, и позволява дистанционна работа,
независимо от ограниченията, предизвикани
от кризисната ситуация. Нов тип аудиовизуални продукти ще събират артистите с
техните концерти и представляния в
ефектни виртуални пространства.

Проектът e съставен амбициозно и иноваторски. Напълно отговаря
на критериите и целите на програмата. Има възможности за
развитие във времето, което го прави устойчив и перспективен.
Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет
поради липса на ясни доказателства по перата за режийни разходи
и възнаграждения.

Проектът цели основно да помогне на АБК
да се адаптира към новите условия на
работа в следкризисната ситуация в
следните насоки:
България, София

Подкрепа за
възстановяване,
стабилизиране и
развитие на UN BESO
art and dance center,
Сдружение "Клуб http://www.
България, град Велико
като най-мащабната
по танци Ун Бесо" unbeso.bg
Търново
платформа за изява
на творчески
потенциал на хора от
различни възрасти
във Велико Търново

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

98,897.00 лв

99,990.53 лв

96,647.00 лв

99,990.53 лв

90,000.00 лв.

0.00 лв.

- Подобрение на работната среда и
мотивиране на екипа с цел повишаване на
работния капацитет;Въвеждане на
дигитални иновации за адаптацията в
следкризисната обстановка при работа с
публики и партньори и за оптимизация на
организацията на събитията

Основната цел на проекта е постигане на
устойчиво развитие през следващата една
година и потенциал за развитие през
следващите три години на UN BESO art and
dance center. Чрез множество прояви и
изграждане на онлайн платформа ще се
даде стабилност на хората да развиват
своите умения в условията на криза,
породена от разпространението на Covid-19,
а организацията ще избегне риска от
преустановяване на дейността.

Добре разработен проект за стабилизиране, адаптиране и развитие
на работата на сдружението в следкризисната ситуация, предимно
чрез повишаване на организационния му капацитет и
модернизиране. Разработена е ясна стратегия за повишаване на
ефективността на дейностите и работния процес в сдружението,
обединяващо книгоиздателите, книготърговците и литературните
агенти. Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума.
Има неточностти в бюджета в частта иновации, липсват фактури
или договор за телефонни услуги и интернет.

Проектът представя дейността на спортен клуб, който предлага
различни спортни и арт (балет, рисуване) занимания срещу такса като латино танци, йога, тае бо, аеробика, зумба, пилатес, хип хоп,
капоейра и т.н. Манифестираната публичност на проекта и
включената подкрепа от медии е всъщност рекламата, която клубът
регулярно прави, за да привлича клиенти за услугите си, а именно
различните спортни школи; почти половината финансиране е за
техника за оборудване на студиото. Голямо перо хонорари –
очевидно на водещите спортните/танцовите групи. Безспорно
дейността на центъра е важна за местната общност, но не попада
във фокуса на тази програма. Проектът не е одобрен за
финансиране

ORG ## 20 ORG5655

ORG ## 20 ORG5961

ORG ## 20 ORG1675

ORG ## 20 ORG5628

ORG ## 20 ORG5045
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Музейна
дейност,
Музика, Танц,
Театър,
Фолклор,
Фотография

СТУАРТ ЕООД

Аудиовизуалн
детски,
и изкуства,
семеен
Игрално кино

Фондация "За
Родопите"

Танц, Театър

Театър

Изящни
изкуства,
Музика,
Театър

Ривайв Вижън
ЕООД

театър

ТЕАТЪР КРЕДО
БЪЛГАРИЯ ЕООД

ВТ Ивентс
Сдружение

Култура и време свободни
пространства

Привличане и
дългосрочно
развитие на детската
http://revive филмова публика в
България, чрез
vision.com/
създаване и
популяризиране на
авторско съдържание

Едногодишна дейност
http://www.
на Фондация За
prac.biz
Родопите

кРЕдоСТАРТ

https://vtev
ТАМ - от октомври до
ents.wordpr
октомври
ess.com/

България, Благоевград

България, София

Смолян и други 20
населени места в
областта, МалмьоШвеция, Макао-САР
Китай, БерлинГермания, ЕбелтофтДания

Р България, гр. София

Велико Търново

4/24/2021

10-Jan-2020

11-Jan-2020

10/31/2020

10/15/2020

4/25/2021

10-Jan-2021

10/31/2021

10/31/2021

10-Jan-2021

76,000.00 лв

40,325.67 лв

110,969.97 лв

99,706.82 лв

5,994.00 лв

76,000.00 лв

36,293.11 лв

100,000.00 лв

99,706.82 лв

51,793.36 лв

0.00 лв.

Проектът Култура и време - свободни
пространства цели подпомагане и
стабилизиране на независимите
благоевградски творци и партньорски
организации. Предвиждаме след
кризиснаподкрепа на творчески инициативи,
свързани с развитие и устойчивост на
частни и независими школи, формации,
трупи, малцинствени групи и др.,засегнати
от пандемиятa.

В плана на програмата е разписано реализиране на фестивал със
синкретичен характер, включени са различни по характер
обучителни инициативи. Отсъства ясна концепция за стратегическо
развитие. Няма разработена дългосрочна стратегия за устойчивост,
което не отговаря на целите и приоритетите на програмата. Има
забележки и по приложената документация. В матрицата са
посочени разходи за четири трудови договори, но има
предоставени само два броя. Всички други в приложение 8.1 са
автобиографии и един договор за счетоводви услуги, които не са
отразени в матрицата за бюджет. Проектът не е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

Проектът обхваща различни дейности с цел
развитие и привличане на детската
филмова публика в България. Ще бъде
реализирана интерактивна онлайн
платформа насочена към детската
аудитория. Платформата ще рекламира и
разпространява филмовите ни проекти, но
също така ще бъде и с образователен
характер. Ще се модернизира снимачната
техника на организацията, ще бъдат
отпечатани рекламни материали за
актуални творчески проекти.

Проектът не е достатъчно добре аргументиран, отсъстват
дългосрочни аспекти на развитие. Липсват количествени
измерители на очакваната аудитория. Маркетинговият и рекламен
бюджет е прекалено висок, насочен предимно към популяризиране
на предстоящ игрален филм. Необходимостта от разработване на
платформа, която ще се ползва на платена основа, не е
икономически и социално обосновано при наличието на безплатни
такива за промотиране на детски филми. Въпреки насочеността на
проекта към детска аудитория и връзката между изкуството,
образователните аспекти и науката, проектът не отговаря на
целите на програмата и не е одобрен за финансиране.

80,000.00 лв.

Проектът включва организиране и
провеждане на 10-то издание на
Международния театрален фестивал за
детска и младежка публика Забранено за
възрастни в Смолян и 20 други населени
места в Родопите. Втори фокус в проекта са
международни дейности, вкл. участие в
международната копродукция Горския човек,
участие в международни куклени фестивали
в Швеция и Макао, гостуване в Берлин и
участие в годишна среща на мрежата Trans
Europe Halles в Дания.

Международният театрален фестивал "Забранено за възрастни" в
Смолян вече има утвърдено място в театралния контекст на
страната. Фондация За Родопите е сред най-активните независими
организации. Проектът има важно значение както за устойчивостта
на фестивала, така и за развитие на международната дейност на
Фондацията. Проектът има иновативни аспекти за развитие на
съвременен танц за деца. Значим е както за развитие на местни
публики, така и за утвърждаване на българското куклено изкуство в
международен план. Предвидени са партньорства на регионално и
международно ниво, както и медийни партньорства. Проектът е
одобрен за финансиране с редуциран бюджет, поради
технически пропуски в документацията и завишени разходи в
бюджета.

70,000.00 лв.

Проект за адаптация и устойчиво развитие
на театрална дейност в условията на криза,
целящ развитие на публики по естествено
присъщото на театъра общуване с тях в
зала и СТАРТтиране на нов дигитален
контакт с тях при невъзможност за
осъществяване на пряка връзка сцена-зала
поради Ковид19. Проектът предвижда
иновативен подход за паралелно постигане
на творческа ефективност и увеличаване на
творческия капацитет в кризисна ситуация.

Театър Кредо определено прави качествени театрални спектакли,
които имат дългогодишен успех пред наши и чужди публики.
Активността на организацията е задоволителна през годините,
които тази програма акцентира, а именно 2017-2019. За това време
има направен един нов спектакъл, който се разпространява по
различни сцени и фестивали. Предвидените дейности в този проект
включват разпространение на готовата продукция и подготвяне на
нова такава чрез работни ателиета за набиране на артисти и
художествен материал. Въпреки известни слабости в стратегията
за развитие на дейностите, проектът се предлага за финансиране
с редукция в бюджета, свързана със завишени и необосновани
хонорари.

48,000.00 лв.

ТАМ от октомври до октомври е
едногодишна програма за продуциране на
български творци работещи в сферите на
изобразително изкуство, музика и театър.
Създаденото артистично съдържание по
проекта ще бъде представено на сцената на
пространство за култура и социални
инициативи ТАМ - Велико Търново и ще
включа допълнителни образователни
инициативи с учащи от средни и висши
учебни заведения в града.

Поектът е мултисициплинарен, включващ изобразително изкуство,
музика и театър. Отворен е към обществеността и съдържа
иновативни елементи. Проектът включва работа с утвърдени
творци и връзка с местни, специфични теми и локации. Изградените
партньорства с образователни и други институции, както и
активната работа на организацията с публиките в града и региона,
са позитивни предпоставки за дългосрочно развитие. Разработени
са и конкретни стратегически направления. Екипът е надежден и с
доказана практика в областта на културния мениджмънт. Проектът
е одобрен за финансиране с редуцирана сума поради включени
разходи за охрана и неспазване с малка сума на съотношението
административни/продукционни разходи.

ORG ## 20 ORG5985

ORG ## 20 ORG0170

ORG ## 20 ORG6007

ORG ## 20 ORG4292
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и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Етнология,
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Сдружение
"Асоциация за
развитие на
творците"

Ларго фест-изкуства и
занаяти

Фондация
"Културни
перспективи"

1.Повишаване
организационния
капацитет на
Фондация Културни
перспективи и
насърчаване
http://cultur
адаптацията на
alperspectiv творци и публика в
условия на COVID-19
es.eu/
2.Културама видео
майсторски класове:
Създаване и
излъчване през 202021 г. на 6 майсторски
класа, в интернет

Продуцентска
къща "ПИРИНА"
ЕООД

Българско
Изкуство - Орфеев
Завет Фондация

http://pirina.
bg

Здрав корен - здрав
дух

ПЪТ КЪМ ЗВЕЗДИТЕ

България, гр. София

12/20/2020

12/20/2021

95,782.00 лв

90,622.00 лв

0.00 лв.

Постоянен и регулярно провеждан открит
базар за приложни изкуства и съвременно
претворяване на традиционни български
занаяти с творчески работилници за деца и
забавно развлекателни и образователни
анимации за деца и възрастни.

Проектът представя стратегия за презентация на авторска
продукция в различни жанрове и направления на приложните
изкуства. Разширява социалните функции на изкуствата като
активно провокира творческото мислене на децата, повишава
знанията и уменията им. Стратегията развива съвместни
инициативи с други културни институции и стимулира интереса на
публиката към подобен род прояви. Превръщането на базара Ларго
фест в място за дебют и изява на млади творци актуализира
темата за приложните изкуства. Кандидатът има организационен
капацитет и екип, с измерими резултати през последните 5 години.
Стратегията отговаря на целите и приоритетите на програмата да
подпомагат частни организации в следкризисно развитие. При все
това става въпрос повече за еднократен проект, отколкото за
устойчиво развитие на организацията. В стратегически план липсва
устойчива линия на развитие. Липсват документи за
съфинансиране. Поради липсващи и некоректно попълнени
документи проектът не е одобрен за финансиране.

1. Повишаване организационния капацитет
на Фондацията за адаптация на творци и
публика в условия на пандемия

България, София

България, София

България, София

11-Jan-2020

10/25/2020

11-Jan-2020

11/30/2021

11/15/2020

12-Jan-2021

154,450.00 лв

112,710.90 лв

108,743.60 лв

99,450.00 лв

37,326.90 лв

99,816.60 лв

0.00 лв.

Проектът предвижда преди всичко повишаване на
административния капацитет на организацията, както и изработване
на видео-майсторски класове за повишаване квалификацията на
2. Културама видео майсторски класове са млади автори и изпълнители. Въпреки, че проектът е разписан
6 майсторски класа с ментори, избрани сред адекватно, в него липсва достатъчно добра обосновка свързана с
най-изявените лица в българската и
интерактивност и възможност за развитие. Целевите групи са
световна култура и представени като
ограничени до представители на изкуствата и образователни
ежедневни триминутни лекции в
институции. Не са предвидени като целеви групи представители на
продължение на два месеца за всеки
по-широка аудитория. Потенциалният социален ефект е под въпрос.
ментор. Проектът е образователен продукт, Бюджетът е рисков и хонорарите в него са завишени.Липсват
насочен към широката общественост и
документи за съфинансиране. Проектът не е одобрен за
образователни институции и излъчен
финансиране поради липса на средства.
онлайн

0.00 лв.

"Здрав корен - здрав дух" е едногодишна
програма за създаване, провеждане и
разпространение на цикъл от вокални,
инструментални и танцови фолклорни
концерти и културно-исторически
образователни дискусии, с адаптирано
съдържание за излъчване в дигитална и
интернет базирана телевизионна среда, в
съответствие с въведените
противоепидемични мерки.

Проектът предвижда адапатирането на съдържанието на
традиционен културен продукт - концерти на открито - в предавания
в дигитална среда, чрез инвестиция в технологичното
обезпечаване, и може да допринесе до по-голям достъп до
културния продукт, особено в пандемичини условия. Въпреки това
проектът не е достатъчно добре аргументиран, отсъстват
дългосрочни аспекти на развитие. Въпреки инвестицията в
технологичното обезпечаване, проектът не отговаря на целите на
програмата. Бюджетната матрица е некоректно попълнена, липсват
приложени документи за обосновка на бюджета. Проектът не е
одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът "Път към звездите" е продукт с
иновативна звукова визия. Идейната му
платформа се фокусира върху убеждението,
че Духът е безсмъртен. Представянето и
преминава през взаимодействие на видове
изкуства, боравещи с изразителни и
красноречиви езици, които могат да бъдат
разчетени с разгадания шифър на
действените ценностни системи през
вековете. Езиците на образа, словото,
числото, тона, формата, цвета и
движението.

Проектът е предложен от недопустим за тази програма кандидат.
Не е представено удостоверение за актуално състояние на
фондацията от съда, юридическото лице не е регистрирано в
търговски регистър и в регистър на юридически лица с нестопанска
цел. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG4266

ORG ## 20 ORG5968

ORG ## 20 ORG0372

ORG ## 20 ORG0260
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Интердисципл
инарен
проект,
подкас
Културно
т
наследство,
Културология,
Нови медии

Сдружение
"Еволюционен
поглед"

https://ratio.
bg

Подкаст-серии Ratio
Talks и inter alia

https://www
Аудиовизуалн Неприл Медия Продакшън .facebook.c Онлайн обучение по
ЕООД
и изкуства
ожимо
om/mediapr филмово изкуство
oductionsbg

Културно
наследство,
Културно
предприемаче
ство,
Приложни
изкуства

Музика,
Хорово
изкуство

Народно
читалище "Христо
Ботев - 1869"
гр.Калофер
Читалище

ДЕТСК
А
ВОКАЛ
НА
МУЗИК
А

Фондация
"Зорница" Център за
изкуство

Бъдеще за Творчески
център на
калоферската дантела

http://www.
zornitsacent
er.eu/

ЗОРНИЦА В
СТРАНАТА НА
ЧУДЕСАТА

Онлайн съдържание,
продуцирано в
България

България, София

България, Калофер

България, София

11-Jan-2020

10-Jan-2020

12-Jan-2020

10/30/2020

10/31/2021

10/29/2021

10/31/2021

10/30/2021

69,242.00 лв

95,508.08 лв

118,374.13 лв

99,089.16 лв

69,242.00 лв

94,042.91 лв

94,954.13 лв

97,815.96 лв

0.00 лв.

Ratio Talks е подкаст-серия от интервюта с
учени, които говорят за наука на достъпен
език и споделят своето мнение за
изкуството на научния диалог. inter alia е
подкаст-серия за култура и изкуство, в който
се обсъждат значими и интригуващи теми на
съвременното общество - от традиционни
жанрове като литература и музика, през
кино, до въпроси за това каква култура ни
очаква в бъдещето. Заедно, двете серии
показват връзката между наука и изкуство.

Кандидатът е недопустим – от създаването си до момента
сдружението няма регистрирани цели в областта на културата и не
е културна организация по смисъла ва ЗЗРК. Предложените
подкаст серии акцентират основно върху наука, философия, етика и
култура, съдържанието не е достатъчно свързано с изкуства.
Проектът няма необходимите стратегически направления, за да
докаже ефективност и устойчивост във времето. Проектът не е
одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът е насочен към възстановяване на
инициативи, изграждащи среда за кариерно
развитие на професионалисти в сферата на
киноизкуството, чрез подготовка на
съдържание и провеждане на онлайн
обучение по актьорско майсторство, писане
на сценарии, режисура, създаване и
разпространение на филми. Целта на
проекта е да предостави лесен достъп до
курсове и материали за обучение в
условията на епидемична ситуация и за
лица от малките населени места.

Организацията, свързана през последните години с производство
на филми и разпространение, си поставя за цел с настоящия проект
да създаде инициативи, изграждащи среда за кариерно развитие на
професионалисти в сферата на киноизкуството чрез он-лайн
обучение. Видимо от приложената документация е, че липсва
организационен капацитет за поставените цели. Няма
партньорства, което е също доста амбициозно предвид
спецификата на съдържанието, имайки предвид, че става въпрос за
образователен модул. Бюджетът е предимно натоварен с
техническо обезпечаване за създаване на интернет платформа,
липсва художествен екип. Проектното предложение няма доказан
организационен и педагогически капацитет, за да осъществи
поставените цели. Иновативността не е дефинирана достатъчно
аргументирано. Проектът не е одобрен за финансиране.

65,000.00 лв.

0.00 лв.

Проектът отговаря напълно на целите и приоритетите на
програмата за подпомагане съществуването на организацията
"Творчески център за калоферската дантела", възникнал наскоро
като доброволческа инициатива и успял да се наложи в местната
общност. Добър пример за малка организация, но с добре изградена
За да популяризираме калоферската
и стройна стратегия. Във фокусът на организацията е уникалната
дантела не само в границите на Калофер и по своята културна и историческа стойност калоферска дантела България, но и извън тях, за да привлечем местен занаят с национално значение, част от българското
млади последователи и съхраним
нематериално културно наследство. Организацията предлага
традицията, за да отговорим адекватно на редица дейности, чрез които на първо място да запази традицията
предизвикателствата, породени от
и да я предаде на следващите поколения - видео-уроци с
извънредните обстоятелства, ние си
възможност за дистанционно обучение, печатно ръководство по
поставяме за цел да превърнем дантелата в плетене, както и да популяризира това нематериално богатство атрактивно и общодостъпно изкуството чрез дигитален архив на модели, отпечатан луксозен каталог, сайт и др.
създаване на онлайн платформа,
Проектът включва и социално предприемачество, а превръщането
надграждаща досегашната дейност на
на калоферската дантела в сувенир би спомогнало за засилване на
Творческия център.
икономическия ефект, като важен сегмент от културния туризъм.
Създадени са и партньори не само в научните среди, но и в
международната общност на дантелиерите. Проектът е одобрен
за финансиране с редуциран бюджет, поради липсващи ясни
доказателства за режийни разходи и формирането на част от
продукционните.

Проектът ще повиши вътрешноорганизационния капацитет на "Зорница
Център за изкуство", ще подобри условията
за работа на вокалната школа с децаталанти, включително чрез адаптиране към
извънредното положение и въвеждане на
иновативни подходи. Ще бъдат създадени
качествени творчески продукти и услуги за
деца на различна възраст: концертни
спектакли, рок-опера, видео записи, и ще
бъде повишена тяхната видимост на
културната сцена у нас и в чужбина.

Организацията работи в областта на детската вокална музика, като
предлага професионално музикално обучение на деца в различни
възрасти и в различни жанрове. Функционира като детска
музикална школа. Настоящият проект включва различни дейности
като концерти, ателиета, изработване на нов спектакъл, дигитално
съдържание, също така цели повишаване на организационния
капацитет на центъра. Формално проектът отговаря на
приоритетите на програмата. В матрицата за бюджет по т.6 не е
доуточнено дали техниката ще е под наем или ще се закупува
/офертите са за купуване/. Ако разходите се преместят в 1.5 ДМА,
където следва да са, то ще се наруши изискването
административните разходи да бъдат до 60% от исканата сума.
Липсват документи за режийни разходи Проектът не е одобрен за
финансиране поради липса на средства.

ORG ## 20 ORG1749

ORG ## 20 ORG5611

ORG ## 20 ORG5963

ORG ## 20 ORG0399
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Изящни
изкуства,
Фотография,
Дигитални
изкуства,
Културно
предприемаче
ство

Музика

Дизайн,
Изящни
изкуства,
Приложни
изкуства

Хорово
изкуство

Съвременно
изкуство и
култура ЕООД

Рок
Б.Т.Р. Лайв ООД
музика

Н/П

ЕТ
https://artin
"КОЛИМЕТГРАФИ
ostudio.com
К - НИКОЛАЙ
/
КОЛЕВ"

Wide Art Festival целогодишен
фестивал за
съвременно изкуство

"Пъзел"

АрТИно у дома

Софийски
Хорово
http://www.
камерен хор
Софийският камерен
изкуств
sofiachamb
"Васил Арнаудов"
хор на 55 години
о
erchoir.com/
Сдружение

Етнология,
Културен
“МЕЖДУНАРОДЕН
мениджмънт,
СЪВЕТ НА
Културна
ОРГАНИЗАТОРИТ
антропология,
Е НА ФЕСТИВАЛИ
http://www.
Културно
ЗА ФОЛКЛОР И
фолкло
cioffКултурна панорама на
наследство,
ТРАДИЦИОННИ
Фондация
р
bulgaria.co
ИЗКУСТВА –
Културно
m/
БЪЛГАРИЯ”
предприемаче
/ЦИОФФ –
ство,
БЪЛГАРИЯ/
Културология,
Фондация
Музика, Танц,
Фолклор

Wide Art Festival е първият в страната
целогодишен фестивал за съвременно
изкуство, който ще представи серия от
интерактивни инфотейнмънт лекциипрезентации и изложби с международни
автори. Негова отличителна черта е
София

България, град София

София

България, София;
Италия, Флоренция

1/16/2021

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/15/2020

12/18/2021

10/31/2021

11-Jan-2021

10/15/2021

22,834.96 лв

120,000.00 лв

14,548.50 лв

76,113.65 лв

22,834.96 лв

100,000.00 лв

14,411.00 лв

74,830.39 лв

0.00 лв.

Проектът се фокусира основно върху провеждането на фестивал,
включително в дигитален формат, който обхваща седем авторски
лекции за съвременно изкуство, шест изложби на чуждестранни
автори. Основните искани разходи са за наем на пространства,
отсъстват фундаментални направление на стратегическо развитие
и устойчивост. Организацията е специализирана в образователно
популяризиране на съвременно изкуство, но програмната част на
индивидуалното преживяване и смисленото
проекта не е обоснована достатъчно. Отсъства ясна концепция за
общуване на всеки от зрителите с
стратегическо развитие, връзка с други видове изкуство, широка
културното съдържание. Целта е трайното
партньорска основа. Исканият бюджет не е голям, но планиран
привличане и ангажиране на широка
предимно за наеми на пространства за провеждане на лекциите.
непрофесионална публика към света на
Проектът не е одобрен за финансиране.
съвременното изкуство.

0.00 лв.

"Пъзел" е проект за създаване, записване,
издаване и разпространяване на нов
авторски студиен албум на група Б.Т.Р.,
заснемане на видеоклип към пилотната
песен от албума и организиране на голям
концерт - премиера на албума "Пъзел" при
спазване на противоепидемични мерки.

0.00 лв.

*АрТИно у дома* е артистичен продукт за
самостоятелна работа за деца от 6 до 18 г.,
който ще *доведе* изкуството в дома на
всяко дете. Комплектите включват една
историческа тема, за период от световната
Кандидатът е недопустим по условията на програмата.
история на изкуството и една жанрова,
Юридическото лице е едноличен търговец, а не културна
разкриваща основите в конкретен жанр.
организация. Проектът не е одобрен за финансиране.
Темите са адаптирани за деца и
представени чрез авторски илюстрации, а в
комплектите ще бъдат включени и
разнообразни материали за изпълнение на
творческите задачи.

65,000.00 лв.

Проектът включва дейности, свързани с
честването на 55-годишния юбилей на
Софийския камерен хор.

11-Jan-2020

10/31/2021

98,162.27 лв

98,162.27 лв

65,000.00 лв.

Камерният хор В.Арнаудов има важно и уникално място в
българската музикална култура, и дългогодишна история на
развитие. Проектът предполага широк набор от включени дейности.
Предложеният проект е за поредица от концерти и събития,
включително издаването на книга за 55 годишнината на хора. Има
малко развити стратегически направления на развитие. Необходимо
е разширяване на партньорствата, за осигуряване на устойчивост.
Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет
относно маркетинг, пътни и настаняване.

Кандидатът е официален партньор на ЮНЕСКО като организация с
основна дейност запазване и разпространение на традиционната
култура на народите и етносите. През последните години
организира фолклорни прегледи и научни конференции за
1.Организиране и провеждане на 6-ти
нематериалното културно наследство в България, за което
Национален преглед на фолклорните
разполага с нужната координационна мрежа. Тези дейности са
ансамбли през 2021 г.,
залегнали в настоящия проект, като се цели да се запази
организационния капацитет на организацията и да продължи да
2.Организиране на летен детски творчески
функционира, като се предвижда да организира своите традиционни
лагер с цел подобряване работата в
формати - Шести национален преглед на фолклорните ансамбли
детските фолклорни колективи. Семинарите
през 2021г., летен детски фолклорен лагер и научна конференция.
се водят от експерти в областта на детската
Иновативни методи не се прилагат, а само се цитират. В бюджета
хореография
са посочени необосновани високи административни разходи,
разходи за хонорари, за хотелски настанявания, кафе паузи,
3.Научна-практическа конференция със
изработка на сайт. Предлага се за финансиране с редуциран
специалисти в областта на Нематериалното
бюджет, включени недопустими представителни разходи за сметка
културно наследство.
на НФК.
Настоящият проект цели обезпечаване на
разходите по дейността на Фондацията:

България

Макар и добре написан и детайлно аргументиран, проектът
съответства само на една от целите на програмата – „да спомогне
процеса по повишаване на организационния капацитет и
ефективността на работния процес на частни културни
организации“. Кандидатите имат успешно реализирани значими и
мащабни проекти през последните три години. Капацитетът и
потенциалът за развитие са безспорни. Разходите в бюджета по
точки от 3.7. до 3.9. не са убедително обосновани и са доста
завишени. Не е ясно как без тези разходи може да се осъществи
проекта. Част от предвижданите творчески резултати по проекта са
вече финансирани по програмата на НФК „Творчески инициативи“.
Препоръчва се оптимизиране на бюджета. Проектът не е одобрен
за финансиране, тъй като е насочен за отделна дейност, а не за
цялостна стратегия за развитие на организацията.

ORG ## 20 ORG1567

ORG ## 20 ORG0605

ORG ## 20 ORG5525

ORG ## 20 ORG0013
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Проектът ДИГИТАЛНИ КИНОПРОЖЕКЦИИ
ЗА УЧЕНИЦИ ще предостави легален
достъп до съвременни български филми,
подходящи за ученици. Достъпът ще се
осъществява в наличните за всеки клас
виртуални класни стаи.
Консепт Студио
ЕООД

http://conce
ptstudio.tv/

Дигитални
кинопрожекции за
ученици

България

11-Jan-2020

10/31/2021

108,698.63 лв

99,344.67 лв

0.00 лв.

Ще бъдат създадени работни материали в
помощ на учителите и съдействие за
дискусии с авторите на филмите и с
психолог онлайн или на живо.
Ще се развиват ключови партньорства за
популяризиране, разпространение,
осъществяване на прожекциите.

Въвеждане на
иновации при
България /национално
https://www
насърчаване на
Фондация "Детски
покритие, онлайн/;
.detskiknigi. четенето и интереса
книги"
български общности в
към изкуството и
com
чужбина
културата сред децата
и младежите

Артистика БГ
ЕООД Културен
институт

https://www
.chinaryfolk Традиция в бъдещето
dance.com/

Драмат
ичен
театър,
http://www.
Фондация „Хомо
Танц, Театър куклен
homoludens
Луденс“
театър,
.bg
танцов
театър

Платформа Homo
Ludens

България, София,
Бургас, Варна

България, София

11-Jan-2020

11-Jan-2020

12-Jan-2020

10/17/2021

11-Jan-2021

10-Jan-2021

82,246.00 лв

295,035.50 лв

77,480.00 лв

77,746.00 лв

99,990.00 лв

73,580.00 лв

ORG ## 20 ORG6009

64

Фолклор

Организиране и
провеждане на
Международни и
национални
фолклорни събития в
гр.Китен

50,000.00 лв.

0.00 лв.

Икономическата и социалната среда, в която
попаднахма свободните артисти заради
пандемията е изпитание, което налага нов
начин на продуциране, създаване и
преодоляване на трудностите, с основна
цел - Съхраняване и реализиране на нова
продукция в сферата на сценичния фолклор
чрез музика, песен и танц. Фолклорният
мюзикъл обединява всичките тези елементи
по оригинален и иновативен начин, като
представя българската традиция в
бъдещето.

Проектът предвижда финансиране на конкретна дейност създаване на фолклорен мюзикъл, не на организацията в този
смисъл не попада във фокуса на програмата. Липсват приложени
документи за аргументация на бюджета. Липсва документ за
съфинансиране. Липсва договор за наем на офис или оферта.
Предоставени само 10 трудови договора на танцьори. Липсват
трудовите договори за другта част от танцьорите и за дейностите
по т.1 от матрицата. Проектът не е одобрен за финансиране.

Платформа Homo Ludens цели да създаде
дигитално съдържание в три модула:
сборник подбрани материали от
публикуваните броеве на списанието в
периода 2002-2020 /интервюта с български
творци и обзорни студии/в превод на
английски език; дигитален портал
"Театралните професии" - представяне на
фигурите в театралния процес чрез видео
портрети; дигитален портал "Театрални
диалози" - интервюта/лекции с водещи
фигури от световния и българския театър.

Фондация "Хомо луденс" от много години работи активно и високо
професионално в областта на теорията и практиката на
изпълнителските изкуства в национален и международен контекст.
Екипът е с доказана експертиза, а предложеният проект отговаря
напълно на целите и приоритетите на програмата. Работата на
фондацията, както и конкретните дейности предвидени в този
проект, имат важно значение за повишаване изобщо на
информираността и познанието в театралната област в България.
Проектът е одобрен за финансиране с малка редукция.

73,000.00 лв.

1. Международен фолклорен фестивал
"Атлиманска огърлица" през м.юни
България, гр.Китен,
общ.Приморско

1-Jan-2021

9/30/2021

30,000.00 лв

30,000.00 лв

Проект, насочен към развиване на интерес към четенето у децата и
подрастващите посредством платформа „Книгоходец“. Положително
е, че развива партньорства с мрежа от училища и библиотеки в
страната и реализацията на проекта би осигурила непрекъсната
връзка между деца-родители-учители-библиотекари-издатели. Има
ясни целеви групи - най-вече родители на деца в предучилищна
възраст и деца и младежи от 7 до 16-годишна възраст. Донякъде
иновативен, този проект отговаря на приоритетите на програмата и
е с висок потенциал за развитие. Недопустими разходи за уебсайт,
липсват пълна обосновка на всички пера. Проектът е одобрен за
финансиране с редуцирана сума по перата свързани с
маркетинг и изграждане на уеб платформа.

Създаването на иновативна платформа
КНИГОХОДЕЦ ще насърчи активно четенето
и интереса към изкуството и културата сред
децата и младежите чрез въвеждането на
богата база с информация за четива,
критерии за качество при оценката на книги,
допълнени с индивидуализирани препоръки.
Проектът ще повиши капацитета и обхвата
на дейност на фондацията, ще разшири
контакта с публиките и ще осигури подкрепа
за библиотеките.

Организиране и провеждане на:

Атлиманска
огърлица
Сдружение

Кандидатът – продуцент и разпространител на филми, предлага
наглед смислена културно-образователна и социално-обществена
идея, свързана с приобщаване на учениците към съвременното кино
чрез мобилно приложение и интегриране в съществуващите
виртуални класни стаи. Проектът обаче не съответства изцяло на
условията на програмата, по-подходящ е за програма „Публики“.
Проектът е твърде общ е и неразработен в детайли. Поражда много
въпроси относно съдържанието, дейностите, местата (кои училища)
и избора на конкретни филми. Бюджетът съдържа разнопосочни
разходи, включително и проблематични такива.Документацията е
некоректно заверена от лице без представителни функции.
Недопустима кандидатура. Проектът не е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

2. Музикален и танцов фестивал
"Фолклорна плетеница" - м.юли
3. Национална фолклорна среща "Китен и
приятели" - м.септември

Организацията предвижда в проекта продължаване на дейността си
чрез организиране на международни фолклорни събития, които
популяризират културното наследство в Странджа, за които има
вече изграден опит с измерими резултати. Въпреки че сдружението
успешно се справя с основните цели и задачи, проектът не е
достатъчно добре аргументиран и не отговаря на целите на
програмата. Предлаганото съдържание не отговаря в достатъчна
степен на качествените критерии на програмата. Бюджетът е
непълен и некоректно попълнен. Грешно попълнена матрица за
бюджет. липсват стойности в колона 10 /% относителен дял/.
Липсва документ за съфинансиране - съгласно предоставената
матрица за бюджет обща стойност на проекта е 30000 лв. исканата
сума от НФК е 28500 лв. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG0728

ORG ## 20 ORG6020

ORG ## 20 ORG5313

ORG ## 20 ORG5158

ORG ## 20 ORG0036
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Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални Импров
изкуства,
изацио
Интердисципл нен
инарен
театър
проект,
Театър

Театър

Музика

Музика

Театър

Ха Ха Ха ИмПро
ООД

http://www.
hahahaimpr
o.com

Заедно играем заедно учим с
Благуните

Вилекула ООД

Джаз
музика

Мюзик-бокс 13
ЕООД

Фест Тийм ЕООД

Вие сте супер!

Аудио-визуален
разказ за срещата на
http://www.
непрофесионални
musicмузиканти с
box.bg
българското джазово
изкуство

https://festt
eam.bg

Spice Music Festival
2021

Куклен
http://www.
о
ТЕАТЪР ДАНИ И
Театър Дани и Деси facebook.co
сезон 2020 -2021г.
изкуств ДЕСИ Друга П.Ф.
m/theatredd
о

България, София

България, София

България, София

България, Бургас

България гр.Хасково

10-Jan-2020

10/15/2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/31/2020

10-Jan-2021

10/15/2021

10/31/2021

9/30/2021

10/31/2021

120,171.65 лв

45,292.00 лв

59,697.00 лв

809,558.43 лв

46,604.28 лв

99,257.90 лв

42,421.00 лв

59,697.00 лв

100,000.00 лв

43,104.28 лв

0.00 лв.

Проектът обхваща основно едногодишни представления на театъра
и развитие на дигитално съдържание – предимно ежемесечни
кратки видеа. Въпреки, че присъствието на такъв интерактивен
Вие сте супер! е иновационен проект
жанр е важно за българската театрална сцена, дългосрочните
стремящ се да включи активно
аспекти на организацията не са убедително разработени.
импровизационния театър в културния афиш
Позиционирането на организацията в контекста на естетическите
на столицата, отговаряйки на съвременната
аспекти на Европейското и българско изкуство не са доказани.
меняща се ситуация. Проектът цели да
Бюджетът съдържа големи разходи за оборудване на студио.
поддържа стабилна среда за артистите в
Планираното за закупуване оборудване не е поспчено правилно в
импровизационния театър, регулярна
перо 1.5 ДАМ. Ако бъде преместено, ще бъде нарушено
творческа програма, и пространство за
изискването сумата на административните разходи да е до 60% от
изява обслужващо съвременната несигурна
исканата сума! Разходните документи за телефон е само за 4
ситуация.
месеца, а не за 12 /каквото е изискването/. разходните документи
за интернет са само 3 бр.,/изискването е 6 м./. Проектът не е
одобрен за финансиране поради липса на средства.

0.00 лв.

Основната дейност на театър "Вилекула" е
съсредоточена в създаването и развитието
на проекта "Благуните". Детски сериал
"Благуните" излъчен в ефира на БНТ.
Театрален спектакъл "Благуните на живо Още един прекрасен ден".Проектът включва
поредица от забавно-образователни
представления с една основна, олекотена
сценография и различни поучителни
истории. Спектаклите ще се играят както на
големи, така и на малки сцени и
алтернативни пространства.

0.00 лв.

Видео разказ за срещата на
непрофесионални музиканти с българско
джазово изкуство. Музиканти-любители,
обучени от професионални музиканти
изнасят джаз-концерти през пролетта и
есента на 2021 г. в София лайв.
Репертоарът съдържа изцяло българска
джазова музика и проследява българската
следа във вокалния джаз. Моменти от
подготовката, кратки интервюта с
участниците, концертите, са оформени във
видео-разказ, споделен с широка аудитория
в интернет.

0.00 лв.

Spice Music Festival 2021 е единственият
фестивал с музика от 90-те у нас.
Събитието се реализира през август на
Морска гара, гр. Бургас. Програмата
обхваща три фестивални дни, като на
сцената на събитието, публиката може да
види най-големите звезди от 90-те години.
Планираме Фестивалът през 2021 да има
капацитет от 16 000 души и да бъде насочен
основно към българската аудитория и в
частност към чуждестранни туристи и
фенове на този тип музика.

0.00 лв.

Театър "Дани и Деси" предлага търсенията и
уменията на творците през сезон
2020/2021г. да се концентрират в две
направления: Направление: "Регулярни
дейности" - неделни спектакли два пъти в
Кандидатът е недопустим според условията на програмата.
месеца за децата на гр.Хасково - трупата
Юридическото лице е едноличен търговец, а не културна
предлага 14 различни заглавия
организация. Действителното му наименование е ЕТ Дани и Деси Атанас Евтимов.Проектът не е одобрен за финансиране.
Направление: "Иновативно обучение чрез
изкуство" - създаване на иновативен,
образователен, куклен спектакъл с
участието на най-малките - постановка по
приказка на Л.Милева.

Проектът „Заедно играем – заедно учим с Благуните“ предлага
игрови подход при общуването и обучението на децата, обучение
чрез куклени спектакли, в които децата се срещат на живо с
любимите си герои. В своето развитие организацията има десетки
успешно реализирани проекти. Предложеният проектът не предлага
стратегическо развитие на организацията, не включва разггърнати
инициативи за реализация за една година. В плана си не се
представя иновативни за организацията решения. Има неточности в
бюджета. Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът е за популяризиране на българската джазова музика чрез
два концерта на непрофесионалисти и не отговаря на целите на
програмата. При преглед на дейността на организацията през
последните три години остава съмнение относно потенциала на
кандидата, както и евентуалната обществена значимост на проекта.
Приложение 5 не е попълнено. Липсва обосновка на бюджета.
Липсва писмо за партньорство със сцената за провеждане на
концертите по проекта. Стратегията за развитие не е убедително
аргументирана. Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът планира поредно провеждане на успешен и значим
фестивал, но проектното предложение не е съобразено с целите на
програмата и не отговаря на нейните приоритети. В планапрограмата няма посочено нито едно конкретно име на участник в
предвиденото издание на фестивала. Приложена е неподписана
декларация към Приложение 4. Приложения 9, 10, 11 и 12 също не
са подписани. Аргументацията в Приложение 5 е неубедителна и
дори нерелевантна. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG5034

ORG ## 20 ORG5923

ORG ## 20 ORG5929

ORG ## 20 ORG2340

ORG ## 20 ORG5914
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Сдружение
фолклорна
формация
"Цветница"

Изкуство - дела и
документи
Фондация

Изящни
изкуства

Изящни
изкуства

Сдружение Клуб
на културните
дейци Ловеч

Зимен фестивал на
изкуствата

Салон на изкуствата
"Мостове 2020-2021"

България, Пловдив

България, гр. Ловеч

Съхранение,
разпространение и
развитие на
българските
България, гр.Попово
фолклорни традиции
в условията на COVID19

Дигитална платформа
и архив на фондация
"Изкуство - дела и
документи"

Стабилизиране,
подпомагане и
популяризиране
развитието на Арт
галерия ДипломатСтаври Калинов

Дигитални
изкуства,
Визуал
Институт за
Суперпозиции.
Изящни
ни
съвременно
http://www.i Годишна изложбена
програма на ИСИизкуства, изкуств изкуство - София ca-sofia.org
Сдружение
София
Интердисципл
а
инарен проект

София

11-Jan-2020

10-Jan-2020

2-Jan-2021

11-Jan-2020

5/30/2021

10-Jan-2021

10-Oct-2021

9/30/2021

90,320.25 лв

14,930.00 лв

57,710.00 лв

12,745.00 лв

71,041.70 лв

14,930.00 лв

55,610.00 лв

12,745.00 лв

0.00 лв.

Зимен фестивал на изкуствата "Сцена,
палитра, слово", обединява области на
изкуството и културата, чрез предоставяне
на театрални постановки, изложби,
концерти, нови книги и филми. Фестивалът
съществува вече 16 години и се провежда
ежегодно в края на месец февруари.
Театралната програма е с конкурсен
характер. В нея участват професионални
трупи от цялата страна, селектирани от
престижно жури. Той е единствения
театрален зимен форум в България.

Концепцията на Зимен фестивал на изкуствата „Сцена, палитра,
слово” е осмислена като дългосрочна инвестиция в изграждането на
нова културна локация, различна от тази на градския център.
Предвижда се финансиране на конкретен фестивал, който има
своето локално значение. Организацията е утвърдена в местен
план. В същото време не е предвидено развитие на организациятакандидат, нито включването на иновативни елементи в проекта.
Устойчивостта на предвидените дейности е под въпрос. Проектното
предложение не отговаря на приоритетите на програмата. В т.1.1 в
колона 1 /наименование на разхода/ пише само граждански договор,
но не и за каква дейност. Не са приложени всички оферти описани в
матрицата за бюджет. Проектът не е одобрен за финансиране.

8,000.00 лв.

Клуб на дейците на културата Ловеч 55
години е магнетично място за срещи,
изповед и духовен живот в града ни.
Нашата мисия е да го опазим, съхраним и
предадем на идващите след нас! В подкрепа
на това ще организираме и проведем 40
срещи с творци, които ще представят пред
ловешката интелигенция, произведения,
история и традиции. Ще представим
историята на клуба, в изложба на открити
табла пред Община Ловеч, както и книжно
тяло каталог.

0.00 лв.

Съхранение и запазване на автентичното
народно творчество. Представяне и
популяризиране на песенното, танцово,
обредно и духовно изкуство. Подтикване на
младото общество към опознаване и
прилагане на фолклора в съвремието.
Изследване на традициите представени ни
от различни групи капанци, беломорци,
балканджии, власи и други.

Проектът е добре съставен, но дейностите не се вписват
пълноценно в рамките на програмата. Не е изяснен подхода при
преодоляване на рисковете. Потенциалът за развитие не е
формулиран, иновативността не е дефинирана. Има
несъответствия при заложените в бюджета суми и приложените
доказателствени документи. Проектът не е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

Фондацията цели да оптимизира своята
работа като създаде обществено достъпна
платформа със своя архив от проекти,
текстове, полезни връзки и представя
текущата работа на фондацията.
Платформата включва голямо количество
визуален материал, критически текстове,
видео и линкове.

Не достатъчно обоснован проект. Фондацията цели да оптимизира
своята работа като създаде обществено достъпна платформа със
своя архив от проекти, критически текстове, видео и линкове, което
би било полезно за изследователите на българското съвременно
изкуство. Не е предложена годишна програма на организацията.
Проектите в стратегията са в етап на планиране. Не са
формулирани ясни събития и участници. Липсва оферта за
създаване на сайт, формулирано като "Дизайн" в бюджета.
Проектът не е одобрен за финансиране.

България, гр. София

10/31/2020

10/31/2021

100,000.00 лв

100,000.00 лв

0.00 лв.

София, България

10/22/2020

10/14/2021

107,610.43 лв

99,390.43 лв

98,838.43 лв.

Скромен проект, който обаче отговаря на приоритетите на
програмата, най-вече що се отнася до застрашена от
преустановяване на дейност частна културна организация.
Проектът цели да стабилизира дейността на кандидата и да повиши
организационния му капацитет. Заложени са дейности като 40
срещи с творци от различни области, както и изложба на централно
място в града. Проектът е одобрен за финансиране с
редуцирана сума (финансира се предложението за изложба и
книга).

Арт галерия Дипломат- Ставри Калинов
поддържа постоянна експозиция на творбите
Проектът предвижда дейности, които да стабилизират
на известния творец, в сферата на изящните
функционирането на частна галерия, представяща творчеството на
изкуства.
един конкретен автор - Ставри Калинов. В проекта отсъстват
подробности какво ще представлява електронната галерия, за
В проекта са разписани намерения за
която се иска част от финансирането. Няма подробна информация
инициативи в подкрепа за:
за планираните по проект четири изложби на Ставри Калинов. Не е
ясно, какво ново ще бъде показано от творчеството на автора, с
-регулярна дейност на организацията,
какво то ще обогати познанието на публиката. Не е приложен
свързана с предоставяне на целогодишен
изчерпателен план за стратегическо развитие. Не е ясно как ще
достъп на публиките до творбите на
бъде надградена съдържателно дейността на галерията. Галерията
твореца.
не поддържа образователна или друга дейност, която да привлича
и развива знанието на аудитории. Проектът не е одобрен за
-да се стабилизира и подпомогне
финансиране.
следкризисното - от корона вируса
възстановяване на дейността на галерията.
Проектът за годишна международна
програма се ръководи от принципа, че
Проектът е с добре аргументирана мотивация, таргетирана
интердисциплинарността е основен вектор в
аудитория и очакван ефект. Има ясна програма, бюджет, формат и
съвременната художествена практика.
обосновка. Отговаря напълно на изискванията и приоритетите на
Поредицата изложби разглеждат връзките
програмата. Проектът въвежда добре структурирана и
между изкуство и полета като:
концептуализирана стратегия за развитие и има принос към
политика/поетика; наука и технологии;
въвеждането на иновативни методологии в представянето и
популярна култура; пол и социални
усмислянето на процесите в съвременното изкуство. Проектът е
движения; екология и миграции.
одобрен за финансиране с редукция за разходите за охрана и
Дискурсивните двойки се оглеждат в
пътни.
структурата на всяка изложба - диалог
между двама автори - един от България и

ORG ## 20 ORG5896

ORG ## 20 ORG5858

ORG ## 20 ORG0774

ORG ## 20 ORG0537
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ПРОЖЕКТОР
ЕООД

Подкрепа за
създаване и
разпространение на
пълнометражен
документален филм
за Теодор Ушев

Целогодишна
Платформа за
подкрепа на млади
таланти Стоян
Камбарев 2021

София

България, София

София, Бургас, Лондон

12-Jan-2020

10/31/2020

10/27/2020

10-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

10/31/2021

10/31/2021

51,037.80 лв

99,993.25 лв

99,998.00 лв

350,000.00 лв

41,805.80 лв

99,993.25 лв

99,998.00 лв

100,000.00 лв

0.00 лв.

Есенна привечер 2020 - от Бетховен до
Владигеров с пианистите Иван Керековски и
Мария-Десислава Стойчева, доказа
убедеността ни, че публиката в цялата
страна има нужда от досег до високото
Кандидатът е недопустим спрямо условията на програмата.
изкуство. През 2021 г. с концерти на Алина и
Юридическото лице е едноличен търговец, а не културна
Николай Шаламови, с творби от Моцарт,
организация. Проектът не е одобрен за финансиране.
Шопен, Равел и Владигеров и с различни
програми, "Есенна привечер" се превръща в
пътуващ фестивал. Закономерност е да
каним лауреати на конкурса "П. Владигеров"
в Шумен.

0.00 лв.

Осъществяването на заложената програма от събития ще осигури
функционирането на първия и единствен по рода си център за
геометрична абстракция в Югоизточна Европа. Проектът има
потенциал да развие различни аудитории, да участва в местни и
Мултифункционално пространство,
международни мрежи, както и да предложи на вниманието на
включващо художествена галерия,
публиката произведения с висока художествена стойност. До
библиотека и архив, в което ще се
момента организацията не е имала собствено пространство, поради
провеждат изложби, лекции, прожекции,
това кандидатурата може да се разбере като предложение за нов
детски работилници и други събития с цел проект, който включва първоначалната инвестиция за намиране и
популяризиране на геометричното изкуство. адаптиране на самостоятелно пространство на организацията.
Неясен остава въпросът, как то ще бъде поддържано след края на
проекта и каква ще бъде неговата устойчивост във времето.
Липсват стратегически аспекти на развитието. Проектът не е
одобрен за финансиране поради липса на средства.

0.00 лв.

НЕВИДИМИ ВРЪЗКИ ще бъде филм за
световния визуален артист, аниматор и
режисьор Теодор Ушев. 2020 г. е много
силна за него. Въпреки пандемията
стартираха снимките на първия му игрален
филм, а "Физика на тъгата" по Георги
Господинов триумфира на най-престижните
световни фестивали за анимация.
Решаващо за проекта е да заснемем Ушев,
докато е в България, да потърсим и да
открием "невидимите" връзки, които го
свързват с родината.

Предложеният проект е добре разработен и притежава висока
художествена стойност. Той има потенциал за реализация пред
широка аудитория и би привлякъл голямо обществено внимание.
Организацията кандидатства по програмата с конкретен проект,
макар че дава информация и за по-цялостна програма от дейности.
Част от разходите в бюджета не са подплатени и подкрепени с
документи и не става достатъчно ясно, по какъв начин и дали се
развива капацитета на организацията. Няма приложени документи
за партньорства, макар и такива да се споменават в приложения
формуляр. Некоректно попълнена матрица, липсват описани в
колона 1/наименование на разхода/ и не се знае разхода закакво е..
Непредставен трудов договор от т.1.1.4, неприложен договор за
наем. Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Фондация "Ст. Камбарев" предвижда да
продължи организирането и провеждането
на устойчивите си събития и кампании за
подкрепа на млади таланти и да показва
тяхното творчество пред публика, за да
достигне до по-голям кръг зрители:
НАГРАДАТА ЗА ПОЛЕТ В ИЗКУСТВОТО,
ЕЛХИ НА ТАЛАНТА, НАГРАДА ЗА КИНО 355
, регулярните три годишни творчески
събирания на АКАДЕМИЯ СТОЯН
КАМБАРЕВ. Ще се продуцират 8
КЪСОМЕТРАЖНИ за промотиране на
младите открития.

Проектът само частично отговаря на приоритетите на програмата.
Бюджетът е проблемен. Събитието има потенциала да подобри
качеството си при определено финансиране, но бюджетът не е
представен коректно и не е изчерпателен по отношение на
цялостната дейност. По-голямата част от плановете и
аргументацията не са категорични и ясни. Липсва елемента на
иновация, а за част от събитията съществува риск от отпадане.
Събитието има своята значимост за местните артисти, но проектът
е неубедително разписан. В бюджета са посочени различни от
формуляра обща сума на бюджета и искана сума от НФК.
Предвидената за закупуване техника е посочена в перо 6.Наем
техника, вместо в 1.5.ДМА. Непредставен договор за наем т.1.4.1 /
той не е регулярен/. Липсват маркетинг стратегия или план. Колона
2 /вид на разхода/ непопълнена навсякъде. Непредставени оферти
за техника по т.6 Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG0369

ORG ## 20 ORG0077

ORG ## 20 ORG2219

ORG ## 20 ORG0691
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Музика, Танц,
Театър,
Фолклор

Под Моста ООД

ЗОНГ - 2021

https://pod
mosta.bg/

Пространство 404

България - гр. София

България, София

България, София

10/19/2020

10/20/2020

11/15/2020

10/31/2021

10/31/2021

7/30/2021

98,875.00 лв

75,190.00 лв

31,000.00 лв

97,950.00 лв

75,190.00 лв

31,000.00 лв

0.00 лв.

Проектът развива сетивния театър като
новаторски жанр в съвременното изкуство в
България чрез разработване и прилагане на
технологични иновации. Планираме да
създадем нова Интернет платформа и
мобилно приложение, които да се използват
дългосрочно в предстоящите проекти на
Театър на сетивата София като улесняват
достъпа и активното участие на публиката в
различни сетивни спектакли в градска и
природа среда.

Въпреки, че проектът съдържа някои иновативни елементи, няма
разработени стратегически направления и елементи за устойчиво
развитие. Не е разработен анализ на аудиториите и методи за
привличането им. Фокусът на проекта е в разпространение на
съществуващи спектакли и изработване на комуникационна
програма. Няма съответствие между описаното в колона 1 и колона
2 в т.1.1. Фактурата за телефон е само за м.09.2020 г. Неприложена
оферта за софтуер. Няма представена справка или план за сумите
по т.4 и т.7.Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

ЗОНГ 2021 е проект за развитието на
Сдружение ЗОНГ в рамките на една година.
Проектът включва няколко клона на
развитие. Първият е свързан със създаване
на нова продукция - създаване на видео и
драматургична платформа: организиране на
ателие и създаване на нов български
съвременен текст за театър, представянето
му публично чрез пърформанс-четене.
Вторият е свързан разпространение на
дейността и спектаклите на Театър ЗОНГ.

Исканото финансиране е за поддръжка на репертоарен спектакъл
“Животът е сън” и за създаването на нов театрален спектакъл.
Дейността на проекта е съсредоточена върху работа по проектспектакъл, дигитална реклама и работно ателие, създаване на
ютюб канал, в който артистите ще се интервюират взаимно. Няма
детайли около програмата - дължината на работното ателие, броя
на клиповете, няма описани разширени дейности. Проектът не е
одобрен за финансиране.

0.00 лв.

"Пространство 404" представлява поредица
от видео серии, в които представяме
съвременни български визуални артисти.
Целта ни е да разказваме историите на
артистите, техните творчески процеси,
проблемите пред тях и всичко, което се
случва в техните студиа преди работата им
да стигне до аудиторията. Всяко видео ще
бъде с времетраене до 8-12 минути и в
рамките на проекта ще бъдат създадени 12
епизода.
Коледен фестивал на изкуствата Неон,
софийското Ларго, 11-13.12.2020 г.:
11.12.2020 Нощ на магията от 19:00 часа с
участието на Астор и Теос

Коледен фестивал на
изкуствата Неон

"ЮПИ БГ" ЕООД

България, София

10-Jan-2020

8/31/2021

98,996.71 лв

98,996.71 лв

0.00 лв.

12.12.2020 Поп музиката и балета от 19:00
часа с участието на Ирина Флорин, Expose,
Борис Илиев и Марио Михайлов.

Кандидатът е недопустим спрямо условията на програмата.
Дружеството не е културна организация по смисъла на ЗЗРК, а
предметът му на дейност е: журналистика, марткетинг, реклама,
както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Проектът
не е одобрен за финансиране.

Проектът не отговаря на условията на програмата – кандидатства
за подкрепа на събитие (коледен фестивал), не на организация.
Проектът не е одобрен за финансиране.

13.12.2020 Нощ на фолклора от 18:00 часа
с участието на Камерна формация Б фолк,

ORG ## 20 ORG5990
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Театър

съврем
енно
изкуств
о

ДИКЕ-ИБ ЕООД

Хербариум уебhttps://www базирана платформа
.artprojectde
за автономно
развиваща се
pot.com/
колекция

Джуниър Старс
ООД

https://junior
stars.bg/

Джуниър Старс

София

11-Jan-2020

10/31/2021

94,662.12 лв

93,342.12 лв

0.00 лв.

Създаването на уеб-базирана платформа
"Хербариум" ще позволи да се събере
колекция от артефакти, избрани от
авторите, която да запечата творческата им
енегрия по време на създаването на
творбите. Авторите се реферират един друг
за участие в платформата чрез създаването
на т.нар. "генеалогичното дърво". Чрез
платформата ще се събира и поддържа база
данни за анализ на връзките и влиянията
между отделни автори и творчески кръгове.

България, София

10-Jan-2020

10-Jan-2021

60,000.00 лв

60,000.00 лв

0.00 лв.

Съвременно развитие и реализация на два
театрални спектакла и развлекателно
комедийно шоу в рамките на една
календарна година, считано от 01.10.2020
година.

Кандидатът е недопустим спрямо условията на програмата.
Дружеството не е културна организация по смисъла на ЗЗРК,
предметът му на дейност е: Покупко-продажба на недвижими
имоти, както и извършването на всякакви други търговски сделки и
дейности незабранени от закона. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Кандидатът е недопустим спрямо условията на програмата.
Дружеството не е културна организация по смисъла на ЗЗРК,
предметът му на дейност е: Спортни и други дейности, свързани с
развлечения и отдих. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG0782
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Повишаване
капацитета на АРТ
УИНАР ЕООД, чрез
адаптиране към
настоящите
извънредни
http://www.
обстоятелства и
Арт Уинар ЕООД artwinner.eu
локализиране на
творческата
/
продукция за
представянето й пред
международни
публики чрез
технологични
иновации

Аросита ЕООД

ВИА ТЕАТЪР
ЕООД

Паник Бутон
Театър ЕООД

http://www.
arosita.info/

Процесът

България, София

гр. София, галерия
"Аросита" и онлайн

http://viathe
УЧИЛИЩЕ ЗА ЗРЕНИЕ
atre.org

Устойчивост и
развитие на Паник
бутон театър

12-Jan-2020

3-Jan-2021

10-Jan-2020

България, София

11-Jan-2020

11/30/2021

9/30/2021

10/31/2021

12-Jan-2021

129,888.00 лв

45,537.00 лв

97,406.13 лв

99,453.33 лв

99,888.00 лв

43,080.00 лв

95,667.94 лв

69,398.33 лв

0.00 лв.

Проектът е за производство на 100 броя 30минутни документални филма, създадени
като аудио-видео разкази с висока
художествена и образователна стойност, за
културно, материално и нематериално
наследство, с продължителност на всеки
епизод от 30 минути, преведени на два
чужди езика - английски и испански,
представени пред чуждоезични публики,
посредством иновативните в сектора
технологии за достъп до съдържание - VOD,
SVOD, TVOD и аудио-стрийминг.

Проект за поредица от 100 епизода на база на вече заснет
материал, с превод на английски и испански език и предлагането им
на платформи и в социални мрежи. Неаргументиран проект, с
неясно съдържание, стратегия и бюджет. Кандидатурата не е
убедителна в много отношения. Не са добре формирани целите и
някои базови насоки на планиране. Бюджетът е не особено ясен,
липсва обосновка, липсват някои ключови допълнения към него,
които водят до доста негативна оценка и от технически
характер.Липсва документ за съфинансиране. Няма представени
документи за разходите за телефон и интернет. Няма предоставени
оферти . Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът "Процесът" включва създаване на
творби в областта на живописта чрез нови,
нетрадиционни средства и материали,
изложба на произведенията, образователна
работилница за деца и среща с
колекционери. Работният процес,
изграждането на изложбата, комуникацията
с публиката, продажби на пазара на
изкуството ще бъдат осъществени и онлайн
чрез присъединяване към онлайн
платформи за изкуство и медии за
комуникация.

Проектът е не добре обоснован. Кандидаства се за изложба, не за
цялостна едногодишна програма. Има липси в представените
документи за финансово обезпечване на проекта. Липсва документ
за съфинансиране. Няма представени документи за разходите за
телефон и интернет. Няма предоставени оферти. Проектът не е
одобрен за финансиране.

95,667.00 лв.

Основната цел на проекта е възстановяване
на школата наречена Училище за Зрение.
Крайната цел на тази школа и на настоящия
проект е поставянето на световно известния
спектакъл на Невиждан театър, "Сянката на
моята душа", изцяло с незрящи актьори.

Проектът има важно значение за демократизиране на изкуството и
включване на маргинални групи – незрящи, като активни участници
в театралното изкуство. Организацията е доказала творческосоциалния си потенциал през последните години. Проектът има
стратегически направления и иновативна концепция за виртуална
интерактивна сцена, както и насочване на училището за зрение към
работа с различни социални групи. Екипът е професионален и има
капацитет да осъществи проекта. Бюджетът е подробен и добре
обоснован. Проектът е одобрен за финансиране.

63,000.00 лв.

Паник бутон театър вече се утвърди като
независима компания, която присъства
активно в културния сектор, като продуцира
качествени театрални продукти, създава
социално-ангажирано изкуство и работи с
маргинализирани групи.Този проект цели да
подпомогне развитието и да гарантира
устойчивост на компанията в рисковия сезон
20/21, като повиши нейния
административен, технически и финансов
капацитет.

Проектът отговаря в много висока степен на приоритетите на
програмата. Предвидена е комплексна програма, обхващаща всички
аспекти на дейността на организацията .Дейностите, както и
комуникационната стратегия, са изчерпателно и обосновано
представени. Предлаганите съдържания се отличават с високо
качество и иновативност, като засягат важни обществени теми.
Бюджетът има известен проблем в съотношението между
административни и продукционни разходи. Проектът е одобрен за
финансиране с редукция на бюджета поради неспазване на
съотношението за администриативни и продукционни разходи.

Фестивал и академия Allegra, Русе 2021 г. е
проект в сферата на класическата музика
замислен като ежегоден летен фестивал.

ORG ## 20 ORG1488

90

Музика

класич
http://www.
Фестивал и академия
еска Алегра Фондация allegrafestiv
Allegra, Русе 2021
музика
al.com

България, София и
Русе

11-Jan-2020

9/30/2021

158,007.57 лв

55,107.57 лв

55,107.57 лв.

Важен проект за стимулиране на музикалното образование в
страната и културния обмен на международно ниво. От значение за
децентрализиране на музикалния живот в България и особено
През месец юли 2021 г. предстои да бъде ценен във възпитаването на нови публики. Въвлича изтъкнати
проведено седмото издание на фестивала, в специалисти от различни страни. Разчита на сериозни
рамките на което освен майстроски класове партньорства. Отговаря на значителна част от целите и
и концертна програма предвиждаме
приоритетите на програмата. Приложения 3 и 5 са ясно изведени и
доразвиване на проекта ни OrchestrAMATA, убедително аргументирани. Допусната е техническа грешка при
провеждането на трети кръг на Allegra
попълването на декларацията de minimis. Проектът е одобрен за
International Competition, както и създаването финансиране.
на Младежки фестивален оркестър Allegra.

ORG ## 20 ORG0309

ORG ## 20 ORG0119

ORG ## 20 ORG5152

ORG ## 20 ORG4789

ORG ## 20 ORG1887
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Аудиовизуалн
и изкуства,
Нови медии,
Театър

Творческоhttp://www.
Сдружение "Наш
образователна
България, гр. София и
ourworldcen
Свят"
програма за деца чрез
гр. Варна
ter.com
аудио-визуален канал

Театър

Драмат
ичен
театър

Музика

Класич
еска
музика:
барок,
ранна
класика
,
романт
изъм

Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство

Приложни
изкуства

Фондация
"Божура Арт"

ЛУКСУРИА
ЕУРОПАЕ
Сдружение

http://bojuraart.com/

https://sofia
baroque.org

Разпространение на
театралните
спектакли на
Фондация

Платформа за
развитие и балканско
сътрудничество в
областта на
старинната
европейска музика

България

България, София

11/21/2020

10/22/2020

11-Jan-2020

10-Oct-2021

4/16/2021

10/31/2021

86,704.40 лв

39,395.00 лв

100,261.11 лв

82,488.00 лв

39,395.00 лв

93,161.11 лв

0.00 лв.

Проектът предлага иновативен подход за
продуциране на културно-образователно
съдържание с терапевтичен и
интеркултурен подход. Създават се 30
аудио-визуални епизода за деца от 4-10
години представени в онлайн канал и на
електронен носител, сценична продукция и
уъркшопи за деца със специални нужди,
както и семинарни занимания за млади
творци. Предвижда се достигането до 5400
бенефициенти в национален и
международен план.

Сдружението не отговаря на изискването на програмата. До
15.04.2019 г. целите на сдружението не са в сферата на културата,
т.е. не е било културна организация за период от 2 г. назад.
Проектът не е одобрен за финансиране.

33,000.00 лв.

Проектът предвижда разпространението на
театралните спектакли, продуцирани от
фондация "Божура Арт". Ще се проведат
общо осемнайсет представления в ключови
театри в гр. София и в страната - осем
представления на "Усещане за любов" и
десет на "Империя на красотата - Мадам
Рубинщайн". Това ще разнообрази
възможностите за посещение на театрални
спектакли за зрителите и ще развие
публиката на фондацията в цялата страна.

Проектът предлага регионализиране на дейностите на
организацията и реализиране на спектакли в ключови театри в
страната. Разширяването на театралната публика в регионите е
важно направление на стратегията за развитие. Екипът е
професионален и спектаклите на организацията са с доказана
художествено-творческа естетика. Иновативните елементи на
проекта са в приспособяването на неконвенционални пространства,
сценографски и мултимедийни решения и други аспекти. Бюджетът
отговаря на планираните дейности. Проектът е одобрен за
финансиране с редуцирана сума за пътни и настаняване.

80,000.00 лв.

Популяризиране на старинната европейска
музика в България чрез: създаване на
общност на реализирали се в чужбина
български изпълнители, владеещи
исторически информирани изпълнителски
практики; изграждане на онлайн платформа
за представянето им; внедряване на
инструменти за сътрудничество; създаване
връзки между сродни балкански
организации; изработване на образователна
видео поредица; реализиране на оперен
гала концерт.

Перспективен проект, напълно отговарящ на целите и приоритетите
на програмата, с ясна стратегия за развитие и голям потенциал.
Налична е сериозна заявка не само за принос и въвеждане на
иновации в съответната сфера, но и за запълване на важна и
неразработена в България ниша. Някои от предвидените за
финансиране от НФК разходи не са защитени със съответните
документи (за превоз и настаняване, наем, интернет и режийни).
Препоръчва се оптимизиране на бюджета – някои суми по
предвидените хонорари са завишени или неаргументирани във
финансовата обосновка. Проектът е одобрен за финансиране с
редуцирана сума (приспаднати са незащитените разходи за
режийни, пътни и настаняване).

Проектът Едногодишна програма за
привличане на нови публики е платформа
от смислово свързани дейности с цел
популяризирането на съвременното
българско изкуство.
Едногодишна
https://www
програма за
Уан Модерн ЕООД .onegallery.
привличане на нови
eu/
публики

Страйп Медиа
ЕООД

https://www
.theatro.bg/

Театро сезон 2020 2021

България, София

София, България

10-Oct-2020

11/15/2020

10-Oct-2021

11/14/2021

117,819.00 лв

210,402.00 лв

92,217.00 лв

100,000.00 лв

0.00 лв.

0.00 лв.

Основен неин приоритет е
организирането, заснемането и
популяризирането на дигитално
съдържание включващо обучителни
дискусии/лекции и кратки видеа
запознаващи публиките с основните
фактори определящи съвременната арт
сцена.

Театро е частен театър с всичките присъщи
дейности за един професионален театър.
Проектът ще включва представянето на
собствената продукция и гостуващи
представления, както и ще продължим
успешното си партньорство с Театрален
колеж "Любен Гройс". Репетиционен процес
и реализация на нов спектакъл по пиесата
на Майкъл Мелски "Оптимистичен
риболовен наръчник". Подкрепа на проекти
от независимия културен сектор.

Кандидатът е недопустим. Дружеството е регистрирано на
02.02.2018 г. и не отговаря на изискванията на програмата.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът е много общ и неясно описан. Няма представена
стратегия за развитие, не предлага програма, неубедително
художествено качество на представяните спектакли. Бюджетът е
неаргументиран. Сумата за администратративни разходи, за
финансиране от Фонда, надхвърля допустимите 60% от исканата
сума. Доказателства към бюджета като трудови договори и оферти
не са приложени. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG1140

ORG ## 20 ORG0435

ORG ## 20 ORG5634
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Интердисципл
инарен
проект, Танц

Фотография

Анимационно
кино

Танц БГ
Сдружение

Развитие на
капацитета и
подобряване
дейността на
Сдружение Танц БГ

НСФА "Янка
Кюркчиева"
Сдружение

Повишаване на
качество и
многообразието на
http://photo
фотографските
academy.or
събития и
административния и
g/
творчески капацитет
на НСФА Янка
Кюрчиева

Канцелария филм
ООД

Изграждане на
устойчива
продуцираща среда за
производство на 3D
детски анимационни
филми

Бургас

България - София,
Пловдив, Пазарджик,
Бургас, Варна,
Севлиево

София, България

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10-Jan-2020

10/30/2021

10/31/2021

10-Jan-2021

109,158.66 лв

39,032.40 лв

100,000.00 лв

98,838.66 лв

37,032.40 лв

100,000.00 лв

90,000.00 лв.

Проекта цели развитие на капацитета и
подобряване дейността на Сдружение Танц
БГ, Бургас чрез създаване на устойчивост
на творческия и организационен екип,
техническо оборудване, развитие и
реализация на независима танцова трупа,
реализация на културни проекти за
представяне на съвременно изкуство и
развитие на аудиториите, създаване и
развитие на партньорства с местни,
национални и международни културни
организации.

Сдружение Танц БГ има своето утвърдено място на бургаската
сцена в областта на съвременния танц. Дейността на сдружението
е важна, с оглед осигуряване на достъп на местните публики до
разнообразно съдържание. Сдружението разширява обхвата на
дейността си и реализира разнообразни проекти с образователна и
творческа насоченост, представящи и развиващи широк спектър от
съвременни изкуства – съвременен танц, визуални изкуства,
театър, музика. Дейностите на организацията са разнообразни и са
насочени както към детска и младежка, така и към възрастна
аудитория. В програмата са включени са два международни
фестивала, образователна програма, продуцентска дейност.
Приложени са препоръки и писма за партньорство. Бюджетът
съдържа някои недопустими разходи, както и известно завишване.
Одобрен е за финансиране с редуциран бюджет поради слабо
защитени разходи (пътни разходи, интернет и телефон).

0.00 лв.

Проектното предложение предвижда
повишаването на качество и многообразието
на фотографските събития, организирани от
НСФА Янка Кюркчиева за създаване и
разпространение на висококачествени
културни продукти - 22 издание на конкурса
Фото Академика, Международен фото салон
Музика в обектива и Дивото, зложба и
издаване на книга, посветени на 80 г. от
рождението на Деяна Стаматова.

Проектът е съобразен с целите и приоритетите на програмата и
предвижда утвърждаване и надграждане на дейността на
организацията. Забелязва се неяснота относно някои части на
бюджета. Поради високата конкуренция в конкурсната сесия,
проектът не е одобрение за финансиране поради липса на
средства.

Технологично и организационно
преоборудване на Канцелария филм с цел
повишаване на творческия потенциал на
фирмата при производството на
анимационни филми за деца.

Добре познати продуценти и автори в българското кино.Проектът не
е добре описан в много от критериите. Не е достатъчно ясно
разработен и обоснован по отношение на основните цели,
стратегия, устойчивост и целева група (децата). Проектът няма
ясно формулирани цели, целеви групи, устойчивост и концепция за
разпространение. В кандидатурата няма представен изчерпателен
график на дейностите за година напред. Предложените документи
към проекта са технически неиздържани. Бюджета е некоректен
спрямо изискването и очакването на условията на конкурса.Не се
приема за финансиране. Не е одобрен за финансиране поради
липса на средства.

0.00 лв.

30 минутно предаване, за родители.
Предаването се снима в студио, с три
камери.

ORG ## 20 ORG6006
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Нови медии

Интерн
ет
предав
ане

Филм стрийт
ЕООД

https://www
.filmstreet.b Домашна въртележка
g

България, София

12-Jan-2020

11/30/2021

126,000.00 лв

100,000.00 лв

0.00 лв.

Има две водещи - известни лица. Всяко
предаване разглежда конкретна тема,
свързана с децата - възпитанието,
образованието и отглеждането им.
Структурата на предаването е с три
рубрики

Проектът не отговаря на условията на програмата – кандидатства
се за подкрепа на конкретна продукция (30-минутно предаване с три
рубрики), не на организация. Има забележки към бюджета, който е
завишен и непълен. Липсва документ за съфинансиране. Включени
разходи за амортизация на ДМА. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Това сме ние
Сега как и защо?

ORG ## 20 ORG6011 100 Танц, Фолклор

н/п

Национална
импресарска
мрежа ООД

Едногодишна
http://www.i
програма за развитие
mpresariobg
дейността на НИМ
.com/
ООД

България, София

12-Jan-2020

12-Jan-2021

99,698.92 лв

99,698.92 лв

50,000.00 лв.

Проектът цели популяризиране на 4
авторски музикално-танцови спектакли от
репертоара на НФА Българе чрез НИМ ООД
в дигиталното пространство, чрез
реализиране на 8 онлайн концерта,
публикуване на кратки видеа и провеждане
на игра във Фейсбук. Дейността ще спомогне
за запазване на оперативната дейност на
НИМ, генериране на допълнителни приходи
за подпомогне реализирането на нов
спектакъл-Черноморски пирати и
надграждане на резултатите по проекта.

Проектът отговаря в значителна степен на целите и приоеритетите
на програмата. Включва се попуяризация на четири спектакъла на
организацията, което ще има отражение върху цялостната ѝ
дейност и ще допринесе за запазване на интегритета на
дружеството. Проектът ще допринес за цялостно надграждане на
дейностите на организацията. Проектът включва множество
завишени и необосновани разходи. Бюджетът за закупуване на
ефирно време е значително завишен и необоснован.
Представените граждански договори са без номер, дата, печат и
подписи. Не е предоставен трудовия договор от т.1.1.2. Проекът е
одобрен за финансиране с редуциран бюджет, от който са
приспаднати недопустимите разходи.

ORG ## 20 ORG2289 101

Дигитални
изкуства,
Нови медии,
Театър,
Аудиовизуалн
и изкуства

ORG ## 20 ORG0809 102

Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Изящни
изкуства,
Приложни
изкуства

ORG ## 20 ORG2556 103

ORG ## 20 ORG6015 104

Н/П

България, Габрово,
София

Изграждане и
укрепване капацитета
Анимац
на Българска
ия,
Асоциация на
Българска
Анимац
София, Велико
Независимите
Асоциация на
ионно
търново, Пловдив,
Художници и
Независимите
кино /
http://www. Аниматори - Пройко
Сливен, Карнобат,
Художници и
Пройков за
2D, 3D,
baicaa.org
Стара загора, Видин,
Аниматори
реализация на
Stop
Добрич, Нова Загора,
"Пройко Пройков"
културни
и
творчески
motion
Варна, Бургас
Сдружение
инициативи в
animati
областта на
on
анимационното
изкуство

СДРУЖЕНИЕ
"ТЕАТЪР КРИЛЕ"

Театър

Музика

http://www.
Малка Театрална
Малка Театрална smalltheatre
Компания - дигитални
Компания ООД company.co
хоризонти
m

Джаз

Блу Ем ЕООД

СТРАТЕГИЯ ЗА
СЛЕДКРИЗИСНО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И
РАЗВИТИЕ
ДЕЙНОСТТА НА
ТЕАТЪР КРИЛЕ
Възстановяване на
продукцията.
Осигуряване на
технически ресурс.
Срещи с публиката.
Разширяване на
партньорската мрежа.
Създаване на
интернет сайт.

Пловдив Джаз Фест
2021 и концертна
https://plovd
програма на
ivjazzfest.co
Мирослава Кацарова m/
Боса Нова в
гладината

11-Jan-2020

11-Feb-2020

10/31/2021

10/31/2022

111,033.30 лв

124,990.00 лв

99,979.43 лв

99,992.00 лв

70,000.00 лв.

"Малка Театрална Компания - дигитални
хоризонти" е проект, в който настоящата
криза се разглежда като възможност за
трансформация на компанията и качествено
надграждане на дейността й. Двигател на
тази промяна ще бъде непрекъснатия
стремеж към иновации на театралната
компания съчетан с богатия опит на нейния
екип.

"Малка театрална компания" е фокусирала своята дейност върху
работа в малки населени места и важни в социално и екологично
отношение теми. Организацията е посветена на развитието на
публики в трудно достъпни и изолирани места / маргинализирани
групи. Включени са иновативни елементи - кукловодене в дигитална
среда. Не достатъчно изяснена е стратегията за разпространение
на този продукт. Проектът има важно значение за стабилизиране на
организацията и отговаря в общи линии на приоритетите на
програмата. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран
бюджет - редукция на средствата за част от посочената техника,
наем, режийни и комуникационни разходи, командировъчни и
такива, за които липсват потвърждаващи документи.

0.00 лв.

Общата цел на проекта е подпомагане
стабилизирането и възстановяването на
процесите в БАНХА свързани с
реализирането на културни инициативи на
организацията, включително изпълнението
на годишна програма за създаване на
публики и разпространение на
анимационното изкуство във всички форми,
както и създаването на предпоставки за
подобряване процесите и постигнатите
резултати, включително повишаването
капацитета и обхвата на събитията и
продукциите

Липсва добре развита концепция за партньорска мрежа и медийно
отразяване. Целевите публики са ясно дефинирани, но по-скоро
ограничени в тясна професионална общност. Липсват разработени
стратегии за работа с по-широка публика. При следващо
кандидатстване е необходимо да се работи повече върху
комуникационната стратегия на проекта, както и върху по-широката
му популяризация сред публиките (как ще бъдат подбирани
участниците, как ще се популяризират дейностите). Разходите за
хонорари и наеми са завишени. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Стратегията е 5 пункта:

България, София

България, Пловдив

12-Jan-2020

3/30/2021

12-Jan-2021

10/30/2021

78,902.16 лв

403,529.00 лв

78,902.16 лв

99,620.00 лв

0.00 лв.

0.00 лв.

1. Възстановяване на продукцията,
прекъсната заради извънредното положение
2. Създаване на технически ресурс от ДМА
3. Иницииране на срещи с публиката
4. Развитие на партньорства с организатори
на културни събития, общински структури и
потенциални местни дарители
5. Създаване на интернет сайт на театъра,
с включена функция за онлайн продажба на
билети и платен достъп до видео
съдържание

Провеждане на Пловдив Джаз Фест през
2021 г., както и реализация на концертна
програма на Мирослава Кацарова "Боса
нова в градината" на открити сцени и
клубове.

Проектът акцентира основно върху осигуряването на технически
ресурс на театъра и възстановяването на постановки. Въпреки
няколкото етапа на развитие, посочени в проекта и наличието на
иновативни форми в хибридността на различни жанрове, проектът
не дава достатъчно доказателства за бъдеща устойчивост.
Програмната стратегия на театъра не отговаря на критериите за
държавно финансиране. Организацията е млада и не е доказала
значимостта си в сценичното пространство на страната. Проектът
не е одобрен за финансиране.

Проектно предложение за качествено музикално събитие с
безспорна стойност. Проектът отговаря на част от целите и
приоритетите на програмата. Стратегията за развитие е
неубедителна и неаргументирана – на практика липсват
стратегически направления за развитие. Посочените иновации в
Приложение 5 са спорни. Обосновка на бюджета е
незадоволителна. Липсват каквито и да било оферти, доказващи
разходите, предвидени за финансиране от НФК. Липсват
документи, доказващи останалата част от бюджета и
предвижданото съфинансиране. Проектът не е одобрен за
финансиране.

ORG ## 20 ORG0720 105

ORG ## 20 ORG6032 106

ORG ## 20 ORG0716 107

ORG ## 20 ORG0743 108

ORG ## 20 ORG5748 109

Фондация
Музикартисимо

Музика

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Етнология,
Интердисципл
Народно
етноло читалище Христо
инарен
Ботев -1927
гия
проект,
Читалище
Културен
мениджмънт,
Културно
наследство,
Приложни
изкуства,

Музика

Интердисципл
инарен
проект, Танц,
Театър

Танц

Класич
еска и
съврем
енна

-

Арденца
Фондация

ЦИРК ДЕ ЛА
ЛЮЛИН ЕООД

"КРАСОТА И
ПРИРОДА"
Фондация

http://www. МузикАртисимо Фест
musicartissi и онлайн културен
спот
mo.com

https://www
.facebook.c
Възрадане на
om/pg/korki
дейността на НЧ
na1927/post "Христо Ботев - 1927 "
село Коркина
s/?ref=page
_internal

https://www
Камерна зала
.ardenzamu АРДЕНЦА - виртуална
и реална
sic.org/

https://www
.facebook.c
om/novcirk

Цирков център научи се и ти

https://www Стратегия за развитие
.robertaballe
на фондация
КРАСОТА И ПРИРОДА
t.eu/

България, гр. София

България, село
Коркина

България, София

България

България, София

10/26/2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10-Jan-2020

11-Jan-2020

10/25/2021

9/30/2021

10/31/2020

10-Jan-2021

10/31/2021

89,568.40 лв

88,073.20 лв

89,713.00 лв

84,981.36 лв

90,744.67 лв

85,068.40 лв

81,073.00 лв

89,713.00 лв

64,850.00 лв

90,744.67 лв

85,000.00 лв.

"МузикАртисимо Фест и онлайн културен
спот" продължава дългогодишната политика
на фондация Музикартисимо за представяне
на музикални събития с непреходен знак,
като надгражда тази събитийност в градивен
иновативен процес. Програмата включва
уникални събития, нови форми, премиерно
творчество, представяне на млади
музиканти, образователна програма.
Културният онлайн спот е от ключово
значение за продължаване дейността на
организацията.

Проектът е с висока художествена стойност. Представя някои от
най-добрите съвременни образци в областта на класическата
музика, като същевременно лансира нови предизвикателства и
форми в тази област.Едноименната фондация е създала и
утвърдила стабилни партньорства с културни институции, медии,
учебни заведения по изкуствата, които ще подкрепят и новия
проект. Планираните осем концерта биха били обогатяващи събития
за музикалния живот. Бюджетът е изготвен с умерени очаквания и е
реалистичен. Проектът е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

В условията на демографска криза в селата
в България, задълбочаващата се бедност ,
единствено културата успява да обединява
населението в тях. През изминалата година
успяхме да докажем това в нашето село и
имаме желание да продължим да
възраждаме читалището си като обединител
,просветител и културен център. В село
Коркина се наблюдава тенденция за
завръщане на млади активни хора от
големите градове и това ни мотивира
допълнително.

Проектът е със съмнителна художествена насоченост.
Предложението има заложени необосновани суми в бюджета, който
е попълнен некоректно.Наблюдават се завишени стойности на
голяма част от разходите - за реновиране на сайт, кухненски уреди
и съдове, хонорар за доброволец в особено голям размер.
Проектът не е одобрен за финансиране.

80,000.00 лв.

Проектът предвижда откриване на камерна
зала АРДЕНЦА за целогодишен достъп на
публики до културни събития, организирани
от фондацията. За нуждите на залата ще
бъде закупен роял YAMAHA. В новата зала
ще бъдат организирани 3 майсторски класа и
6 матинета.

Добре разработен проект, напълно отговарящ на целите и
приоритетите на програмата. Предложена е творческа и
образователна програма, привличаща партньори в
осъществяването на дейностите по проекта. Досегашната дейност
на организацията е обширна и от особено значение за музикалната
култура в страната. Недостатъци: някои разходи са необосновани и
незащитени със съответните документи. Препоръчва се
За улесняване на връзката творецоптимизиране на бюджета по отношение на хонорарите за
посредник-публика в съвременните условия творческия екип и продукционните разходи. Проектът е одобрен за
и условията на COVID 19, ще се
финансиране с редуцирана сума (приспаднати са незащитените
модернизира сайтът на фондацията и ще се разходи - реновиране на сайт, разлика в приложена оферта и
изработи рекламен диск с резултатите от
въведена сума в бюджет за роял ).
проекта.

0.00 лв.

Цирков Център-Научи се и ти е проект
уникаленпо рода си, за обучение на хора в
тънкостите на цирковото изкуство, вратите
на центъра ще са отворени както за
начинаещи, така и за напреднали, както за
деца така и за по-възрастни.

Организацията няма необходимата компетентност и капацитет да
развива предложените дейности, свързани с обучение. Проектът не
съдържа стратегически направления и доказателства за
устойчивост. Организацията няма доказан опит и партньорска
мрежа за реализирането на дългосрочна стратегия. Отсъства
анализ на бенефициентите и иновативни елементи. Бюджетната
матрица е попълнена некоректно, липсват обосновки за бюджетните
разходи. Сумата на общата стойност не е равна на сумата на
общите разходи по източници на финансиране. Липсва документ за
съфинансиране. Няма фактури за електричество и вода. Липсва
оферта за ремонт на зала и уреди затренировка. В т.2 в колона
едно пише хонорар, но не се знае за какво е. Няма оферти и за
осветителната техника.Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът цели да създаде необходимите
условия за бъдещото развитие на
кандидата, да подобри адаптивността му,
да повиши капацитета и ефективността му.
Той съдържа стратегия за развитие, която
включва няколко дейности - организационни
промени в регулярните дейности и начина
на работа, мерки за дигитално развитие и
присъствие на кандидата в онлайн
пространството, създаване на творческа
продукция.

Фондацията кандидатства за реализацията на три детски
спектакъла. Открива се сериозно несъответствие и завишаване на
исканите средства. Бюджетът не е добре аргументиран, липсва
яснота относно исканите средства и тяхната функция в проекта. В
т.1.2.2 колона 10 /% относителен дял/ няма стойност. Включени
разходи за охрана, които са недопустими. Офертата от НДК за
ползване на зала и технически услуги няма подписи.. Разходите за
реклама са 26% от бюджета. Проектът не е одобрен за
финансиране.

ORG ## 20 ORG1300 110

Интердисципл
инарен
проект,
Културно
предприемаче
ство

ORG ## 20 ORG5993 111

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дейност на
библиотеки и
архиви,
Културен
мениджмънт,
Културно
наследство,
Културно
предприемаче
ство,
Кураторска
дейност,
Музейна
дейност, Нови

ORG ## 20 ORG1578 112 Нови медии

http://ideasf
Сдружение
actorybg.or
"Фабрика за идеи"
g/bg/

https://www
Граждански
.kulturabg.c
форум Фондация
om

ПОДКА
СТ

Фондация
Комуникации и
култура

Изкуството на
прякото
взаимодействие Съживяване на
селата чрез творчески
дейности

Културен прозорец

https://obac КИНЕМАТОГРАФЪТ:
ДЯВОЛЪТ В СОФИЯ
he.bg/

България, София,
Видин и села от
видинска област

България, Габрово

България

10/15/2020

11/15/2020

11-Jan-2020

10/15/2021

10/15/2021

11/30/2021

152,142.50 лв

50,625.29 лв

99,797.00 лв

99,968.32 лв

50,625.29 лв

99,797.00 лв

0.00 лв.

Селата в българския Северозапад страдат
от изолация, бедност и липса на достъп до
култура. Проектът създава възможност за
пряко взаимодействие между жителите им и
артисти, превръщайки селата в ad hoc
творчески лаборатории по темите на
общността домакин.

Проектът е продължение на вече започната резидентска програма
"Резиденция Баба" и предлага програмна рамка от иновативни
дейности, насочени към превръщането на обезлюдени и изолирани
социално и културно населени места в Северозапада в творчески
лаборатории за общностно изкуство. Темата отвежда по-скоро в
социална намеса, отколкото културна. Организацията има вече
изградена мрежа от контакти на посочения район. Липсва
конкретика за художествените културни продукти, като се цели поЧрез творчески дейности, родени като
скоро социален ефект. В същото време срещите между млади и
резултат от срещата между града и селото,
възрастни, които са залегнали в проекта, са непрепоръчителни в
между възрасти и култури, се ражда
условия на пандемия и изискуема социална дистанция. Проектът
зарядът за обновяване на културния живот
не е одобрен за финансиране.
и социалната удовлетвореност там.

50,000.00 лв.

Фондацията създава и разпространява
културен продукт. Администрира сайта
Култура ОН ЕР. Проект Културен прозорец
обхваща реализацията на 12 едночасови
аудио и видео предавания, посветени на
инициативи, на институции и с участието на
творци, които създават култура и изкуство.
Те ще бъдат обезпечени от специалисти,
чрез Култура ОН ЕР със съвременно
техническо оборудване. Досега
реализацията на проекта бе невъзможна,
заради разразилата се пандемия.

Проектът е добре разписан. Свързан е с продължаване на
дейността на вече утвърдена интернет платформа с акцент върху
култура и образование, както и създаване на конкретен продукт - 12
едночасови предавания, посветени на творци/творчески
инициативи. Бюджетът е балансиран. Има устойчивост и стратегия.
Проектът е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Кинематографът: Дяволът в София е проект
за създаване на видео-подкаст платформа,
в която историята на създаването
българското кино и българската
киноиндустрия ще бъде разказана във вид
на подкаст видео разкази, увлекателно чрез
малкоизвестни документи и факти, чрез
биографиите на първите ентусиасти,
отворили очите на почитателите и широката
публика за новопоявилия се европейски
феномен, приеман скандално и
противоречиво.

Проектът застъпва важна тема, но не дава яснота как ще достигне
до по-масова аудотория. Липсват иновативни решения. Някои пера
в бюджета са завишени. Не става ясно как ще бъдат реализирани
основни заложени дейности. Структурните разходи са 73% от
позволени 60%. Липсват оферти за софтуер и подръжката му. В
т.6.1 в колона 2 не е доуточнено дали е наем или закупуване.
Непредставени трудови договори. Липсват фактури за телефон.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът и работата ни е свързана със
световна идея за съхраняване на богатото
разнообразие на културно наследство.
Специфични цели на проекта са:
3Д
видео

ORG ## 20 ORG1112 113

Аудиовизуалн
и изкуства

Фондация Опън
Спейс
Стеноп
ис

https://www
.openspace
bg.com/

Приспобяване на
миналото към
нуждите на
настоящето

България, гр.София,
Велики Преслав,
Варна и Смолян

11-Jan-2020

10/31/2021

96,104.48 лв

96,104.48 лв

0.00 лв.

- Да повишим количественото представяне
на културни продукти чрез дигитални
технологии - 3Д представяне;
- Да продължим да работим с публиката,
като залагаме на онлайн и оффлайн
нетрадиционни пространства за
представяне на културното наследство и
възпитание на публиката да ги консумира и
търси.

Проектът е мотивиран и представен задоволително, но липсва
детайлна информация по отношение на клювите в изпълнението
партньорства. Има доста неточности и липси в бюджета, както и в
представените документи за обосновка. Предоставените трудови
договори / и двата са за експерт връзки с обществеността/ са с
друга стойнст от посочената в бюджета. В колона 2 /вид на
разхода/ пише хонорар, но в колона 1 трудов договор.
Предоставени са за няколко месеца от началото на 2019 г.
ведомости и рекапитулации без подпис. Проектът не е одобрен за
финансиране.
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Музика

Аудиовизуалн
и изкуства,
Нови медии

Архитектура

Кантат
а,
Бахово общество
оратор
в България
ия,
Фондация
камерн
а опера

КЕЛИ
ПСИХОЛОДЖИКЪ
Л АКАДЕМИ
Сдружение

АДАПТАЦИИ
ЕООД

Бах и необарок в
България

Опознай себе си

https://archit Глобален форум за
izer.com/fir устойчиви градове и
ms/adaptati населени места- книга
в два тома и изложба
ons-llc/

КХ-ДИСКУРСИ:
Интердисципл
Устойчивост и нови
инарен
Млтиж Издателска къща
http://www.
форми на онлайн
проект,
анров
КХ - Критика и
видимост за
bsph.org
Литература, проект Хуманизъм ООД
културата на книгата и
Нови медии
хуманитарните идеи

ORG ## 20 ORG0226 118 Игрално кино

Санта Мария
медия ЕООД

Укрепване потенциала
на кинопродуцентска
къща

България, София

България, София

България

България, София и
Пловдив

България, Казанлък

10/15/2020

12-Jan-2020

10/20/2020

11-Jan-2020

10/31/2020

11-Jan-2021

12-Jan-2021

10/20/2021

10/31/2021

10/31/2021

116,700.00 лв

97,150.00 лв

120,000.00 лв

31,941.27 лв

98,000.00 лв

100,000.00 лв

97,150.00 лв

99,000.00 лв

28,900.00 лв

98,000.00 лв

0.00 лв.

0.00 лв.

Проектът не е съобразен с целите на програмата и отговаря само
частично на нейните приоритети. Написан е по-скоро с общи
есеистични формулировки, които не носят изискваната информация
в отделните графи на формуляра. Стратегията за развитие е
неубедителна и на места дори нерелевантна. Предложените
Организация и изпълнение на два концерта
иновации в Приложение 5 са спорни и незащитени. Бюджетът е
с барокова музика от Йохан Себастиан Бах и
некоректно попълнен – липсват стойности в колони от 7 до 10.
създаване, подготовка и представяне на
Липсва обосновка на бюджета и документи, доказващи
ново произведение от български композитор
предвиденото съфинансиране. Някои от сумите за хонорари са
в жанр необарок.
крайно завишени. Липсват каквито и да било оферти за материали,
наеми на техника, наеми на зала и други. Макар и дейността на
кандидатстващата организация да има значение за музикалния
живот в страната, поради всички недостатъци и липсваща
документация проектът не е одобрен за финансиране.

Дигитална, епизодична, интерактивна
поредица Опознай себе си, с водещ
психолог Лилия Стефанова. Всеки епизод
ще запознава аудиторията в конкретна
тема. В студиото ще бъдат канени и
участници по актуалните въпроси.

Проектът "Опознай себе си" търси подкрепа за реализирането на
предаване, а не за организационно развитие. На матрицата за
бюджет име на кандидат не е Кели Психолоджикъл, а Лилия
Стефанова и не е подпечатана. Не е представен трудов договор.
Има разлика в сумите в матрицата и приложените линкове като
Интерактивната част ще бъде представена оферта. Проектът не отговаря на регламента на програмата и не е
чрез възможност за директна комуникация с одобрен за финансиране.
водещите в студиото, както и използването
на дигитални онлайн канали за комуникация.

0.00 лв.

През есента на 2017 година, нашият проект
в България спечели международната
награда за устойчиви градове и населени
места в Ню Йорк, награда подкрепена от
Организацията на Обединените Нации-ООН.
По случай 15 годишнината от създаването
на наградата, тази година се публикува
мащабна академична литература с едни от
най-прогресивни идеи за устойчиво развитие
от целия свят, повечето отличени с
наградата през предходните години.

0.00 лв.

Проектът цели стратегическото ни
укрепване и е иновативна стъпка в
стратегията ни за развитие на публики:
Създаване на дискусионен онлайн клуб за
книги и идеи, който създава видеопродукти
за дигитална среда: КХ-ДИСКУРСИ.
Съчетаваме създаване на културни
продукти, уъркшопи, отворени за студенти с
цел образоване и интегриране, публични
събития, социологическо онлайн тестване,
уеб-базирано разпространение за
разширяване на публики и партньорства.

0.00 лв.

Закупуване на снимачна и звукарска техника
за укрепване творческия потенциал на кинокъщата. Създаване на нова дейност киноакадемия с профили режисура,
сценаристика, операторско и актьорско
майсторство; заснемане на учебен филм. По
време на проекта обучението е безплатно,
след това става платено.

Кандидатът е недопустим - не е културна организация:
Организацията търси подкрепа за конкретен проект, а не за
развитие на цялостна дейност.
Проектът не е одобрен за финансиране.

В същността си проектът е за развитие на публики и е по-подходящ
за програма „Публики“ на НФК. Чрез повечето от заложените
дейности е предложена стратегия за адаптиране на организацията
към дигиталната онлайн среда и достигане до млада публика чрез
заснемане на видеопоредица в областта на хуманитаристиката.
Има партньорства с Пловдивския университет и Гьоте институт,
очакват се и такива с културни институти на други страни.
Недостатъчно добре аргументиран бюджет - хонорари и
препокриване на дейности. Неясно остава доколко широка е
целевата група.
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на
средства.

Проектът не съдържа достатъчно доказан организационен и
преподавателски ресурс за създаването на цялостна методология
на обучение. Проучването на потенциалните потребители и
концепцията на академията са недостатъчно разработени.
Предвиденият бюджет и исканата сума са за едногодишната
издръжка на бъдещата академия без наличието на стратегически
устойчив модел на развитие. Некоректно попълнена матрица за
бюджет. Непопълнени стойности в колоните 7-8-9-10. Проектът не
е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG0601 119
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Фолклор

Н.П.

"ИВАН АСЕН 22"
концептуална
дизайнерска
платформа и
Фондация за
представяне и
подкрепа на
съвременни
дизайнери

Едногодишна
програма на ИВАН
АСЕН 22 с дейности и
събития за
представяне и
подкрепа на
съвременни модни
дизайнери

Изящни
Съвре
http://musiz
Нови форми на
изкуства,
менно
Фондация Мусиз foundation.c изкуство в публични
Интердисципл изкуств
пространства
om
инарен проект
о

онлайн
Анимационно
платфо
кино
рма

Музика

Дурмана ЕООД

Ронг Ивентс ООД

http://www.
dourmana.n
et

http://www.
wrongfest.com

София, България

България, София,
Бургас - област

10/26/2020

11-Jan-2020

10/26/2021

10/31/2020

62,702.00 лв

98,042.00 лв

62,702.00 лв

75,305.20 лв

55,000.00 лв.

Проектът "Едногодишна програма на "ИВАН
АСЕН 22" с дейности и събития за
представяне и подкрепа на съвременни
модни дизайнери" цели устойчивото
продължение на над 10-годишната работа
на дизайнерската платформа за
популяризиране на дизайнерски работи чрез
периодични курирани групови съавторски
изложби, индивдуални дизайнерски
представяния, обучителни уоркшопи и
създаването на публикациикниги,документиращи развитието на
съвременния дизайн.

Проектът е представен ясно, детайлно и обосновано. Кандидатът е
анализирал промяната в условията си на дейност, породена от
пандемията и стратегически е обосновал предложението си за
укрепване и развитие на организацията. Бюджетът е балансиран,
представени са нужните документи. Липсва добавяне на собствен
принос, както и конкретно изоброяване на партньори и подкрепящи
програми по отделните проекти за планираната едногодишна
дейност.Проектът е одобрен за финансиране с редукции в
бюджета.

0.00 лв.

Нови форми на изкуство в публични
пространства популяризира различните
форми на изкуство в публична среда,
допринася за облагородяване на града.
Представя нови практики на взаимодействие
между различните сектори и внедрява
иновативни модели на строителни
технологии в изкуството, които са насочени
към опазването на околната среда и
използва технологични нововъведения за
реализацията му. Обединява различни
локации София град и област Бургас.

Организацията кандидатства за художествен проект не за цялостна
програма. Отсъства по-детайлно разработена авторска концепция.
Проектът е представен само на първо идейно ниво. Бюджетът е
недостатъчно обоснован поради отсъствието на план за
изпълнението на произведението. В него са включени и разходи за
поддържане на организацията, но не е предложена цялостна
програма за следващата година. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Купи изкуство - buyart.bg е модерирана
платформа за директни продажби на
съвременно изкуство в интернет. Води
началото си от едноименната фейсбук
група, създадена в началото на Ковид
карантината.
Онлайн платформа
"Купи изкуство"

WRONG FEST 2021

София, България

България,
София/Пловдив

11/15/2020

9-Jan-2020

11/14/2021

7/31/2021

135,811.24 лв

313,000.00 лв

99,531.24 лв

53,000.00 лв

0.00 лв.

0.00 лв.

Кандидатурата не отговаря на регламента на настоящия конкурс и
не следва да бъде финансиран по тази програма. Изграждането на
платформата е нова добра възможност за организацията, но в
условия на пандемия не е застрашена от преустановяване на
дейност или нужда от възстановяване. Проектът има сериозни
пропуски по отношение на бюджета и декларациите. Инициативата
Качеството на предлаганите произведения има успех през изминалата година, екипът е доказан и значим с
в платформата се гарантира от
дейността си, но липсва сигурност за обезпечаването на бюджета.
предварителна селекция на авторите от
Не са приложени трудовите договори по т.1. Проектът не е
борд, в който участват художници, куратори, одобрен за финансиране.
арт критици, колекционери и арт дилъри,
които взимат решения в затворен
интерфейс.

Wrong Fest 2021 e музикален фестивал,
който ще се се проведе на 02-03.09.2021 с
участието на 10 чуждестранни и 4 български
групи на Гребния Канал в Пловдив. Преди и
по време на фестивала са предвидени и
редица съпътстващи събития в 4 от
клубовете в града, които са притегателни
центрове на алтрнативната култура:
Петното, Download, Фарго и BeeBop Cafе.

Проектното предложение не съответства на целите на програмата,
нито отговаря на нейните приоритети. Стратегията за развитие не е
ясно изведена и не е убедително аргументирана. Същото важи и за
Приложение 5. Има редица пропуски в документацията. Няма
приложени биографии или каквато и да било подробна информация
за участниците в проекта, за чиито хонорари се изисква
финансиране от НФК. Вместо Приложение 10 в приложен грешен
файл – отново Контролен лист. Вместо Приложение 9, което
липсва, е изпратено Приложение 10. Бюджетът е грешно попълнен
и обосновката му е незадоволителна. Проектът не е одобрен за
финансиране.
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Камерн
а
класич ФОРХЕНД ЕООД
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"Трансвреме" - 13
години "Ателие
Пластелин" и 9
години "Джобен
фестивал"

Музикални вторници

България

София, Плавдив,
Варна, Стара Загора,
Благоевград и др.

11-Jan-2020

11/17/2020

10-Jan-2020

10/26/2021

99,989.40 лв

34,689.00 лв

99,967.98 лв

29,699.00 лв

50,000.00 лв.

Като културен център в район "Оборище",
ние целогодишно сме пространство домакин на множество външни и собствени
продукции. С този проект целим да развием
организационния си капацитет и да повишим
качеството на предлаганото изкуство, както
и да достигнем до нови аудитории. Тъй като
обхващаме широк диапазон от форми на
изкуството, с годините сме сме доказали
своето присъствие като уникален и значим
за столицата център за култура.

Добре представен и обоснован проект. Предвижда не само
укрепване на организацията, но и нейното развитие. Инвестира се в
бъдещото й по-добро функциониране. Предвидени са разходи,
които сериозно биха повишили качеството на условията на
пространството и техническото изпълнение и представяне на
събитията. Поражда се очакване за качествено развитие на
дейността на организацията и разширяване на видимостта й, както
и в подобряване на капацитета й при изпълнението на проекти. В
някои пера бюджетът е неоснователно завишен. Поради това
проектът е одобрен за финансиране с редукции в бюджета. При
предоставяне на финален вариант на бюджета следва да се има
предвид спазване на съотношението 60/40 както и разпределение
за наем и закупуване на техника в предвидените за това места в
бюджетната таблица.

0.00 лв.

Проектът "Музикални вторници" се състои
от 35 камерни концерта, обединени под
общото название "Музикални вторници". В
тях участват както някои от най-именитите
ни изпълнители, така и млади таланти,
които са спечелили първи места на
престижни международни фестивали.Целта
ни е да подпомогнем по-активното
присъствие на камерната класическа музика
в културния живот както на столицата, така
и в другите градове на страната.

Кандидатът не е културна организация, което го прави недопустим
по тази програма.Проектното предложение не предвижда
стратегическо развитие на организация. Липсват задължителни
документи. Не е представена стратегия за развитие както и
въвеждане на иновация. Изискуемите декларации към проекта не са
подписани. Обосновката на бюджета е незадоволителна. Проектът
не е одобрен за финансиране.

Проектът обхваща създаване,
дигитализиране и представяне на
моноспектакли във физическото и
дигиталното пространство.
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Моносп
Театър, Нови
ектакъ
медии
л

Кей Пи Ем Ди
ЕООД

Театър на Виното

Варна

12-Jan-2020

12-Jan-2021

104,300.48 лв

98,300.48 лв

0.00 лв.

Театърът на виното е създаден през 2015г.
и има поставени 3 моноспектакъла, 150
представления, включително извън
България.
В условията на епидемиологична
обстановка физическите представления са
ограничени, поради което се налага
дигитализация на постановките.

Кандидатът е недопустим по тази програма – физическо лице, а не
културна организация. Представеният проект акцентира изцяло
върху създаването на четири нови театрално-дигитални продукции,
без ясни стратегически направления за развитие. Организацията не
е достатъчно разпонаваема, включително и в онлайн
пространството. Художествено-творческите аспекти на предлагания
репертоар, както и количествените характеристики и профилът на
аудиторията, ангажирана в събитията, не са достатъчна обосновка
за получаване на държавна подкрепа. Бюджетът е съсредоточен
върху разходите за продукция. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Предвижда се разработване на ново
съдържание в рамките на проекта.
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Танц

Класич
ески
балет

ЛИАНА ПД ООД

Във вълшебния свят
на танца

България, гр.Габрово

10-Jan-2020

9/30/2021

21,802.00 лв

14,985.20 лв

0.00 лв.

Развитие и популяризиране на класическия
балет, характерния танц и стилизирания
фолклор в непрофессионалните школи

Проектът няма ясна визия и липсва разширен план за изпълнение.В
плана е описан график за уроци към частна школа. Основните
искани средства, описани в бюджета, са за един хонорар и
административни разходи за сметка фонда,възлизащи на 69%
.Липсва декларация за съфинансиране. Не са предоставени договор
за наем и разходни окументи за ел. енргия, вода и отопление.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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Театър Цвете
Сдружение

ЛАКРИЦ ЕООД

Криейтив Кет
Дизайн ЕООД

http://www.
theatretsvet Театър на познанието
e.eu

http://www. Нашата голяма чиста
radiotangra. тайна! /история на
РЪГБИ в България/
com/

https://vijma Списание за култура и
изкуство ВИЖ!
g.bg

Кино,
аудиов
http://www.
изуалн
Синелибри ЕООД cinelibri.com
и
/
изкуств
а

София

България, София

Бъргария; София,
Пловдив и Бургас,
както и онлайн
пространството

10/31/2020

11-Jan-2020

12-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

12/31/2021

99,951.24 лв

64,354.00 лв

69,830.00 лв

99,951.24 лв

50,004.00 лв

69,830.00 лв

90,000.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

ТЕАТЪР НА ПОЗНАНИЕТО е проект на
Театър Цвете за преодоляване последиците
от пандемията и утвърждаване позицията
Театър Цвете е сред малкото успешни социално-образователни
му на успешен социално-образователен
инициативи в страната. Проектът се стреми да осигури достъп до
театър.
културно съдържание дори в условията на епидемиологична
ситуация. Това е особено важно за целевите групи на
Планираме
организацията, които често страдат от социална изолация и
маргинализация. Особено важни са интерактивните модули,
Дигитализиране на театралната
позволяващи активно включване на потребителите. Проектът има
продукцията с цел осигуряване на достъпа й важно значение, както за стратегическото стабилизиране на
до публиката в случай на извънредна
организацията, така и за развитие на нейните специфични публики.
ситуация
Предвижда се дигитализирането на продукции, създаването на
нови, визуализация на организацията и продукцията. Някои разходи
Предлагане на нови художествени
(като хонорар консултация юрист) не са достатъчно обосновани, и
интерактивни спектакли с практическа
могат да бъдат значително редуцирани. Част от другите разходи за
насоченост при гъвкави маркетингови
хонорари също могат да бъдат оптимизирани. Препоръчва се поусловия
нататъшно развитие на широка база партньорски отношения.
Проектът е одобрен за финансиране с редуциан бюджет.
Структурни промени за организационно
израстване

Ръгби се играе организирано в БГ от над 60
години. И е важно спортно събитие в
големите градове и до днес. Но за широката
БГ общественост ръгби все едно не
съществува, а хилядите ни ръгбисти сякаш
живеят в успоредна реалност. Филмът е
комбинация от документални видеокадри,
снимки, свидетелства от първо лице на
главните герои от 1956 до днес и екшън
кадри от игрището. Разказът надскача
спортния контекст и дава по-широка картина
на живота в БГ.

ВИЖ! е независимо безплатно печатно
месечно издание за култура с осемгодишна
история, което се разпространява в София,
Пловдив и Бургас. В печатния си формат,
както и в своята онлайн версия, изданието
се стреми да отразява най-актуалното от
различни сфери на културния живот у нас и
по света. Всеки брой е тематичен и
представя вече утвърдени, но и съвсем
млади и понякога напълно нови артисти и
техните постижения.

Оптимизиране на
управлението и
ефективното
използване на
културното
пространство Каза
Либри

София

10/30/2020

9/30/2021

68,367.50 лв

51,087.50 лв

0.00 лв.

Оптимизиране на управлението и
ефективното използване на културното
пространство CasaLibri чрез панел от
обучителни лекции и семинари за млади
професионалисти в областта на сценичните
изкуства

Проектът би следвало да бъде насочен към Националния филмов
център. Не отговаря на условията на настоящата програма. Има
забележки по отношение на изискуемите документи. Липсва
декарация за съфинансиране Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектът е за поддържане на основната дейност на кандидата –
издаване на безплатно месечно списание „Виж!“. Исканата сума е
почти същата като средния годишен бюджет на организацията – т.е.
целта на проекта е да обезпечи изцяло традиционната дейност на
кандидата, осъществявана преди пандемията и финансирана
вероятно от реклама и подобни проекти (основната дейност на
организацията е вътрешнотърговска и външнотърговска, рекламна и
издателска). Под въпрос е доколко иновативен е проектът.
Недостатъчно аргументирана е адаптацията към извънредните
обстоятелства, както и разширяването на партньорствата извън
досегашните. Няма ясна стратегия за повишаване на
организационния капацитет и многообразието. Недопопълнен е
бюджетът - липсват стойности в колони 7, 8, 9 и 10. Липсват
стойности в началото на матрицата на обща стойност и искана сума
от НФК. Проектът не е одобрен за финансиране.

Кандидатът има доказан опит и е редовен бенефициент на НФК, но
проектът, който има културно-образователен характер, не доказва
достатъчна иновативност – той е по-скоро тривиален. Включва
серия от лекции и семинари. Бюджетът е силно завишен, особено в
частта за реклама и промоция. Проектът не подлежи на
финансиране с оглед на други конкурентни кандидатури в сесията.
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на
средства.
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Дигитални
изкуства,
Изящни
изкуства,
Литература,
Музика, Танц,
Театър,
Аудиовизуалн
и изкуства

Организация за
съвременно
алтернативно
изкуство и
култура - 36
маймуни
Сдружение

Сдружение "Кей Търн"

https://www
Едногодишна
.36monkeys програма на ОСАИК –
36 маймуни
.org/

"И утре ще ни има"

София, Велико
Търново, България,
онлайн, Мадрид,
Испания

България, София

11-Jan-2020

10/30/2020

10/31/2021

10/30/2021

168,568.50 лв

141,175.22 лв

97,597.80 лв

99,991.22 лв

85,000.00 лв.

ОСАИК 36 маймуни има утвърдено място в независимата
изпълнителска сцена. Предложеният проект включва обоснована
стратегия за развитие на организацията, развитие на капацитета,
Проектът цели да спомогне запазването и
създаването на нови продукции, както и разпространение на някои
развитието на дейността на организацията в
от по-старите спектакли на организацията. Международният форум
създаването и представянето на
за научен театър безспорно е интересна и иновативна инициатива.
съвременна българска и международна
Предвижда се и ново издание в рамките на платформата
драматургия, както пред българска, така и
"ПроТекст", която също има утвърдено значение за развитието на
пред чуждестранна публика. Планираните
драматургичното писане у нас и представянето на добрите чужди
дейности включват: установяване на
практики. Проектът ще има ефект и върху популяризиране на
постоянен екип на организацията, създаване
дейностите на "36 маймуни". Предвидени са множество
на устойчиви партньорства, нови спектакли,
партньорства. Бюджетът има завишени пера по отношение на
разпространение на вече изготвени
режийни разходи и маркетинг (ел. енергия, вода, наем, разходи за
продукции и разширяване на каналите на
маркетинг 8.1; 8.2 и 8.5,9.1), "Протекст 10" е финансирано от НФК.
комуникация с публиката.
Недопустимо е финансиране на разходи за вече подкрепени от НФК
дейности по други програми. Проектът е одобрен за финансиране
с редуциран бюджет.

65,000.00 лв.

Създаването на мултифункционално
културно пространство на открито и
реализирането на иновативен мултижанров
кинолекториум с разнообразна програма от
културни събития ще допринесат за
следкризисното възстановяване на
Културен Център Г8. Проектът в
дългосрочен план ще спомогне за
повишаване на организационния капацитет,
прилагане на нови предприемачески
практики, за стимулиране на партньорства,
разширяване на публики, изграждане на
общности.
"И утре ще ни има" е програма за
цялостното реализиране на шест различни
подпроекта на професионалисти в сферата
на изкуствата, социалните дейности и
работа с младежи:

България, Пловдив

11-Feb-2020

10/31/2021

98,274.20 лв

98,274.20 лв

70,000.00 лв.

Два музикални концерта на Пловдивски
музикално-артистичен форум
Артистичен психо-социален за младежи
Работилница - приложно изкуство за
младежи

Проектът отговаря на целите на програмата и е за адаптиране към
новите обстоятелства на Културен център Г8 (кандидат с изявено
отношение към арткиното) посредством създаване на културно
пространство на открито и кинолектории, които да станат достъпни
и онлайн.
Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума и
изискване за спазване на съотношението 60/40 в преработения
бюджет и редакция на перата за трудови договори и режийни
разходи.

Проектът е убедително и детайлно разписан, включва 5 подпроекта
- два музикални, един за приложни изкуства, един за литература.
Особен интерес представлява подпроектът „Непознатите млади“ артистичен психо-социален проект за хора в младежка възраст с
трудности в откриването на цели и пътища за реализиране в
живота. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран
бюджет в перата за режийни разходи и уебсайт.

Създаване и разпространение на
литературни разкази на млада авторка
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Музика

Фънк,
суинг,
латин,
джаз,
биг
бенд

Сдружение Брас
Асоциация

Стабилизиране и
повишаване
ефективността на
Брас Асоциация

София, България

11-Jan-2020

10/31/2021

73,304.89 лв

55,136.89 лв

30,000.00 лв.

Стабилизиране и следкризистно
възстановяване на организацията.
Оптимизиране на дейността, модернизиране
и повишаване ефективността на работния
процес на Брас Асоциация. Закупуване на
техника с цел осигуряване на функционална
незавизисимост на организацията.
Дигитализиране на част от дейността на
организацията, за посрещане на
предизвикателствата през сектора, във
връзка с COVID ситуацията по света.

Детайлно предвидена и разнообразна програма, която ще доведе
до стабилизиране на изявите на организацията. Предвидените
разходи за музикални инструменти или части за тях, както и за
техника за излъчване на живо, са гарант за устойчивото
провеждане на предвидената програма. Иновативните елементи в
проекта не са достатъчно добре описани и обосновани. Проектът
отговаря на приоритетите на програмата и е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет - с изиксване от страна на
комисията за преработката му, съобразявайки го с изискуемото
процентно отношение на административни разходи както и
условието за нефинансиране на вече финансирани разходи.

ORG ## 20 ORG0180 135

Изящни
изкуства,
Кураторска
дейност, Нови
медии,
Приложни
изкуства,
Фотография
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Музика
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и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Изящни
изкуства,
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инарен
проект,
Културен
мениджмънт,
Кураторска
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Интери
ор инстал
ации и
обекти

Музика
за деца

АМАТЕРАС
ФОНДАЦИЯ

"За българска
музика и
изкуство"
Сдружение

http://www.
amateras.e
u

АМАТЕРАС
ФОНДАЦИЯ ИЗКУСТВО В
ДВИЖЕНИЕ

http://www.
detskamelo
България, град Велико
dia.bg/?fbcli
Търново, град
d=IwAR1y2
Силистра и всички
wO7eFqJ9d
Съвременно
градове, от които са
xZqhCNpzp музикално изкуство за децата,които ще бъдат
деца
dZ8MyrVu3
избрани за
PvG99Wd1
изпълнители на новите
xThre7XAJ_
14 детски песни от
fLWHtQ_p
Четвъртата
M

https://plus3
+359 ГАЛЕРИ ООД 59gallery.co
m/

Български и
международни
проекти на Галерия
Плюс 359 за 2021г.
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Аудиовизуалн не е
СДРУЖЕНИЕ
https://sara
Танцов филм и
и изкуства, прилож САРАБ ОРИЕНТАЛ borientaldan мултимедиен танцов
ДЕНС
спектакъл
Танц, Театър имо
ce.com
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Кураторска
дейност,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Изящни
изкуства,
Интердисципл
инарен проект

-

Сдружение ИМЕ

България - София,
Павликени и Златица
Аржентина - Мендоса,
Буенос Айрес и
провинция Чако
Бразилия - Сао Паоло,
Бело Хоризонте и
Анаполис Япония Токио, Фукуока,
Мунаката Китай Шанхай и София

Структурна подкрепа
за Сдружение ИМЕ

България, София

България, София

България, София

12-Jan-2020

11/30/2021

99,946.98 лв

99,946.00 лв

89,000.00 лв.

Проектът включва цялостната стратегия за
развитие на АМАТЕРАС ФОНДАЦИЯ и подобра публичност. Укрепване на екипа и
задълбочено осмисляне на дейността до
тук, създаване на нова стратегия за
развитие, увеличаване на публиките,
утвърждаване на партньорствата и развитие
на проектите.
За 10 години създаде устойчива културна
политика в България и чужбина.

Проектът представя широкообхватна и сериозна стратегия за
развитие, която включва изложби, събития, конференция, промяна
на сайта, привличане на експерти, навлизане в нови интернет
платформи. Освен това предполага привличане на нови публики,
развиване на нови дигитални продукти. Проектното предложение
включва и обмен - творчески, обучителен, експертен в страната и с
чуждестранни партньори, по-добре подготвени кадри за
специфични проекти - социална насоченост, дигитализация и
каталогизиране на колекция "Аматерас". Открити са неточности в
бюджета. Проектът е одобрен за финансиране с редукции в
бюджета по отношение на трудови договор и наем.

Проектното предложение отговаря на целите и приоритетите на
програмата. Аргументацията към различните документи по проекта
е обстойна и задоволителна. Реализирането му е от особена
важност за подпомагането и стимулирането на музикално
1Организиране на Гала-концерт на Третата
творчество и разнообразяването на музикалните събития за деца.
Детска мелодия на годината,2020г
Екипът включва многобройни доказани професионалисти.
Привлечени са редица партньори. Подсигурени са зали за всички
2Продуциране на 14 нови песни и
събития. Бюджетът е разумен и напълно целесъобразен.
видеоклиповете им за Четвъртото издание
Недостатък: поискано е недопустимо според правилата на
на Детска мелодия на годината,2021г
програмата финансиране на награден фонд към една от
инициативите по проекта. Документацията е изрядна. Проектът е
3Продуцирането на мюзикъл за деца
одобрен за финансиране с редуцирана сума (приспаднати са
"Новите приключения на славните котета"
недопустимите разходи за награден фонд).
Проектът предвижда реализацията на
следните творчески инициативи:

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/30/2020

10/31/2021

11-Jan-2021

10/30/2021

10/30/2021

97,773.58 лв

92,104.00 лв

104,719.57 лв

97,847.20 лв

97,773.58 лв

87,404.00 лв

97,251.16 лв

97,847.20 лв

87,773.58 лв.

0.00 лв.

Осъществяване на изложбената дейност на
Галерия Плюс 359, въвеждане на иновация създаване на виртуални 360-градусови
турове, както и разглеждане на изложби с
Всички документи са подписани от лице, което не представлява
помощта на виар техника създаване на
дружеството. Този факт прави проекта технически недопустим.
проект Художници Х Художници Проектът не е одобрен за финансиране.
платформа за дискусия и информация за
съвременно изкуство продължаване на
проекта извънредноположение.

0.00 лв.

Създаване на 40-минутен филм с
развлекателно образователна цел и
мултимедиен танцов спектакъл с публика на
живо и беседа с танцова демонстрация.
Целите са запознаване на публиките с
автентичния египетски танц и представянето
му като сценично изкуство, преодоляване на
предразсъдъци относно други култури,
външен вид, възраст, както и промоция на
здравословния начин на живот с повишена
двигателна активност и намален стрес чрез
практикуване на танц.

Проектът е с разширена структура - обхваща много участници и
дейности.Въпреки това, цели създаване на продукт, а не подкрепа
на дейността на организацията. Не съответства с целите и
приоритетите на програмата. Липсва документ за съфинансиране.
За съфинансиране са показани фактури да закупени материали от
2018 г., 2019 г. и 2020 г. , не са преведени на български /те вече са
закупени/. Трудовите договори са с дата 01.10.2020 г. Проектът не
е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

За да се възстанови от преживяната криза и
да продължи пълноценната си работа за
подкрепа в адаптацията и развитието на
независимия творчески сектор, Сдружение
ИМЕ е необходимо да получи структурна
подкрепа, която ще позволи на екипа
системно и професионално да осъществи
три основни големи проекта, както и да
продължи ежедневната си работа.

Проектът е хаотично представен. Няма ясна съдържателна
концепция на предложения фестивал - всичко се свежда до мястото
му на реализиране. Не са посочени творческите участници в
проектите на организацията, нито е описано колко художеници и
куратори ще бъдат включени в проектите. В бюджета има
необосновани и завишени разходи. Матрицата за бюджет е
сканирана и разделена на много страници и не може да се разчита.
Не са предоставени трудовите договори по т.1. Проектът не е
одобрен за финансиране.
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Фондация
"Адорация"

http://vision
ary.foundati
on/bg

http://starlig
htmediagro
up.com/

http://www.
dradev.com

Graff Express 2021 Русе

ЕДНА БЯЛА
СВЕТЛИНА

Теренна реставрация
при археологически
проучвания-научни
изследвания

България, Русе

България - Пловдив;
Израел - Тел Авив,
Йерусалим, Хайфа;
Германия - Хамбург,
Ремшейд, Байройт

България

11-Jan-2020

10/30/2021

99,994.00 лв

99,994.00 лв

0.00 лв.

Graff Express е форум за изява и подкрепа
на street art и графити артисти. Успехът на Iто издание в София през 2020 г. провокира
търсенето на по-големи пространства и на
други градове, които да обогатим визуално
в контекста на градската култура. Graff
Express 2021-Русе е крачка фестивалът да
стане национална платформа от по-голям
мащаб, включвайки художествена намеса на
над 2200 кв.м., международно участие и
съвместна изложба на 24 артисти.

ЕДНА БЯЛА СВЕТЛИНА разказва за
Холокоста през призмата на България,
Германия и Израел, днес тясно
сътрудничещи си чрез езика на музиката,
който е наднационален и отвъд
историческите предпоставки.
2-Aug-2021

8-Aug-2021

95,697.00 лв

95,697.00 лв

0.00 лв.
Проектът е уникален, защото за първи път
представя на една сцена трите нации чрез
Оркестъра на Държавна опера Пловдив,
немския хор Замир и израелския хор Ашира,
които изпълняват редица международни
концерти в памет на жертвите на Холокоста.

10-Feb-2020

12/30/2021

99,977.32 лв

99,977.32 лв

0.00 лв.

Проектното предложение търси подкрепа за осъществяване на
конкретен проект, а не за стратегия - графити фест в град Русе.
Проектът не отговаря на регламента на програмата и не е одобрен
за финансиране. Непредоставен трудов договор по т.1.1.1.

Проектното предложение не отговаря на регламента на настоящата
програма. Проектът предвижда реализирането на конкретна
продукция, откъсната от цялостната дейност на организацията.
Липсват доказателства за предвидени в бюджета разходи
(т.9).Темата на проекта е по-подходяща за програма "Социално
ангажирани изкуства" на Национален Фонд "Култура". Проектът не
е одобрен за финансиране.

Проектът предлага следкризисно оцеляване на фондация, чиято
дейност е свързана с реставрация и изследвания на
археологически, етнографски и художествени артефакти.
Включените дейности в проекта са Мобилна лаборатория за спешна
реставрационна намеса, организиране на пленер и изложба,
Теренна реставрация при археологически
образователни модули за подрастващи, и на последно място
проучвания-научни изследвания, практики и
реставрация на археологически артефакти. Въпреки заложените
безспорно необходими дейности за българската археология и
техники на теренната реставрация,
реставрационни работи, проектът е разписан хаотично - в текста се
приоритетни артефакти и последващи етапи
смесват части от докторски научен труд с емоционални възгласи. В
в
повечето случаи няма причинно-следствена връзка, откъдето
липсва и обосновка на написаното. Бюджетът е разкъсан, но
реставрационно ателие.
видимо основното перо в него е завишен хонорар, както и наем за
бус, което обезмисля идеята за мобилна лаборатория, тъй като
двете са неразривно свързани. Не са разбрани правилно полетата
за иновации, а целевите групи са неясно очертани. Проектът не е
одобрен за финансиране.
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Театър ?!

Art Center
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АТОМ Хореографски
Серии Международна
танцова платформа

Филмов Фестивал

България, гр. София

България - София и
село Воден, Община
Болярово

България-София,
Пловдив, Варна, Бяла,
Копривщица, Пирдоп,
Златица, Стара
Загора, онлайн

1-Nov-2020

11-Jan-2020

10-Jan-2020

31-Oct-2021

10/31/2021

9/30/2021

98,489.54 лв

85,234.00 лв

200,035.03 лв

98,489.54 лв

85,234.00 лв

90,060.63 лв

80,000.00 лв.

Проектът "Път към славата" предлага широк спектър от участия в
различни жанрове на изкуството, както в конкурсната програма,
така и в съптстващите студии и ателиета. Проектът е пълноценно
изграден, предлагайки възможност за осъществяване и развити в
определена степен на млади таланти, които в бъдеще биха могли
да намерят своето място в света на изкуството. Заложените
Проект "Път към славата - реализация на
млади таланти" включва административни и програми създават социална среда за контакти, за обогатяване и
разширяване мирогледа на младите хора. Проектът не е
творчески музикални дейности, които се
иновативен в същността си, но е стъпил на здрава основа,
изпълняват от Арт център Кърнолски изградена с години.Проектът е одобрен за финансиране
обучение на деца и младежи във вокална
с редукция на бюджета. Да се изготви повторно
студия "Дъга", провеждане на национален
бюджет на проекта, съобразен със следните бележки:
конкурс "Път към славата" и конкурс с
Приложените трудови договори са с по-висока стойност
международно участие и академия
от показаната в матрицата за бюджет. Фактурата за
"Karnolsky Summer camp", създаване на
комуникационни услуги е само една от м.09.2020 г
интерактивна музикална платформа.
/предоставените договори за телефони не са пълни/
неприложени фактури за почистване, топлофикация,
електричество и вода. Има разлика в приложените
оферти и сумите в матрицата за бюджет. по т.1.5.2;
1.5.3; 1.5.6

0.00 лв.

АТОМ Хореографски Серии е платформа за
международен обмен на танцови артисти,
продуценти и ментори от цял свят,
създадена от АТОМ ТЕАТЪР през 2017 г.
Това е среща на млади танцьори и
хореографи, които си сътрудничат и
реализират идеи по време на интензивен
танцов тренинг. Цели израстването на
българската съвременна танцова сцена,
създаването на стабилна танцова общност,
перспектива за реализация на всички
участници, развитието на публики за танц.

Организацията и екипа зад нея са разпознаваеми и активни в
последните години. Въпреки това представените планове са неясни
и неубедителни в рамките на конкуренцията в конкурса. Липсва
информация по трите модула - колко броя участници ще бъдат
селектирани и ще вземат участие в планираните ателиета с
петимата хореографи. Не е ясно дали същите участници ще трябва
да заплатят своето участие или ще получат хонорари. Не става
ясно към каква зрителна аудитория се отнася проектът - обучаващи
се или дискусии между професионални танцьори и артисти.
Направени са промени в бюджетната таблица и са допуснати
грешки в представения бюджет. Проектът не е одобрен за
финансиране поради липса на средства.

70,000.00 лв.

Филмов Фестивал "Мастер оф Арт" 2021 за
документални филми за изкуство и
съпътстващи събития. Зимно издание онлайн 8-28 февруари 2021 г. Пролетно
издание - киносалони 8-29 април 2021 г.
Лятно издание - открити сцени от 25 август
до 23 септември 2021 г.

Мастър оф Арт е важен, утвърждаващ се фестивал за
документално кино със стремеж за провеждане в актуален формат.
Проектът предвижда три издания на фестивала, като по този начин
ще подпомогне и организацията в усилията ѝ за следкризисно
възстановяване. Фестивалът има множество партньорства, както и
осигурено съфинансиране от няколко източника. Вкючени са 7
населени места. Програмата е с утвърдена селекция. Проектът е
одобрен за финансиране с редукция в бюджета, която
предвижда преразглеждане на предвидените средства за кетъринг,
настаняване, техника.

Архите
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Джънк ЕООД

AR Машина на
времето - Античен
Театър Пловдив

България - гр. София,
гр. Пловдив

12-Jan-2020

12-Jan-2021

105,334.16 лв

99,990.16 лв

0.00 лв.

Проектът е насочен основно към създававнето на конкретен
културен продукт в рамките на една година - мобилно софтуерно
AR Машина на времето - Античен Театър
приложение за виртуална възстановка, визуализация и
Пловдив е проект за създаване на мобилно социализиране на конкретен културно-исторически паметник софтуерно приложение за разширена
античен театър в Пловдив. Не отговаря на целите и приоритетите
реалност /AR/ за виртуално
на програмата. Приложение 4 е некоректно попълнено и
възстановяване, визуализиране и
представено. Липсват оферти и допълнителни приложения. На
социализиране на един от най-значимите
места в проектното предложение има несъответствие между
културно-исторически обекти в България:
описани планове и заложени разходи или пък липса на разходи за
Античния Театър в Пловдив.
някои от описаните планове. Обосновката в съдържателен план
представлява допълнителни оферти и приложения. Проектът не е
одобрен за финансиране.
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ЕТ ВЕСЕЛИН
ВАСИЛЕВ-ВЕСЕЛ
Друга П.Ф.

Театър

Аудиовизуалн
и изкуства,
Литература,
Музика,
Приложни
изкуства,
Танц, Театър,
Фотография

Литера
тура

"Активист 38"
ООД

Фондация
"Елизабет
Костова"

Дъ Сентър ЕООД

Не се предавай! кредото на Театър
ВЕСЕЛ

http://activis
t38.com

http://ekf.bg
/

https://thec
enterbg.co
m/

360* ТИЙНВЮЪР /
360* TEENViewer

Писателски център

The Center World пространство за
модерна култура

България 1.Държавни
куклени и драматичнокуклени театри,
независими театрални
трупи. 2.Учебни
заведения. 3.Центрове
за специална
образователна
подкрепа.

Бъгария, София

София, Ямбол,
Созопол и онлайн

гр. Варна

10/22/2020

10/30/2020

12-Jan-2020

11/20/2020

10/21/2021

10/30/2021

10-Jan-2021

11/20/2021

99,920.00 лв

116,095.16 лв

125,768.00 лв

89,407.52 лв

99,170.00 лв

100,000.00 лв

93,522.00 лв

83,407.52 лв

0.00 лв.

Театър ВЕСЕЛ е независима театрална
трупа със собствен облик и стремеж към
утвърждаване и развитие чрез
разпространение на интерактивен театрален
продукт и създаване на нов спектакъл.
Кандидатът е недопустим, тъй като е едноличнен търговец, което
Закупуването на нова озвучителна техника
не се приравнява на културна организация, а на физическо лице.
ще гарантира изяви на открита сцена.
Проектът не е одобрен за финансиране поради технически
причини.
Настоящият проект включва обичайни
дейности, адаптиране към реалностите на
Covid -19 и предвиждане на възможности за
функциониране при всякакво възможно
развититие на обстановката.

0.00 лв.

"360* ТИЙНВЮЪР" - Едногодишна
програма за развитие на Активист 38 Социална и образователна дейност с
тийнейджъри, въвличане на психолози,
родители, учители, провеждане на
работилници за VR технология, изготвяне
на библия, трийтмънт, пилотна серия в
подготовката на представителен пакет за
сериал от 8 епизода по 30 минути за и от
тийнейджъри с иновативен заряд за
достигане на нови световни пазари на
компанията.

70,000.00 лв.

Проектът обхваща поредица от онлайн и
присъствени събития, насочени към
усъвършенстване на писателските умения,
популяризиране на българската литература
и обогатяване на литературния живот в три
града. Ключовите събития са Созополския
семинар по творческо писане и
СтолицаЛитература, наред със серия
виртуални уъркшопове по творческо писане
и индивидуални консултации за писатели и
ученици.

Проектът обхваща поредица от онлайн и присъствени събития,
насочени към усъвършенстване на писателските умения,
популяризиране на българската литература и обогатяване на
литературния живот в три града. Ключовите събития са
Созополския семинар по творческо писане и СтолицаЛитература.
Изградена по този начин, програмата е своебразен литературен
компас за чуждите писатели спрямо България и за българските спрямо света, въвличайки двете страни в разговор по найактуалните литературни теми. В случай на ограничителни мерки,
има изработен план за адаптация. Редукция за недопустими
разходи за закупуване на мултимедиен проектор (грешна графа),
храна и самолетни билети на база на неактуални данни. Проектът
е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.

0.00 лв.

Обезпечаване съществуването на The
Center World, като модерно пространство за
култура. Техническо обновяване на
сценичната зона и създаване на видео
студио с фонова система зелен екран, в
което да е възможно заснемане на движение
и танц. Два танцови и един театрален
спектакъл, три изложби, едно интерактивно
представяне на книга и заснемаме на 12
концептуални видеа. Търсено и адекватно
на днешните изисквания сценично и
студийно пространство.

Проекът е важен в локално отношение за културния живот на
Варна, но е слабо аргументиран. Програмата му е обща и неясна.
Не се разбира как закупуването на техника може качествено да
подпомогме организацията по време на кризата. Структурните
разходи надвишават допустимите. Неподписан анекс към
предоставения договор за помещението под наем. Липсват
разходни документи за режийни разходи. Проектът не е одобрен
за финансиране поради липса на средства.

Амбициозен проект за игрална поредица в 8 епизода, с използване
на VR, в който тийнейджъри са създатели и участници. Кандидатът
има потенциал и опит, включително и в международен мащаб. За
съжаление проектът,по начина, по който е разработен, не отговаря
на условията на програмата и предполага единствено създаване на
конкретен културен продукт, а не развитие на дейността на
организацията.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
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Арте Урбана
Колектив
Сдружение

Образование чрез
България - гр. София,
изкуствата на театъра
гр. Пазарджик, гр.
http://arteur и киното. Иновативни
Ловеч, с. Дерманци, с.
banacollectif модели за развитие
Габровци, гр. Луковит,
на публики и
.com/
гр. Панагюрище, с.
създаване на
Люляково и др.
обучения.

Съюз на
българските
http://www.
художници - СБХ sbhart.com/
Сдружение

СИТИ МАРК АРТ https://www
ЦЕНТЪР ЕООД .cmart.info/

Информационна
онлайн платформа
sbh.bg

ДА ЗАПАЗИМ
СЦЕНАТА ЖИВА

България

България, град София

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/15/2020

10/31/2021

10/31/2020

10/15/2021

108,698.45 лв

171,458.00 лв

141,545.50 лв

96,933.45 лв

99,310.00 лв

99,999.98 лв

90,000.00 лв.

Арте Урбана е сравнително млада, но много амбициозна
организация. Вече има спечелен проект по програма Творческа
Европа на ЕК, което е атестат само по себе си. Проектът включва
Проектът ще развие събития, съдържание и множество и разнообразни дейности на сдружението, свързани с
капацитета на сдружение "Арте Урбана
популяризация на кино и театралното изкуство, както и
Колектив". Като част от европейските
драматургията и сравнително малко популярния жанр story telling.
културни процеси, двете ни основни
Дейностите са в пряка връзка с мисията и целите на Арте Урбана,
програми - "Кино в училище" и "Театър и
както и с приложената детайлна стратегия за развитие. Те са
наука" са свързани с желанието за поорганизирани в две големи програми "Кино и учиище" и "Театър и
глобална промяна и включване на
наука". И двете теми са особено актуални в съвременния културен
неформално образование чрез изкуства в
контекст, а в същото време са слабо представени в България.
българската образователна система.
Подходите и в двете програми съдържат елементи на
иновативност. Предвидени са дейности по адаптация на
Проектът ще бъде пространство, където
съдържанието спрямо епидемичната обстановка. В програмата са
младата публика формира вкуса и
включени общо 8 населени места, включително малки и изолирани.
светогледа си чрез театъра и киното.
По този начин проектът ще допринесе за възможностите за достъп
до кутура на жителите на тези места. Бюджетът е реалистичен и
добре обоснован. Проектът е одобрен за финансиране с
редукция, касаеща разходите за наем и техника

80,000.00 лв.

Проектът представя стратегия за развитие и има принос към
въвеждането на иновации в сферата. Информационна онлайн
платформа sbh.bg е мащабен проект за ново двуезично уеб
пространство на Съюза на българските художници, което ще
повиши капацитета на организацията във всички аспекти на нейната
Информационна онлайн платформа sbh.bg е
дейност - организационната, творческата, социалната и
мащабен технологично нов проект за уеб
стопанската. Значението й излиза далеч извън границите на
пространство на СБХ, от жизненоважно
организацията, като отваря информационен интерактивен портал
значение за съществуването на съюза.
към българското съвременно изкуство и към многобройна част от
Платформата ще повиши капацитета на
неговите активни създатели, което е възможност те да се
организацията във всички аспекти на
съизмерят с колегите си от страните на Европейския съюз. Има
нейната дейност-организационната,
ясно разписани цели и очаквани резултати, както и обоснован
творческата, както и в стопанската, която
социален ефект от създаването на платформата. Една от целите на
подсигурява функционирането й като
стратегията е да допринесе за създаването на стабилност в
организация на близо 3000 професионални
организацията в условията на криза и затварянето на галериите за
художници и критици.
обществен достъп. Проектът има потенциал за развитие и
устойчивост. Необходима е корекция на бюджета - редукция за
заплати по трудов договор. Изисква се уточняване на типа и
разходите за платформата. Проектът е одобрен за финансиране
с редукция в бюджета.

60,000.00 лв.

"Да запазим сцената жива" е
едногодишна програма на "Сити Марк Арт
Център", свързана с предоставяне на
целогодишен достъп на театрална и
музикална публика до културно
съдържание.
Програмата е насочена към дейности,
подкрепящи развитието, представянето и
предоставянето на творческа сцена на
артисти в сферата на изкуствата, на
организиране и провеждане на
интердисциплинарни и образователни
събития и инициативи.

С настоящия проект Сити Марк Арт Център предлага разнообразна
палитра от сценични събития - някои вече в репертоара, други
тепърва ще бъдат продуцирани. Кандидатът не е предоставил
добър бюджет, структурните разходи надхвърлят допустимите до
60%. Проектът е одобрен за финансиране с редукция
на бюджета и при сключване на договор следва да
се предостави бюджет, който спазва съотношенията
за тип разходи зададени в условията коректно. Да се
изготви повторно бюджет на проекта, съобразен със
следните бележки: Липсва яснота за цялата част на
административни разходи, а от това което се вижда
структурните разходи са 95%, при допустими до 60%.
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Музика, Танц,
Театър

ORG ## 20 ORG1853 158

Литература,
Музика, Нови
медии,
Приложни
изкуства,
Танц, Театър,
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Фотография,
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Сдружение
"Спринт
Продакшън"

Елевън Туелв
ЕООД

Младежко
сдружениеБългария

Арт Спектър 98
ЕООД

Сдружение
"Лаборатория за
изкуство и
култура"

http://www.
sofiasong.b
g

http://burga
sfilmfest.co
m/bg/

https://www
.osanna313.
com

УЕБ Платформа "БГ
Свят"

Международен
филмов фестивал
Бургас 2021

Изкуство на кредит

Възраждане 2020

България, гр.София

България, Бургас,
София

България

България, София

Мисия Лаборатория България,София,Шабл
за изкуство и култура
а

10/21/2020

10-Jan-2020

11-Feb-2020

10-Jul-2020

11-Jan-2020

10/21/2021

10-Jan-2021

10/30/2021

10-Jul-2021

11/30/2021

98,998.00 лв

103,303.88 лв

96,982.00 лв

99,000.00 лв

104,997.20 лв

98,998.00 лв

98,403.88 лв

96,982.00 лв

99,000.00 лв

99,997.20 лв

0.00 лв.

Проектът е насочен към обновяване на
съществуваща УЕБ Платформа "БГ Свят"собственост на Сдружение "Спринт
Продакшън" с възможност за 24-часово
излъчване. Предвижда се създаването на
иновативно дигитално пространство за
представяне на актуални теми от
обществения живот с акцент върху
културния и социалния живот с капацитет
да привлече значими зрителски
аудитории с различна специфика.

Проектът не отговаря на приоритетите на програмата. Насочен е
към осъществяване на уебплатформа и не предполага стратегия за
цялостно дългосрточно развитие.В описа на приложени оферти има
и суми за софтуер, но в бюджета няма еквивалентен разход. Не са
приложени оферти. Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Международен филмов фестивал Бургас
има за цел да развие устойчива платформа
за представяне на игрални документални и
анимационни филми, запознавайки
публиката със съвременното
киноизкуство.Мисията на Фестивала е да
превърне Бургас в културно средище на
кинодейците и киноманите.Планира се
външна прожекция от специално
селектирани филми в гр. София в арт
пространство Swimming Pool.

В проектното предложение се търси подкрепа за осъществяване на
конкретен проект - филмов фестивал, а не за стратегическо
развитие на организация. Това без съмнение е важно събитие за
културния живот в града, но не отговаря на приоритетите на
настоящата програма. На лице са пропуски в кандидатурата – не са
представени документи за съфинансиране, трудови договори и
договор за наем на офис в гр. Бургас. Бюджетът е подробен, но на
места неясен, а вписването на някои разходи-некоректно. Проектът
не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът ИЗКУСТВО НА КРЕДИТ
продуцира създаването на ново
творческо съдържание и културни
продукти, разположени в равнината
минало-съвремие. Стимулира
оптимизиране и разширяване на
организационния капацитет и дейността
на сдружението в публичното
пространство посредством попълноценно ангажиране на екипа и
използване на новите технологии за поефективно достигане до публиките и
тяхното приобщаване към високите
естетически стойности.

0.00 лв.

Създаване на две театрални постановки
по текстове на български автори.
Пиесата с работно заглавие "Вълнолом"
по текстове на Валентин Пламенов е
създадена от три негови
произведения,/"Безсъници край Попа",
"Разкази на едно Софийско копеле" и
"Възпитаните трупове пращат писма"/.
Както и последната пиеса на известния
драматург Петър Маринков "Банда".
Реализацията и разпространението им
ще са първи за страната.

Проектното предложение не отговаря на целите и приоритетите на
програмата. Няма убедителна защитена концепция за принос и
въвеждане на иновации. Информацията в приведения план за
развитие не е задоволителна. Няма приложени биографии или
каквато и да било информация за участниците в реализирането на
творческите дейности по проекта, за които са предвидени
възнаграждения с предвидено финансиране от НФК. Бюджетът е
некоректно попълнен – липсват стойности в колоните от 7 до 10.
Поисканата сума от НФК се разминава с тази, отбелязана в
бюджетната матрица. Няма приложена обосновка на бюджета.
Липсват оферти за материали и наеми. Проектът не е одобрен за
финансиране.

86,647.20 лв.

Проектът Мисия Лаборатория за изкуство
и култура има за цел да създаде
устойчиво развитие на сдружението в
ситуация на пандемия ,посредством
изграждане ,развитие и популяризиране
на уеб базирана информационна
платформа АртЛИК и надграждане на
фестивал за старинна музика и танц
Страваганца .Съпътстващата ни идея е
да продължим и надградим провеждането
на фестивал Страваганца .

Детайлно изработено и добре аргументирано проектно
предложение с ясна стратегия за осъществяване на дейностите по
проекта и предвидена иновация (информационна уеб платформа) с
цел подпомагане на целия културен сектор в България. Проектът
напълно отговаря на целите и приоритетите на програмата и дава
заявка за сериозен потенциал за развитие. Недостатък: липсват
доказателства за част от предвидените разходи за финансиране от
НФК (не са предоставени трудови договори). Проектът е одобрен
за финансиране с редуцирана сума (приспаднати са
незащитените разходи).

Проект цели развитие и повишаване на организационния капацитет
на кандидата. Потенциалът на проекта е в многообразието на
дейности, свързани с музиката. Освен създаването на нов сайт е
предвидено продуцирането на нови културни продукти – музикален
цикъл, аудиовизуални импресии, концерт, издаване на партитури и
научно изследване върху старинната българска музика. Проектното
предложние както и бюджетът за съжаление не са добре
аргументирани. В матрицата за бюджет има неясни и неточни
графи. Средният годишен бюджет на сдружението е 8000 лв., а
проектът е на стойност близо 97 000 лв. - това го прави силно
рисков. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG1257 159

Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
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Документално
кино, Игрално
кино,
Литература,
Нови медии

ORG ## 20 ORG0396 160

Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Документално
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Литература,
Музика,
Театър,
Фотография

Ноу Блинк ООД

Н/П

http://noblin
k.bg/

"Фул Муун Улф"
ЕООД

No Blink - не мигайте
пред българското
кино

Творчески колектив
ПОГЛЕД

България, София

България, София

10/30/2020

10-May-2020

10/30/2021

10/31/2021

99,999.12 лв

100,000.00 лв

99,999.12 лв

100,000.00 лв

70,000.00 лв.

Проектът е възможност за регулярното
продължаване и надграждане на дейността
на организацията. Предвидените дейности
се очаква да повишат капацитета и
конкурентоспособността на No Blink създателите на първата в страната
платформа за късометражно българско кино,
както и за продължаването на редица
иновативни дейности и инициативи в
подкрепа на родната киноиндустрия, творци
и задълбочаване на връзката им с
публиката.

0.00 лв.

Този проект събира в едно ядро девет
професионалисти в областта на
културата и изкуството. Целта е да се
създават аудиовизуални продукти с
висока художествена стойност, които да
получават едновременно и своето
заслужено внимание от страна на Негово
Величество ЗРИТЕЛЯ. Основен приоритет
и верую на този кръг от съмишленици е
развитие, разпространение и запазване
на българска култура, дух и самобитност.

Кандидатът има опит в областта. Проектът е детайлно описан и
конкретен в определянето на целеви групи. Предлага стратегия с
висок потенциал за развитие през следващите години, свързана с
изграждането на платформа за късометражно кино. Бюджетът е
завишен в частта за хонорари и промоция, има пропуски в
матрицата.
Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума по
отношение на хонорари и изработка на игрално видео.

Проектът е недопустим, защото всички документи по него са
подписани от лице, което не представлява дружеството.
Проектното предложение не е добре разработено. Липсва
информация по отношение на бъдещата работа и крайния резултат,
който се очаква. Има недопустими разходи в бюджета (такси за
кандидатстване в други програми).
Проектът не е одобрен за финансиране.

"Пътуващ ТЕАТРОМАТ"е проект, спомагащ
включването на иновативната театрална
форма "Театър за един зрител" в различни
сфери на общественото развитие.

ORG ## 20 ORG5450 161

Театър

ORG ## 20 ORG4360 162

Интердисципл
инарен
проект,
Музика,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Културно
предприемаче
ство, Танц,
Фолклор

ORG ## 20 ORG5718 163

Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
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кино, Игрално
кино, Изящни
изкуства,
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инарен
проект,
Културен
мениджмънт,
Литература,
Музика, Нови
медии, Танц,
Театър,
Фотография

АРТ СТАРТ ЕООД

Н/П

Пътуващ ТЕАТРОМАТ

СДРУЖЕНИЕ
"КОНЦЕРТИ.БГ"

http://www.
koncerti.bg/

"Парадокс Акт"
ЕООД

ОТВЪД КНИГАТА ИНТЕРДИСЦИПЛИНА
РНИ
ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЯ.
Свободната
литературна сцена и
http://www.
модерните форми на
paradox.bg
четенето като фактор
за формирането на
базови културни и
социални ценности и
устойчиво развитие
на нови публики

MUSIC ELEVATOR

България

Република България

11-Jan-2020

11/15/2020

10/15/2021

10/31/2021

56,038.00 лв

122,762.00 лв

52,538.00 лв

99,772.00 лв

0.00 лв.

99,772.00 лв.

Проектът е основно за създаването на ново преставление и
развитие на нови партньорства. Екипът не предлага иновация в
продукта, няма стратегически параметри на развитие. Дигиталното
портфолио на организацията отсъства от онлайн пространството.
Създаването на устойчива партньорска
Проектът няма дългосрочна устойчива стратегия. Исканите
мрежа между "Арт Старт"ЕООД-Театър Трио средства са основно за хонорари и пътуване. Не се предвиждат
и различни по дейност организации е
аспекти на дигитализация и онлайн представяне. Липсва документ
"крайната спирка" на нашия "Пътуващ
за съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране.
ТЕАТРОМАТ".

Проектът цели да създаде програма за
развитие на млади изпълнители, да
разшири партньорската мрежа от артисти и
възможностите за популяризирането на
техните дейности. Форматът Music Elevator
на Koncerti.bg среща прохождащи музиканти
с утвърдени имена, любители с
професионалисти, скъсява дистанцията
между публиката и артистите и привлича
нови аудитории, за да развива потенциала
на сцената у нас дори в ограничените
условия на кризата.

Човекът е започнал да чете, преди да се
научи да пише, казват изследователите. Ако
по това може да се спори, то безспорно
четенето е едно от най-важните базови
умения на човека.
София, България

11-Feb-2020

10/31/2021

117,711.42 лв

99,676.52 лв

95,000.00 лв.

Проектът цели да покаже на съвременния
зрител/читател, че всичко може да бъде
"прочетено"; че няма мисъл без език - дори
това да е езикът на музиката или
пластиката; че няма разказ извън текст,
дори този текст да не е литературен, а
нотен, хорeографски или аудиовизуален.

Ясно и аргументирано проектно предложение. Проектът напълно
отговаря на целите и приоритетите на програмата. Наличен е
несъмнен потенциал за качествено осъществяване на творчески и
образователни дейности по проекта, за дългосрочно развитие и
значително повишаване на професионалния капацитет на
организацията, за изграждане на мащабна партньорска мрежа.
Проектът е одобрен за финансиране.

Проектът цели да покаже на съвременния зрител/читател, че
всичко може да бъде "прочетено"; че няма мисъл без език - дори
това да е езикът на музиката или пластиката; че няма разказ извън
текст, дори този текст да не е литературен, а нотен, хорeографски
или аудиовизуален. Мултикултурален, ясен, подробен, добре
подготвен и аргументиран проект за създаване и развитие на
културно пространство за събития в наскоро придобита и
ремонтирана собственост на кандидата. Предвидените дейности и
събития са съобразени с потенциалния риск да се състоят и в
ситуации на ограничителни мерки, свързани с пандемията от COVID19. Препоръчва се преизичсляване на разходите за осигуровки
както и уточняване на вида на договора на ръководителя на
проекта - трудов или граждански. Проектът е одобрен за
финансиране с редукция на бюджета.

Проектът създава условия за устойчиво
развитие на ФОНДАЦИЯ КЕРИГМА,
посредством:

ORG ## 20 ORG0263 164

ORG ## 20 ORG0335 165

ORG ## 20 ORG6008 166

Театър

Н/П

Моносп
ектакъ
Документално
л
кино,
Интердисципл
инарен
Докуме
проект,
нтален
Културен
филм
мениджмънт,
Театър
Конкур
с за

Аудиовизуалн
Кратки
и изкуства,
видео
Интердисципл
филми
инарен проект

ФОНДАЦИЯ
КЕРИГМА

"Легал арт
център"
Сдружение

Мистер медия
ЕООД

https://simul
mort.wordpr VIA NEGATIVA - 2021
ess.com/

http://legalar
t-centre.org/

Една българка

https://www ВИДИМО.БГ - проект
.youtube.co
за създаване на
m/playlist?li
видеоматериали,
st=PLdOm2
подкрепящи
свободната творческа
uvp6lOk7OE сцена в България и
cOlYBdaFv уебсайт за тяхното
представяне
2UTCSl_H

България, гр. София

България, София

България, София и
други български
градове

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11/15/2020

10/31/2021

0

11-Jan-2021

62,166.70 лв

104,068.22 лв

55,493.53 лв

55,116.70 лв

99,368.22 лв

45,333.53 лв

0.00 лв.

85,000.00 лв.

0.00 лв.

Организацията последователно и усърдно развива своя метод и
интереси, опитват се да поддържат пространство, извън центъра на
столицата. Имат стабилно, макар не и шумно и много популярно
- Предлагане на специализирано
присъствие в контекста на независимите театрални изкуства.
неформално образование;
Дейностите на проекта изпълняват изискванията на програмата.
Проектът съдържа множество пропуски в бюджетната матрица:
- Задълбочаване на експерименталната
Общата стойност на бюджета е различна от общата сума на
работа и обогатяване на творческия екип; разходите по източници на финансиране! Матрицата за бюджет не
е датирана. Проектът не е одобрен за финансиране поради
- Изграждане на успешен модел за
липса на средства.

партньорства, подпомагащ облекчаване
на достъпа на гражданите до съвременно
"Една българка" е театрално-образователен
проект по Иван Вазов за трайно
приобщаване на ученическата аудитория
към съвременните театрални форми и
включва изследване, реализация на
моноспектакъл, конкурс за плакат, ателиета
с ученици, преподаватели и дискусии с
публики, документален филм и изложба.
Проектът стартира през 2021 г., когато се
отбелязват 100 години от смъртта на Иван
Вазов. Развитие на проекта - 3 години.

Проектът е важен по отношение на връзката между театъра и
образователния процес и 100 годишнината от смъртта на Иван
Вазов. Стратегията акцентира върху мултипликацията на модела с
други творби от българската класика. Организацията има богат опит
и осъществени проекти с доказана художествена стойност. Липсват
справки за настаняване и актуални фактури за услуги. Проектът е
одобрен за финансиране с редуциран бюджет.

Проектът има важна цел - създаването на видео-представяния на
представители на свободната сцена. Това е важна задача, с оглед
липсата на систематизирана и кохерентна информация за сцената в
ВИДИМО.БГ - проект за създаване на
страната. Обосновката на проекта е свързана и със заключенията
видеоматериали и уебсайт, подкрепящи от инициативата "Споделена визия", в резутат на която бе
изготвена стратегия за развитие на независимия културен сектор в
свободната сцена и независимите
столицата. Поместването на видеоклипове за независимите
артисти в България. 24 кратки филма,
организации в различни патформи ще ги направи по-видими в
които
общественото пространство и ще допринесе за развитието на
техните публики. Екипът е компетентен и със значим опит в
представят автори, творческа продукция, сферата. В същото време не са посочени конкретни организации, а
по-скоро личности. Липсва и ясна процедура и критерии по селекция
културни събития. Готовите филми се
на организациите, което поставя под въпрос репрезентативността
на избора на независими организации, а от там и потенциалните
публикуват в Интернет и на специално
създадения уебсайт vidimo.bg, а творците публики (които не са достатъчно ясно дефинирани). Връзката на
проекта със стратегията за развитие на организацията не е
могат да ги използват за привличане и
достатъчно добре обоснована, не се предвиждат особени иновации,
разширяване на своята аудитория.
освен технологични. Проектът е високо рисков. Проектът не е
одобрен за финансиране, поради липса на средства. Насочва се
към програма "Публики" на НФК

Концепцията на едногодишния проект
Творчески пътеки има за цел да
конвергира три от

ORG ## 20 ORG0494 167

Музика, Нови
медии

"Култура, медии,
комуникация"
Сдружение

Творчески пътеки

България София
Созопол

1-Jan-2021

11/30/2021

99,736.00 лв

99,736.00 лв

99,736.00 лв.

Проектното предложение отговаря в значителна степен на целите и
основните приоритети, организацията
работи от самото си създаване а именно приоритетите на програмата. Дейностите по него съчетават богат
спектър от прояви – творчески, образователни, теоретичноподкрепа на
дискусионни. Предвижда се и печатно издание. Важен аспект на
проекта е професионалното обучение на млади критици в различни
млади и подрастващи музикални
сфери на изкуството с цел запълването на острия дефицит в тази
таланти, на които се дава възможност за
област. Проектното предложение е солидно аргументирано, с ясна
творчески сценични
визия за развитие и стриктен план за реализация.
Кандидатстващата организация е със сериозен потенциал и
изяви на професионални сцени, работа доказани успешни проекти през последните няколко години. Залага
със студенти в областта на медиите и
се на солидни партньорства и въвличане на ярки професионалисти
културата и
от различни поколения. Проектът е одобрен за финансиране.

дискусии и теоретични разработки по
отношение на създаване и формиране на
нови публики.

ORG ## 20 ORG5971 168

ORG ## 20 ORG5943 169

Музика

Музика

Поп
музика

Рок
Ти Ейч Си ЕООД
музика

ORG ## 20 ORG5965 170

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Документално
кино,
Етнология,
Интердисципл
инарен
проект,
Фолк и
Културна
етно
антропология, музика.
Културно
наследство,
Културно
предприемаче
ство,
Културология,
Музика,
Фолклор,
Нови медии

ORG ## 20 ORG2414 171

Културна
антропология,
Културно
наследство,
Музика, Танц,
Фолклор,
Хорово
изкуство,
Етнология

ORG ## 20 ORG5553 172

Театър

Латида представятМузика на колела

МАРИЛОР ООД

Фолкло
р,
претво
рен на
сцена

Саунд Сити
Рекърдс ЕООД

"ШЕВИЦА"
Фондация

Ахат - Еволюция

https://soun
dcity.info

https://web.
facebook.co
m/Shevitsa

Masters of Balkan
Drumming

В огледалото на
традициите

Р България, гр. Елин
Пелин, гр. Перник, гр.
Пловдив, гр. Бургас

Р България, гр.
Перник, гр. Пловдив,
гр. София

България, София

Република България,
гр.София

Обществен
Биенале на
Младежки
Независимите
http://www.
Експериментален
Театрални Формации
theatreapart
България, гр. Пловдив
Театър "А```` парт"
с международно
.com
Пловдив
участие и връчване
Сдружение
на Приз Мелпомена

6-Jan-2021

4-Jan-2021

11-Jan-2020

11-Jan-2020

12-Jul-2020

9/30/2021

9/15/2021

10/31/2021

10/31/2021

11/30/2021

99,754.70 лв

97,270.20 лв

126,078.11 лв

122,142.30 лв

93,286.00 лв

99,754.70 лв

97,270.20 лв

99,897.31 лв

99,939.57 лв

83,031.00 лв

0.00 лв.

Това е иновативен проект, който ще
представи първия самостоятелен албум на
ЛаТиДа-три момичета, познати като
беквокал на едни от най-успешните
български артисти като Лили Иванова,
Графа, Поли Генова и др. Сега обаче е
време да представят своята авторска
музика! И то не как да е, а бляскаво и
нестандартно. Сцената е изцяло пригоден
за целта американски камион. Ще се
проведат четири концерта през 2021 - в
Перник, Елин Пелин, Пловдив и Бургас.

Проектът не отговаря на целите и приоритетите на програмата.
Търси се подкрепа за реализиране на конкретен проект представяне на албум, а не за развитие на оргнизационен
потенциал в дългосрочен план. Аргументацията към Приложение 5
не е убедителна. Офертата за озвучаване е от ТиЕйчСи
(собственост на представляващия кандидатстващата организация,
който с друга организация кандидатства с още един проект, в който
също сам си дава оферта). Организацията е собственост на същото
лице, както и организацията по следващия проект - ТИ ЕЙЧ СИ
ООД. Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът предвижда създаването на
двучасов концерт-спектакъл за
легендарната българска рок група Ахат.
Ахат - Еволюция е модерен прочит на
историята и смел поглед в бъдещето на
една от най-легендарните български рок
групи, създала вечни хитове като Походът,
Земя на слепци, Дървото и Черната овца.
Планира се провеждането на три концерта
на открито с вход свободен за публиката
през лятото на 2021 - в София, Пловдив и
Перник.

Проектът не отговаря на условията, целите и приоритетите на
програмата. Аргументацията за това доколко и как проектът се
вписва в стратегията за развитие на кандидатстващата организация
не е убедителна. На практика не е предложена иновация. Не е
предоставено Приложение 2, на негово място повторно е
предложено Приложение 1. Офертите за осветителна и
озвучителна техника са от самата кандидатстваща организация –
Ти Ейч Си ЕООД – и разходите за тях са предвидени за сметка на
НФК. Предвидените хонорари за музикантите са силно завишени.
Кандидатстващата организация е свързана с предходната.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Документиране чрез интервюта, видео и
аудио записи на значими барабанисти от
фолклорната и етно сцена на България.
Всеки от тях ще бъде поканен със своя
оркестър в звукозаписно и аудиовизуално
студио, където ще представи
емблематични за него изпълнения.
Получените материали ще бъдат
монтирани заедно с предварително
проведено биографично интервю във
видео поредица, като всеки епизод ще
бъде презентация на дадения
барабанист и стила му.

Сферата на дейност на кандидатстващата организация е аудио
обработка, а мисията и целите – създаване на аудио продукция.
Цялата дейност до този момент е сведена до това, т.е. разминава
се условията на програмата. Предложеният проект (поредица от
видеа) частично отговаря на целите и приоритетите на програмата,
но тясно обвързаната с продукцията по проекта стратегия за
развитие е нерелевантна спрямо условията за предлагането на
такава, т.е. стратегията не засяга цялостната дейност на
организацията. На практика няма предложена иновация. Проектът
не е добре разработен. Има многократно повтаряща се информация
в различни графи от различните документи за сметка на конкретни
и задоволителни отговори на поставените въпроси. Това е в
сериозен ущърб на аргументацията. Липсват документи,
удостоверяващи предвидените партньорства. Останалата
допълнителната документация по проекта е изрядна. Проектът не
е одобрен за финансиране.

85,000.00 лв.

Освен, че предоставя арена за развитие на
млади преподаватели музиканти и
възможност за популяризирането на техните
дейности, проектът разширява мрежата от
потребители, включвайки различни възрасти
в заниманията ни с фолклор. Традиционният
фолклор е основата, върху която ще се
изгради и сюжетно-тематичен танц по
разказа на Й. Йовков "Божура", развивайки
потенциала на артистите и на сцената у нас
дори в ограничените условия на кризата.

Проектът е добре представен. В голяма част е изчерпателен.
Развива и дава предпоставка за широко поле на действи в
областта на фолклора. Работата с млади преподаватели и
музиканти и спомагането за тяхното осъществяване като
професионалисти е един пълноценен фактор. Пополяризирайки
тяхна дейност, проектът разширява мрежата от потребители,
включвайки различни възрастови групи в заниманията с фолклор.
Свързващо звено в програмата е изграждането на сужетена
танцова композиция по еднименния разказ на Й. Йовков " Божура",
стремейки се да даде по голяма свобода в изразните средства,
обогатявайки задачите на артистите. Проектът намира подходящи
решения в условията на криза. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.

0.00 лв.

Учредяване, създаване,утвърждаване на
Биенале на Независимите Театрални
Формации с международно участие и
връчване на Приз Мелпомена. Биеналето
ще се провежда на всеки две
години,своеобразен театрален Форум, Приз
Мелпомена ще се връчва на 06.09.2021
Национален празник на Съединението на
България. Осигуряване на театрално и
медийно пространство на театрални
формации от независимия сектор в
България и гостуване на чуждестранни от

Проектът има разминаване между основна дейност - биенале на
независимите театрални формации и планирания бюджет, който е
предимно за реконструкция на залата. Провеждането на биенале на
всеки две години не оправдава искания бюджет /за статуетки,
каталог и т.н./ и не попада във фокуса на програма,
представлявайки една конкретна дейност на организацията. Няма
доказани устойчиви параметри на развитие и иновативни аспекти.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Асоциация
Информбюро
Фондация

ORG ## 20 ORG0152 173 Танц, Театър

ORG ## 20 ORG5983 174
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ORG ## 20 ORG6053 176

Н/П

Фолклорна магия 2021
http://www.
- Национален
mmcluster.
фестивал за народно
bg
творчество

България

11-Jan-2020

12-Jan-2020

10/31/2021

11/30/2021

107,168.50 лв

112,260.20 лв

94,168.50 лв

99,911.58 лв

0.00 лв.

0.00 лв.

Проектът не съдържа елменти на устойчиво развитие.
Привличането и увеличаването на аудиториите не е развито с
необходимите количествени и качествени параметри. Проектът не
съдържа стратегически направления, които са в основата на
настоящата програма. Предложените дейности могат да се
осъществят чрез гъвкави нискoбюджетни форми, както и чрез
привличане на пратньори. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектното предложение търси подкрепа за реализиране на
конкретен проект - фестивал, а не за устойчиво развитие на
организацията.Не е приложен документ за съфинансиране. Има
непопълнени колони в т.9,. две от точките в т.6 не са наем техника,
а за закупуване. Няма приложена оферта за лаптоп. Няма
приложени доказателства и за транспорт. Проектът не е одобрен
за финансиране.

Със свои щандове се представят

Фондация
"Следваща
страница"

ORG ## 20 ORG0230 175 Литература
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Културен
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МЮЗИК МЕДИЯ
КЛЪСТЕР ООД

ПентаТеатроника

Варна, София,
Габрово, Бузлуджа,
България

Информбюро развива успешно дейност
както с български, така и с чуждестранни
партньори вече 10 години. И през
кризисната 2020 г. тя участва в
организирането на фестивали,
продуциране на иновативни
представления и др. В подкрепа за своята
дейност организацията се нуждае от
техническо оборудване и от възможност
да работи целогодишно с
административно-експертен екип с
оптимална гъвкава заетост, такава, че да
осигури успешната и устойчива работа.
Третото издание на Национален фестивал
за народно творчество Фолклорна магия ще
се състои през месец юли 2021 г. на две
сцени в гр. Банско. Фестивалът е с
конкурсен характер за самодейци от всички
фолклорни области без възрастови
ограничения. Има 4 категории - пеене,
свирене, танци, демонстрация на обичаи и
традиции. Целият фестивал ще бъде
телевизионно заснет.

Къща за литература и
http://www.
превод: едногодишна
npage.org
програма

https://www
Запазване дейността
НЧ "Христо Ботев- .facebook.c
на НЧ Христо Ботев1928" Читалище om/chitalish
1928 село Говедарци
te.govedarci

София и онлайн

България, село
Говедарци

10/30/2020

11/16/2020

10/30/2021

9/30/2021

98,987.00 лв

95,491.85 лв

98,047.00 лв

90,441.85 лв

85,000.00 лв.

Къща за литература и превод. ще продължи
да подкрепя развитието и популяризирането
на литературния превод от и на български
език, да бъде средищно място за обмен и
рефлексия на професионалната общност и
широката публика, да утвърждава България
като литературно-гостоприемно място и да
създава условия за международна
литературна комуникация. Програмата ще се
адаптира към кризата като акцентира върху
дигитално и онлайн присъствие.

Проектът се базира на научените уроци през 20 годишната
международна дейност на кандидатстващата организация и на 5
годишната история на Къща за литература и превод, както и на
променените условия за международно сътрудничество и
провеждане на културни събития, дължащи се на кризата с Ковид
19. В тези условия, проектът е част от организационна стратегия,
която цели да запази международните измерения на мисията и да
осигури възможност да продължи да предоставя ключови за
сектора литература и литературен превод услуги. Дейностите по
проекта са добре защитени и качествено мотивирани. Проектът е
одобрен за финансиране с редукция на бюджета за пътувания и
настанявания .

0.00 лв.

В условията на демографска криза в
селата в България, задълбочаващата се
бедност , единствено културата успява да
обединява населението в тях. През
изминалите години съумяхме да изградим
едно работещо читалище с певчески
групи, танцови състави, всяка година да
поставяме различна пиеса в театралната
студия. Днес, читалищата са изправени
пред особено големи трудности и ние ще
се борим за да запазим дейността на
нашето читалище в село Говедарци.

Предвидените дейности по проекта не са иновативни, но имат
специфично значение за локалния културен контекст. Целта е
повишаване на административния капацитет на читаллището, както
и осигуряване на разнообразна културна програма. Не е
представена таблицата за бюджет в цялост (представена е само
втората част, в размер под 16000 лв), което пречи да се прецени
реалистичността и обосноваността на бюджета в цялост. От
офертите става ясно, че значителна част от бюджета е
предназначена за ремонт. Целевите групи не са ясно дефинирани.
Проектът има значение предимно в локален контекст, а исканата
сума е прекалено висока за тази амбиция.. Не е ясно каква е
стратегията за работа с публиките онлайн. Проектът не е одобрен
за финансиране поради липса на средства.

ORG ## 20 ORG5944 177
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ORG ## 20 ORG4860 179

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дизайн,
Интердисципл
инарен
проект, Нови
медии,
Приложни
Неприл
изкуства,
ожимо
Театър,
Фолклор,
Културно
наследство,
Културно
предприемаче
ство,
Фотография

ORG ## 20 ORG0699 180 Литература

Всички
литера
турни
жанров
е:
белетр
истика,
поезия,
литера
турна
критика
и
истори
я,
публиц
истика
и
есеист
ика,
мемоар
истика,
сатира

http://www.
Споделени музикални
elitemusic.b
пространства
g

Преодоляване на
последствията от
пандемията Ковид 19
чрез разширяване на
възможните услуги,
предлагани от СОНУС
ООД в посока на нови България, гр. София
медии и публики пространствен звук за
виртуална и добавена
реалност и
дистанционна
студийна дейност

Сонус ООД

Фондация
Веридас

Съюз на
българските
писатели
Сдружение

България, Варна,
Русе, Добрич

Дунавски АЕРАРИУМ
споделено културно България, гр. Видин, с.
https://verid
пространство за
Гомотарци, Община
as.alle.bg/
творчески и сценични
Видин
изяви

http://sbp.b
g

СБП 1913 НАДГРАЖДАНЕ НА
ТРАДИЦИЯТА

България, София

11-Jan-2020

11/15/2020

10/24/2020

10/30/2020

10/31/2021

11/15/2021

10/23/2021

10/29/2021

257,883.28 лв

104,903.47 лв

92,051.00 лв

100,000.00 лв

99,877.88 лв

99,903.47 лв

85,508.00 лв

80,000.00 лв

67,477.88 лв.

Проектното предложение напълно отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата. Изготвено е въз основа на
задълбочени анализи, подплатено е с детайлна стратегия за
Проектът ще повиши организационния
осъществяване и развитие, цели провеждането на богата програма
капацитет чрез наемане на служители и
от разнородни дейности, въвличаща участници от различни
дигитализация на управлението. Ще
поколения с акцент върху обучаващи се професионалисти.
разшири партньорската мрежа в
Приложения 3 и 5 са обширно разгърнати и категорично
реализацията на симфонични и камерни
аргументирани. Привлечени са многобройни партньори.
концерти на световно признати
Организацията е с безспорен капацитет и с богата дейност, което е
изпълнители. Ще подпомогне новото
от особено значение за общините Варна и Добрич, а респективно и
творчество в симфоничната музика. Ще
за децентрализирането на културните/творческите прояви в
ангажира независими ансамбли и
страната. Недостатъци: някои от предвидените по бюджета разходи
индивидуални млади изпълнители в
за сметка на НФК са недопустими за финансиране (система за
концерти. Ще подпомогне достъпа до
наблюдение и видеоконтрол); има включени незащитени със
събития на хора в неравностойно положение
съответните документи разходи (не са приложени трудови
и жители на малки селища.
договори, някои оферти на са актуални). Проектът е одобрен за
финансиране с редуцирана сума (приспаднати са незащитените и
недопустимите разходи).

0.00 лв.

Действия за преодоляване на ковид
кризата чрез разширяване спектъра на
предлаганите от нас услуги с нови
технологии за работа със звук за
произведения, използващи виртуална и
добавена реалност - създаването на
пространствен звук. Оборудване на
студио за дистанционна работа по
проекти. Създаване на нова мрежа от
потребители в чужбина, създаващи
съдържание, използващо VR, AR и филми
с формат Dolby Atmos.

Кандидатът не е културна организация, а звукозаписно студио.
Проектното предложение не отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата. Проектът предвижда закупуване на
VR техника и софтуер за оборудване на студиото с цел привличане
на повече клиенти. Проектът цели закупувне на техника и обучение
на специалисти за работа с нея. Няма наличен културен продукт
или творческа дейност, която да се разработва във времето. Не се
предвожда организиране на събития. Дейността на организацията
през последните години е свързана с осъществяването на звуков
дизайн, постпродукция и финален микс на филми. Стратегията за
развитие е нерелевантна. Проектът не е одобрен за
финансиране.

70,000.00 лв.

Проектът е резултат от търсенията на
частния сектор в областта на културата и
независими и утвърдени творци на
възможности за кариерно развитие в
условия нетипични и епидемични чрез
сценична провокация към
чувствителността на аудиторията,
свързана с човека, пространства открити
и закрити, със създаване на нови
продукти, тип пърформънс чрез
съчетаване на достиженията в областта
на кукленото театрално изкуство и
автентични занаятчийски техники.

Проектът надгражда досегашната работа на фондацията.
Изграждането на творчески пространства, особено в "трудни"
райони като Видин са важни.Препоръчително е да се работи повече
за разширяване на публиката, за да не остане проектът само като
значимо местно събитие. Проектът е одобрен за финансиране с
редуциран бюджет, съобразен с пропуските в документацията
подадена към Фонд "Култура" - редукция на разходи за
охрана,трудови възнаграждения както и разходите в т.1.5.

70,000.00 лв.

Проектът е значим с оглед обновяването и надграждането на
дейността на творческото сдружение, създадено преди повече от
100 години, с почетен председател тогава Иван Вазов. Ясно са
Проектът предвижда надграждане и
обосновани целите за стабилизиране и адаптиране на кандидата
обновяване на литературните дейности на към извънредните обстоятелства, както и повишаване на
СБП в условията на пандемия. Той е в
партньорствата, включително и в международен план. Годишната
подкрепа както на утвърдени през
програма на кандидата включва многообразие от дейности,
десетилетията инициативи, така и за
свързани с годишнини на класици като Йовков, „Литературен мост“ с
създаване и популяризиране на нови форми международно участие, литературни конкурси и премиери на книги,
за стимулиране на творчеството и
ремонт на литературния салон Дом „Дора Габе“ и др. Проектът дава
разширяване на общуването между
възможност да се приложат иновативни решения за надграждане на
писатели и читатели. Това налага нови
традиционни дейности, както и за нови инициативи, за активизиране
изисквания и перспективи за участниците в на писателската общност и на читателската аудитория, за
литературния процес и превръщането му в преодоляване на негативните последици от пандемията и
значим стабилизиращ социокултурен
икономическия спад. Не са приложени копия на трудовите договори,
фактор.
описани в бюджетната рамка, заради което се редуцира финансова
подкрепа.
Проектът е одобрен за финансиране с редуциран бюджет.

ORG ## 20 ORG5989 181

ORG ## 20 ORG0639 182

ORG ## 20 ORG2515 183

ORG ## 20 ORG4931 184

Аудиовизуалн
и изкуства,
Културен
мениджмънт,
Музика

Музика

https://mont
Монте Мюзик ООД
emusic.net/

класич
еска
музика

Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство

Театър

н/п

Адаптация и развитие
на Монте Мюзик в
условията на
пандемия

Фондация
"Приятели на
НСО"

30 ГОДИНИ НОВ
СИМФОНИЧЕН
http://www. ОРКЕСТЪР /от саунда
nsobg.com на администрацията
зависи саунда на
оркестъра/

Сдружение
"Асоциация на
създателите на
авторско
съдържание" АСАС

Представяне пред
международни
публики и пазари на
българско аудиовизуално
https://www съдържание, чрез
участия в
.acccмеждународни
bg.com
дигитални пазари и
иновативни
платформи за достъп
до съдържание, от
сдружение АСАС.

Народно
читалище
Славянска беседа
1880 Читалище

Народно читалище
"Славянска беседа
1880"

България, София

България, София

град София

България, София,
Плевен, Русе,
Пазарджик, Шумен и
Хасково

10/31/2020

11-Jan-2020

12-Jan-2020

10/30/2020

10/30/2021

10/31/2021

11/30/2021

10/30/2021

99,980.17 лв

73,562.00 лв

95,967.80 лв

137,016.48 лв

99,980.17 лв

73,562.00 лв

95,967.80 лв

99,592.32 лв

0.00 лв.

73,562.00 лв.

Целта на проекта е да развие
дигиталните комуникационни канали на
фирмата, които са достъпни за целевите
групи без териториални и времеви
ограничения; да създаде ново
аудиовизуално съдържание; да
предостави възможности за развитие на
екипа и музикантите, с които работи.
Аудиовизиуалните произведенията ще са
подходящо съдържание за
разпространение в дигитална среда и на
живо.

Предвижда се създаване на качествени художествени продукти в
съответната област. Пресметнат е рискът и са предложени
различни форми на адаптация. Екипът е от доказани
професионалисти. Не предвижда въвеждане на иновации. Поради
високата конкуренция в конкурсната сесия, проектът не е одобрен
за финансиране поради липса на средства.

Кандидатстващата организация е доказала се културна институция,
отстояваща достойно мисията и целите си вече 30 години.
Организираните от нея творчески дейности са от особено значение
за българската музикална култура, особено във възможността за
Мисията на Нов симфоничен оркестър е да изява на млади инструменталисти – оркестранти, и от голямо
предоставя сцена за изява и подкрепа на
значение за промотирането на най-новото българско композиторско
младите български музиканти. Целта е
творчество (значителна част от концертите са с творби на
акумулиране на средства за осигуряване на български автори, писани в последните десетилетия). Това е
концертната дейност на Нов симфоничен
организация в сериозен риск предвид съвременната извънредна
оркестър за представяне на ценностите на ситуация. Проектното предложение напълно отговаря на условията,
световната музикална класика пред широк целите и приоритетите на програмата. Предвижда се
кръг публики.
дигитализиране с цел широк достъп на архива от аудио/видео
записи на НСО. Включени са творчески дейности и инициативи за
привличане на спонсори и партньори. Бюджетът е разумен и
целесъобразен. Документацията е изрядна. Проектът е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

Проектът на АСАС ще осигури достъп на
български продуцентски компании до
международни публики, посредством
участия в дигитални и онлайн форми на
водещи пазари и платформи за директни
продажби на съдържани. Маркетингови
кампании, адаптирани към новата
международна онлайн търговска среда,
изграждане на партньорства,
консултиранне на членовете си относно
иновации, насочени към цифровия пазар
и аудитории и творческото
предприемачество.

Проектът акцентира върху посредническа дейност и не обосновава
необходимостта от държавно подпомагане на подобен вид дейност,
която би следвало да се заплаща от потребителя на услугата и
членовете на АСАС. Генерирането на приходи от иновативни
платформи на глобалния международен пазар може да се извърши
директно от всяка фирма/организация. Не са приложени трудовите
договори, заложени в бюджетната матрица. Неправилно са
изчислени таксите за участие и реклама в международни
събития.Проектът не съответства на целите на програмата и не е
одобрен за финансиране.

0.00 лв.

С проектното предложение се създава
съвременен спектакъл по текстове на
Елин Пелин, авторска пиеса драматизация на Христо Стойчев и
режисьор Димо Димов. Чрез изразните
средства на Кабаре - театър ще се
направи един съвременен прочит на
Елин Пелин. Историите, разказани в
"Приключенията на един Ангел и
самотния Дявол", ще ни дадат един нов,
неочакван поглед върху темите, които са
занимавали автора .

Проектът е за създаването на конкретен проект - спектакъл и само
косвено за организация. Отсъстват ясно разработени стратегически
направления и методи за устойчиво развитие, както и методи за
изграждане на организационен капацитет и онлайн технологии. Има
институционален характер и е разработен конвенционално без
наличието на иновационни елементи. Развитието на аудиториите и
партньорските отношения е слабо застъпено. Проектът не е
одобрен за финансиране.

КВАРТАЛИТЕ.БГ е платформа за култура,
образование и свободно време.
Състои се от две основни стъпки:

ORG ## 20 ORG0815 185

ORG ## 20 ORG2227 186

Докуем
ентали
Документално стика /
http://www.
Камен Во Студио
кино, Нови интерн
kamenvo.co
ЕООД
медии
ет
m/
платфо
рми

Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Късоме
Дигитални
тражно
изкуства,
кино
Документално
кино, Игрално
кино, Нови
медии

Трикитри ЕООД

Създаване на интернет арт платформа
"Кварталите.Бг"
КВАРТАЛИТЕ.БГ

България - София,
Пловдив и Ловеч

10/30/2020

10/30/2021

105,500.00 лв

100,000.00 лв

0.00 лв.

Създаване на творческо съдържание за
платформата - късометражни
документални филми.

Проектът е стартов и има потенциал да се разгърне във времето и
да покрие цялата страна. Въпреки това е насочен към създаването
на конкретен културен продукт, което е в разрез с условията на
програмата. Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът е насочен към разширяване на
аудиторията и възможност за
непрекъсната комуникация между
артисти и публика, както и към
изграждане на връзки и привличане на
вниманието към българските творци.

Казано накратко

Варна, София,
Пловдив, Бургас,
България; КлермонФеран, Кан, Франция;
Торино, Италия

10-Oct-2020

10/31/2021

128,049.00 лв

100,000.00 лв

70,000.00 лв.

Трикитри ЕООД е организатор на
Международния фестивал за
късометражно кино IN THE PALACE.
Проектът ще спомогне да се съхрани
единствения у нас Оскар квалифициращ
фестивал, който да продължи да
осигурява качествено културно
съдържание в условия на криза, развие и
адаптира досегашни успешни практики,
обогати партньорски връзки и капацитета
на екипа, удовлетвори нуждите на
публиките си и развие нови, въпреки
физическите и икономически
ограничения.

Кандидатът има доказан опит в областта на късометражното кино.
Изданието (18-о) на Международния фестивал за късометражното
кино IN THE PALACE във Варна е ключово за популяризиране на
късометражното кино. Представените планове и аргументация са в
рамките на регламента и убеждават в значимостта си. Проектът е
одобрен за финансиране с редуциран бюджет.

След смъртта на жена си, АНГЕЛ е
принуден да се грижи за трите си деца.
Той се опитва

ORG ## 20 ORG6019 187

Музика
лен - Амадеус Студио
Игрално кино
ООД
семеен
филм

Създаване на
https://www сценарий и музика за
.facebook.c музикален-игрален
om/amadeu филм с наименование
"ВКУСЪТ НА
sstudio
ОТМИНАЛОТО ЛЯТО"

България/София

1-Jan-2021

6/30/2021

29,681.37 лв

23,882.37 лв

0.00 лв.

неуспешно да съчетае кариерата си на
рок музикант и безгрижния, артистичен
живот с
родителството. Налага се да се откаже
от групата. Промяната е болезнена, но му
спечелва

Проектът е създаден с цел да се създадат два компонента на
бъдеща филмова творба - музика и сценарий. Няма идея за
устойчиво развитие на проекта. Бюджетът е нелогичен. Проектното
предложение не покрива критериите на програмата. Проектът не е
одобрен за финансиране.

доверието и уважението на децата и
изгубената хармония в семейството.
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Приложни
изкуства

н.п.

САВОРЕ
Фондация

ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА АВТЕНТИЧНАТА
РОМСКА КУЛТУРА И
ИЗКУСТВО /ПАРКИ/

България: София,
Самоков и др.

11/17/2020

11/17/2021

99,865.00 лв

99,865.00 лв

0.00 лв.

В рамките на проекта ще бъдат издирени
и заснети традиционни за ромското
население практики за създаване на
творчески продукти, свързани с бита и
ежедневието им, както и образци на
тяхното изпълнителско изкуство.
Проектът ще проследи усилията на
експертите и на самите роми да опазят и
предадат на поколенията своето
уникално културно наследство, което
дава облик на етноса им и може да бъде
база за успешно развитие.

Проектното предложение предвижда подкрепа на конкретен проект филм с изложба, а не стратегическо развитие на организация.
Административните разходи са 60,16% от исканата сума. Не са
приложени оферти за домейн и хостинг, както и за комуникации.
Отсъстват приложени план и справка за пътни и хотел, за
маркетингови разходи. Липсва план или стратегия за развитие.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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програ
мно
финанс
Интердисципл иране /
инарен
едного
проект,
дишно
Театър
структу
рно
финанс
иране

Тихо
пространство
Сдружение

България, София

Изграждане на
дигитална
архитектура и уебсайт
за хипермасив от база
данни на пълната
периодика на
http://www. изданията на СБФД
СБФД - списание
от 1946 до 2021 и
filmmakersb
България, град София
„Кино“ Сдружение
организиране на
g.org
културнообразователни
събития с фокус 75 г.
сп. КИНО с цел
развитие на публики и
дискусионен форум

Интердисципл
инарен проект

Интердисципл Танцов Фондация 'Човек
с шапка'
инарен проект Филм

Интердисципл
инарен проект

Развиване и
надграждане
дейността на
сдружение Тихо
пространство

Н/П

"Пеперудените
криле" ЕООД

Фокус Кино Танц

Развитие и
http://sugge
разпространение на
stopediaeng
сугестопедичното
lish.com
изкуство

България, различни
градове

България, гр. София

11-Jan-2020

12-Jan-2020

11-Feb-2020

11/19/2020

10/31/2021

10/31/2021

9/29/2021

11/19/2021

93,927.00 лв

105,464.98 лв

68,907.00 лв

87,041.71 лв

78,327.00 лв

99,964.98 лв

57,629.00 лв

87,041.71 лв

70,000.00 лв.

Проектът цели осигуряването на поголяма устойчивост на дейността на
сдружение Тихо пространство чрез
разширяване и надграждане на неговата
досегашна артистична дейност.
Кандидатурата представя едногодишна
програма, събираща разнообразните
проекти, създадени от организацията и
надградена и обогатена с различни
алтернативни формати за достигане до
нови публики и популяризиране на
дейността.

85,000.00 лв.

Създаване на дигитална платформа,
достъпна чрез уебсайта на сп. КИНО за
предоставяне с културно-образователна и
научна цел на 75 годишния архив на
печатните издания на СБФД, съдържащ над
150 000 стр с критика, статии, интервюта и
анализи, отразяващ писмената история на
българското филмово изкуство. В условията
на пандемия ще се търси разширяване на
аудиторията като се предложи лесен on-line
достъп до създаденото културно
съдържание

57,629.00 лв.

0.00 лв.

Дейностите на сдружение Тихо пространство са в професионалното
поле на т.нар. свободна или експериментална изпълнителска сцена.
Сдружението създава различни интердисциплинарни
перформативни форми, които се отличават със собствен стил и
високо естетическо качество. Проектът цели да сложи на фокус
дейности и организационни процеси за повишаване устойчивоста и
капацитета на компанията. Предвидена е артистична програма,
която предлага серия различни произведения.
Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума
свързана с хонорари, транспорт и техника. При сключване на
договор следва да се представи актуализиран бюджет, в който е
спазена рамката 60 на 40% за структурни към продукционни
разходи.

Проектът цели в дългосрочен план да се дигитализират цялата
периодика на сп. "Кино" и създаване на платформа, на която да се
публикуват и безплатно да се ползват от публиката. Предвидени са
лектории и няколко къси филми. На лице са сериозни и трайни
партньорства. Проектът е одобрен за финансиране с редукция в
бюджета.

Проектът има възможност да се реализира като интересна трилогия
наречена BECOMING. Издържан е добре, както финансово, така и
творчески. Обучението на кино режисьори и оператори в заснемане
на танцово движение, определено е новост за България. Това
наистина е непозната сфера у нас като специализация. Иначе само
по себе си, правенето на танцови филми в страната ни не е новост,
но от години е позабравено. В световен план това е много развит
сегмент от филмовата индустрия. Хорографите, имайки завършени
образования и танцови практики в САЩ и Англия и други държави
/представени в проекта /, могат да внесат допълнително
разнообразие на танцовата ни сцена. В програмата ще участват и
изявени танцови изпълнители, както и артисти на свободна
практика. Разпространението и подкрепата на продукцията са добре
обосновани както и онлайн платформа за video on demand Urbo App.
Проектът е дело на трима млади български
От важно значение е предвидената програма за разпространение
режисьори в жанра кино танц с доказана
на крайния продукт в България. Проектът е одобрен за
история на успех в полето.
финансиране.
Проект Фокус Кино Танц на Фондация Човек
с шапка е едногодишна програма за
развитие на танцовото кино в България,
която се фокусира върху създаването на
нова продукция в жанра, национално и
международно разпространение пред
широката публика, фестивално
разпространение и деветмесечна
обучителна програма за млади режисьори в
жанра.

Проектът Развитие и разпространение на
сугестопедичното изкуство е иновативна
авторска образователна среда, която
интегрира театрално и изобразително
изкуство, музика, и литература в
обучението според сугестопедичния
метод. Цели съхраняване на метода и
разрастване на образователния процес
онлайн за достигане на по-широки и
приобщаване на нови аудитории за
повишаване качеството на живот,
стимулиране на творческото мислене и
себеизява.

Недобре мотивирано проектно предложение - повече с
педагогически цели, отколкото художествени. Организацията
предвижда обучителни сесии, информационно-образователни
събития, образователни видеа и срещи-дискусии. По метода на
сугестопедията се предлага езиково обучение посредством
различни видове изкуства – театър, музика, изобразително
изкуство, танци. Въпреки иновативните сугестопедични методи за
обучение чрез включване на различни жанрове на изкуството,
проектът не дава солидна обосновка за финансиране от настоящата
програма. Моделът за устойчивост не е достатъчно разработен
относно елементите на устойчивост.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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Аудиовизуалн
и изкуства,
Музейна
дейност

Танц

Съвре
менни
танцов
и
техники
,
Танц, Театър,
Танцов
Аудиовизуалн
театър,
и изкуства,
Сайт
Фолклор
спесиф
ик арт,
Видеод
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р

Пловдивфилм
ООД

https://kinol
ucky.com

Денс Мениджмънт http://dance
ЕООД
station.bg

ЕРА-3000
Сдружение

http://era30
00.eu/

Музика
лно
сценич
ен
https://www
Линди Хоп
Музика, Танц жанр .lindyhop.bg
България ЕООД
танц в
/
стилов
е Джаз
и Суинг

Музей за история на
киното

Танцов сезон 20202021 Dance Station

Кръстопът на
вдъхновението

Следкризисно
възстановяване и
изграждане на
капацитет за работа
при извънредни
обстоятелства на

България, Пловдив

България

България, Пловдив,
Созопол

България, София

12-Jan-2020

10-Jan-2020

12-Jan-2020

10/30/2020

6-Jan-2021

10-Jan-2021

12-Jan-2021

10/30/2021

40,000.00 лв

474,763.88 лв

124,891.78 лв

99,842.60 лв

40,000.00 лв

99,732.96 лв

97,440.00 лв

96,483.22 лв

0.00 лв.

Създаване и развитие на Музей за
историята на киното

Проектът предвижда създаването на Музей на киното в
гр.Пловдив. Въпреки, че в проекта е заложена добра идея и
бъдещата работа по него има културен, социален и икономически
ефект, реализацията му остава неясна и не добре разписана. Има
базови пропуски, свързани с наема на залата, дългосрочната
програма на проекта и липсата на достатъчно партьорски
организации. Не са описани и приложени никакви оферти, договори
или документи, потвърждаващи сумите в матрицата. Проектът не е
одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Танцов сезон 2020-2021 на танцово училище
Dance Station-част от неформалната
обучителна мрежа в страната-е шести
поред, който си поставя задачите да
формира, развива и разпространява танцово
културно съдържание сред подрастващи и
възрастни аудитории. Основните посоки на
работа са: формиране и развитие на
танцова култура чрез регулярна дейностуроци по танци и разпространение на танцов
културен продукт, в който участие взимат
независими артисти.

Проектът е добре представен, разгърнат с широк диапазон в
сферата на танца. Също така предлага и синкретични спектакли за
реализация, като част от бъдещи проекти. Заложена е
образователна програма която в някаква степен се дублира с НУТИ
,както и с танцовите и балетни школи. Има добра визия за
привличане на млади хора към танцовото изкуство,както и нова
публика с разнообразяване на пространствата и привличане на
изявени артисти. . Въпреки това административните разходи са повисоки от допустимото. Не са приложени оферти за домейн и
хостинг, за комуникации. Няма приложени план и справка за пътни и
хотел, за маркетингови разходи - липсва план или стратегия.
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на
средства.

0.00 лв.

Проектът "Кръстопът на вдъхновението" е
насочен към създаване на 6 танцови
миниатюри на живо и художествен
танцов сериал от 6 серии с използване
на виртуални иновации и нови сценични
пространства в градовете Пловдив и
Созопол. Шестима хореографи ще
работят в продължение на 9 месеца с 5
професионални и 5 непрофесионални
танцьора. Симбиозата между тях ще бъде
опорна точка на обмен и поддържане
жизнеността на танцовото изкуство в
България.

Проектът има значение за развитие на местната танцова сцена, но
не надхвърля локалния контекст. Eкипът е професионален и
ентусиазиран, и проектът може да допринесе за развитие на
локална танцова сцена. Не са посочени концепция и обединяаща
тема на танцовите миниатюри, нито критериите за селекция на
участниците. Целевите групи не са достатъчно прецизно
формулирани и обосновани. Не е предвиден план за устойчиво
развитие на организацията след приключване на проекта, не е ясно
как той ще допринесе за това развитие. Иновативните елементи са
крайно ограничени. Проектът не е одобрен за финансиране
поради липса на средства.

40,000.00 лв.

Проектът напълно отговаря на целите и приоритетите на
програмата. Наличен е несъмнен потенциал за качествено
осъществяване на творчески и образователни дейности по проекта,
Проектът е базиран върху интегриране
за дългосрочно развитие и значително повишаване на
на иновация в творческия процес на
професионалния капацитет на организацията, за изграждане на
работа на ЛХБГ чрез изграждане и
мащабна партньорска мрежа. Необходима е сериозна редукция на
въвеждане на дигитална платформа за
исканото финансиране поради съществени забележки по
онлайн видео уроци по суинг танци, която
подадената документация: Сумите за домейн , хостинг, счетоводни
ще позволи провеждането на групови
услуги и танцьор-преподавател заложени в матрицата не
онлайн занятия в реално време /уроци,
съответстват на сумите в приложените скрийн шотове и договори.
уебинари, подкастове/. Предимство на
Офертата за LMS софтуер е представена само на английски език.
иновацията е възможността учениците да
Приложените линкове за сайтове на търговци за техниката, която
получат обратна връзка, както и
кандидата желае да закупи съдържат цени, различни от сумите,
международното измерение на
заложени в матрицата. Планираната за закупуване техника е
платформата, обединяваща български и описана в перо 6 Наем на техника, вместо в 1.5. Въпреки
чуждестранни артисти.
посочените бюджетни неточности проектът е ключов и предполага
организационно стратегическо развитие. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.
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Театър

https://www
Леон Аудио ЕООД .leonaudio.b
g

Джули Марули
ЕООД

Камера обскура
ЕООД

Звук без граници

Творчество за деца

http://damar
online.com/

http://www.
Театър на
Куклен
people-andприказката София
театър
puppets.co
ЕООД
m

ALTERFORMA

Планетата Земя е и
твоя!

България

България, София

България, София

България,София

10/18/2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

12-Jan-2020

10/18/2021

11/30/2021

10/31/2021

12-Jan-2021

145,915.32 лв

100,000.00 лв

31,362.75 лв

99,443.70 лв

99,515.32 лв

100,000.00 лв

28,973.95 лв

99,443.70 лв

0.00 лв.

"Звук без граници" е проект, чиято идея
няма да изневери на досегашните
разбирания на създателя на
компанията.Проектът ще включва
търсенето на музикални изпълнители,
които публиката да открие под формата
на иновативно създадено и
възпроизведено аудио-визуално
съдържание. Новото звено, което ще се
добави към обогатяването на цялостния
продукт е насочването на вниманието и
към културно-историческите и природно
значими обекти в страната ни.

0.00 лв.

Организацията работи преимуществено с детски аудитории. Има
вече натрупан опит в реализацията на подобни инициативи. В
същото време художественото качество на предлаганата продукция
Творчество за деца. Нашата организация е не е на очакваното ниво, предвиждат се предимно комерсиални
насочена изцяло към работа с и за деца.
изпълнения. Иновативните елементи не са в достатъчна степен
Планираме да се развиваме в културна
застъпени и обосновани. Не е изработена и описана конкретна
насока, като създаваме качествени
комуникационна стратегия. Липсва добре обоснована идея за
творчески проекти за деца в различни сфери продължаване на дейностите след приключване на проекта.
на театър, кино и музика.
Съдържанието в различните приложения е идентично. Липсва
обосновка на бюджета, който съдържа завишени и неоправдани
разходи. Съществуват редица технически проблеми в документите.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Платформа за визуална култура, която
пренася художествени произведения,
фотографски практики, творческо ноу-хау
и теоретични структури в дигитална
среда с цел подобряване качеството на
живот, развиване на критическо мислене
и повишаване достъпа до култура.

Липсва добре структурирана и аргументирана проектна идея.
Представената обосновка на бюджета е незадоволителна. Липсва
писмо от Националната галерия за планирана изложба. Не става
ясна как е изчислена сумата за рекламни разходи в матрицата
липсва план или стратегия. Не е приложена декларация за
съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране поради
липса на средства.

0.00 лв.

Провокиране и стимулиране на детското
въображение и възпитание към опазване
на околната среда, чрез кукленото
изкуство, посредством, детска -Творческа
работилница- и създаване на
професионален спектакъл -Планетата
Земя е и твоя!.

Проектът акцентира върху стимулиране на детското въображение и
възпитание към опазване на околната среда, чрез кукленото
изкуство. Въпреки това и опитът на организацията бюджетната
матрица не е попълнена коректно.Не са попълнени източниците на
финансиране и относителния дял на разходите. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Идеята, съдържанието и предвидените дейности в проектното
предложение са неясно формулирани и липсва конкретика по
повечето точки във формуляра. Предвижданите творчески
продукти и резултати по проекта са хипотетични, а стратегията за
реализирането им е условна и незадоволителна. Стратегията за
развитие и намеренията за привличане на партньори са само в
сферата на пожелателното. Документацията не доказва
категорично съобразеността на проектното предложение с
условията, целите и приоритетите на програмата. Липсва обосновка
на бюджета, в който има и неуточнени разходи. Административните
разходи надхвърлят допустимия процент. Не е приложена
декларация за съфинансиране от страна на кандидата. Проектът
не е одобрен за финансиране.

Проект *Нова творческа сцена*
предвижда:

ORG ## 20 ORG4313 201

Музика, Нови
хип хоп
медии

Българска Хип
Хоп Асоциация
Сдружение

1.Създаване и развитие на Интернет
платформа за представяне на културни
продукти - Българска дигитална сцена
БДС.
https://bhha
Нова творческа сцена
.eu/

София

10/30/2020

10/30/2021

99,950.00 лв

99,950.00 лв

0.00 лв.

Проектът е със сериозни забележки по документацията и бюджета Консултантските услуги са в размер на 11% от исканата сума.
Приложена е оферта за проектиране, изграждане и тестване на
интернет страница на необичайно висока стойност. Не са
приложени фактури или договори за разходите по т.1.4.1 и 1.4.2.
Включени разходи за хонорар за разработка на маркетингова
2.Провеждане на Сезон 3 на
образователната инициатива "Записвай с стратегия, но няма заложени разходи за маркетинг и реклама. Не се
предлага разширена творческа програма. Не става ясно какъв
професионалистите".
творчески потенциал има проекта. Проектът не е одобрен за
финансиране.
3.Разработване на Маркетингова

стратегия за пазарна реализация на БДС.
Проектът ще подпомогне

ORG ## 20 ORG2107 202

ORG ## 20 ORG0812 203

ORG ## 20 ORG6004 204

ORG ## 20 ORG5996 205

Музика

класич
еска
музика,
хорова
музика,
вокалн
оинстру
ментал
на
музика,
концер
ти,
семина
ри,
лектор
ия

Дигитални
изкуства,
Дизайн,
Изящни
изкуства,
Интердисципл
инарен
проект,
Литература,
Нови медии

Аудиовизуалн
класич
и изкуства,
еска
Музика, Нови
музика
медии

Програмата реализира синкретичен обхват
на музика, слово, театър и танц в следните
форми:

Българска
асоциация по
музикотерапия
Сдружение

http://bulgari ТОНОВИ ИЗМЕРЕНИЯ
София, Пловдив,
anmusicther
В ОТРАЗЕНИ
Пазарджик, Монтана,
СВЕТОВЕ
apy.com/
Варна, Балчик, Добрич

11-Jan-2020

10/31/2021

100,000.00 лв

100,000.00 лв

0.00 лв.

Кандидатът не е културна организация – в нейното описание и
сферата й на дейност няма нищо, което може да я легитимира като
1.Театрализирани концерти с хор, оркестър, „професионална организация в сферата на изкуствата“. Проектът
солисти и театрални сцени
предвижда творчески дейности, но самото проектно предложение
не е изведено така, че да отговори на поставените цели и
2.Поетични вечери с камерна музика и
приоритети на програмата. Аргументацията в приложението
лектория
"Стратегия за развитие" е незадоволителна. Информацията в
Приложение 5 е нерелевантна и неаргументирана. В Приложение 7
3.Синкретично представяне на камерни
е посочена само дейността на въпросния ансамбъл, а не на
музикални, театрални и танцувални форми кандидатстващата организация. Липсва обосновка на бюджета.
от Древна Гърция, Ренесанс, Барок и ХХ век Проектът не е одобрен за финансиране.
4.Семинарни дни с вокални образци

Прочети София
Фондация

СОНАРТ ЕООД

Българските букви и
литература-градски
акции и дигитални
проекти

Изграждане на
мобилно студио за
аудио и видео запис и
стрийминг на камерни
музикални и
музикално-сценични
събития

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Дизайн,
Етнология,
Изящни
изкуства,
Интердисципл
етноло
инарен
http://www.
Зелена сцена и
гия,
Зелен Сдружение greenassn.c светлина за младежка
проект,
фолкло
култура
Културен
om
р
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство, Музика,
Приложни
изкуства,
Танц, Театър,
Фолклор,
Фотография

София, Пловдив,
Будапеща, Париж,
Рабат, Женева,
Мюнстер, Берлин,
Франкфурт

България, София,
Рила, Бургас

10-Jan-2020

11-Jan-2020

10/31/2021

10/30/2021

110,246.76 лв

92,461.00 лв

96,746.76 лв

92,461.00 лв

70,000.00 лв.

70,000.00 лв.

За една година Фондация "Прочети София"
ще осъществи редица акции в градска среда,
които свързват литературата с ежедневните
траектории на хората. Планирани са 17 нови
Литературни маршрути; гостуване на
инсталацията "Българските букви" в 7 града,
както и издаване на поетическа антология.
Специален акцент са дигиталните проекти:
видео мапинг върху сградата на Столична
библиотека и мобилна версия на
интерактивния сайт "Литературни
маршрути".

Проектът предвижда оборудване на
мобилно студио за аудио и видеозапис и
стрийминг на камерни музикални и
музикално-сценични събития. Създаването
на такава възможност ще позволи
отразяването и популяризирането на
събития извън големите зали и градски
структури.
В рамките на проекта, оборудването ще се
използва за звукозапис и реализация на 3
компакт диска с камерна музика и
видеозапис и стрийминг на 3 концертни
събития - в София, Рила и Бургас.

България, цялата
територия

11/23/2020

9/30/2021

72,743.20 лв

68,893.20 лв

0.00 лв.

Сдружение Зелен от 2012-та година има
за цел да подпомага млади творци , които
са напуснали големия град и са
стартирали дейност в малки населени
места. До днес, инициативите на които
помага сдружението са 23 из цяла
България. Чрез проекта ще заснемем на
всяка съгласила се локация какво точно
правят тези хора , така че да може на
края на проекта да има 23 видеа с 23
различни творения . Обикновено се
използват естествени материали.

Основна цел е да се осъществи едногодишната програма на
Фондация "Прочети София" с множество градски акции и дигитални
проекти, като се достигне до широка публика в България и чужбина.
Проектът "Българските букви и литература-градски акции и
дигитални проекти"
е ориентиран към максимално широка аудитория-българска и
чуждестранна, от различни възрасти. Гарантирана е до голяма
степен устойчивост във времето. Предоставен е неподписан
договор за съфинансиране, който посочва неправилна сума. Някои
разходи за хонорари са завишени, както и бюджетът за изработка
на сайт. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран
бюджет.

Предвидените по проекта музикални продукти и художествени
резултати (три диска с камерна музика и стрийминг на три концерта)
са важни за популяризирането и съхраняването на българското
композиционно творчество и изпълнителско изкуство, както и за
стимулирането на музикалния живот извън столицата. Проектът е
от особено значение за децентрализирането на културните прояви
в България. Закупуването на техническото оборудване за мобилно
студио е предвидено със същата цел – подпомагането и
популяризирането на музикалните събития извън големите градове
или водещите концертни зали. Проектното предложение отговаря в
голяма степен на условията, целите и приоритетите на програмата.
Стратегията за развитие е убедителна и обоснована. Редица
аспекти на предвидените дейности и продукти са с иновативен
характер. Препоръчва се оптимизиране на бюджета – най-вече
преосмисляне на предвидените хонорари. Недостатъци: не всички
разходи са защитени със съответните документи. Проектът е
одобрен за финансиране с редуцирана сума.

Инициативата на сдружението е важна, но по-скоро в социален и
екологичен аспект, отколкото в културен. Конкретните локации не
са изброени в цялост и не са посочени критерии за техния подбор.
Липсва достатъчно конкретика по отношение на културното
съдържание, което ще бъде представено. Не е ясно до колко
видеата ще включват собствено културно съдържание, а не такова
свързано предимно с екология, социални и образователни
дейности, земеделие и др. Приложение 5 е попълнено съвсем
конспективно и не дава обосновка за въведена иновация.
Стратегическите аспекти след приключване на проекта не са
достатъчно обосновани. Целевите групи не са ясно прецизирани.
Партньорите не са достатъчно конкретизирани. Бюджетът не е
добре обоснован и съдържа завишени разходи за хонорари, наеми,
транспорт. Проектът отгваря в много ограничена степен на
приоритетите на програмата, и се оценява като високо рисков,
поради което проектът не е одобрен за финансиране.
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Скрийнинг
Имоушънс ООД

Продуциране и
промотиране на
български артистизпълнители

http://scree
ningemotion Прожектирани емоции
s.com/
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Гараж колективна
платформа за
независими
артисти
Сдружение

ГЛАВПРОЕКТ ЕКИП В ООД

София, Самоков,
Казанлък

България

София

България

България - Варна,
Бургас, София;
https://gara Годишна програма на
Испания - Тенерифе;
gebg.wordp Гараж Колектив 2020Северна Македония 2021
ress.com/
Скопие; Швеция Стокхолм

Еклектика

България, София и
Велико Търново

11-Feb-2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11-Sep-2020

11-Jan-2020

10/31/2021

11-Jan-2021

11-Jan-2021

10/31/2021

10/31/2021

10/31/2021

86,327.00 лв

105,814.00 лв

99,991.84 лв

86,778.00 лв

96,288.00 лв

85,262.50 лв

82,477.00 лв

100,000.00 лв

99,991.84 лв

82,318.00 лв

90,988.00 лв

85,262.50 лв

0.00 лв.

Инфраструктурна подкрепа за
организацията и дейности за образоване
на публика и артисти в сферата на
приложния и интердисциплинарен
театър. Популяризиране
петнайсетгодишния опит с приложен
театър и работа с маргинални групи чрез
създаване на документален филм,
изложба, обучителни програми и
дискусии. Стартиране на проект "Паметта
на града" за проучване на местната
памет от артисти и създаване на

0.00 лв.

Организацията насочва дейността си в
развитие на нови индивидуални артисти
в жанровете фолклор и поп музика.
Заложено е създаване на продукция песни и видеоклипове, издаване и
разпространение на албуми и тяхното
промотиране. Промотиращата кампания
обхваща телевизионен и радио ефир,
присъствие в печатни и онлайн издания,
външна реклама. Акцент е дигиталното
разпространение на проектите и
електроната търговия на звуконосители.

0.00 лв.

Проектното предложение се фокусира основно към реализиране на
няколко филмови проекта. Анализът и насочеността към
потенциалните аудитории е минимален. Отсъстват елементи на
Проектът цели развитие на нови подходи стратегия за привличане на аудитории и други елементи, които да
за продуциране на кино.
доведат до устойчив модел и развитие а капацитета на
организацията. Отсъстват документи за доказване на част от
бюджетните разходи. Проектът не е одобрен за финансиране
поради липса на средства.

Организацията има натрупан опит в работа с изолирани и
маргинализирани групи. Проектът предлага многообразие от
дейности, продължаващи тази основна линия, но е значим по-скоро
в социален, отколкото в културен план. Проектът възпроизвежда
вече осъществявани от сдружението практики и дейности, а
иноватиният потенциал е ограничен. Липсват направления за
повишаване на капацитета на организацията, както и дългосрочни
стратегически дейности и приоритети. Бюджетът съдържа
необосновани разходи. Проектът не е одобрен за финансиране.

Аргументацията към проектното предложение не е убедителна; то
не отговаря на нито един от приоритетите на програмата, а само на
част от целите, при това не достатъчноубедително. Представеният
План за развитие не предлага нещо различно от досегашната
дейност на организацията. Същото важи и за Приложение 5. Липсва
обосновка на бюджета и каквито и да било разяснения за редица
неясни като формулировка разходи. Проектът не е одобрен за
финансиране.

66,818.00 лв.

Подкрепа за целогодишната програма на
арт пространство Swimming Pool,
управлявано от фондация Син куб,
включваща изложби, сътрудничества и
резиденции, както и подкрепа на
инициативата в професионалното
образование за основатели и куратори
на микро арт институции чрез подкрепа
за третото издание на кураторско ни
училище и създаване на нова дигитална
платформа за образование и
партньорства в сектора.

Проектът е отлично разписан. Отговаря на целите и приоритетите
на програмата. Обоснован е. Предполага надграждане на
досегашната дейност на организацията, запазване и развитие на
нейния капацитет. Притежава високи художествени качества в
развитието на основното направление - образование и цялостната
мисия на организацията. Коректно са посочени финансовите
източници и досегашния опит на кандидата. Изброени са
партньорствата и са представени документи. Има леки неточности
в бюджета по отношение на наем, домейн и хостинг,пътувания.
Проектът е одобрен за финансиране с редукции в бюджета.

70,000.00 лв.

"Годишна програма на Гараж Колектив 20202021" е проект насочен към развитие на
инициативата Въображаем Хореографски
Център, който предлага международни
програми и проекти, допринасящи за
повишаване количеството на събития в
България и качеството на развитие на
сектора. С тази кандидатура, организацията
цели да повиши партньорствата и
финансовата си стабилност.

Проектът е насочен към развитие на инициативата Въображаем
Хореографски Център, който предлага международни програми и
проекти, допринасящи за повишаване количеството на събития в
България и качеството на развитие на сектора танц, пърформанс и
танцов театър. С тази кандидатура, организацията цели да повиши
партньорствата и финансовата си стабилност. Проектът е одобрен
за финансиране с редукция на исканата сума. Редукцията е
свързана с непредоставени оферти от страна на кандидата.
Приложена е само оферта за наем.

0.00 лв.

Проект Еклектика е програма за работата на
екипа на ГЛАВПРОЕКТ - ЕКИП В в няколко
различни направления - архитектура, дизайн
и изкуство. Кулминацията на проекта ще
бъде комплексна изложба и арт ателиета,
които ще се проведат в гр.Велико Търново и
ще представят творчеството на три
поколения творци, членове на едно
семейство - худ. Стоян Василев, инж.
Александър Василев, худ. Андриана
Маринова и д-р арх. Марина Василева и
арх. Александър Василев.

Проектът "Еклектика" прави преглед на работата и творчеството на
три поколения артисти. Предвижда се организиране на изложба във
Велико Търново и арт-ателиета, с изготвяне на каталози.
Организаторите имат организационен капацитет по-скоро в сферата
на архитектурата, инжинерните дейности и промишления дизайн.
Налага се впечетлението, че става въпрос по-скоро за
организиране на семейна многожанрова изложба, отколкото за
подпомагане на определна организация. В бюджета най-висок дял
имат хонорарите, както и разходи за транспорт и хотелски
настанявания. Проектът не е одобрен за финансиране.
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Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Документално
кино, Игрално
кино,
Културен
мениджмънт,
Културно
наследство,
Културно
предприемаче
ство, Нови
медии

Културен
мениджмънт

Докуме
нтално
и
образо
вателн
о кино

Фондация
Ценности

http://www.
values.bg/

Кино Космос

Устойчиво развитие
на културните
ценности в условия
на пандемия

България, Ловеч

България, София

11-Jan-2020

10/30/2020

10/31/2021

10/30/2021

151,418.80 лв

99,840.80 лв

99,850.00 лв

99,840.80 лв

0.00 лв.

Кино Космос е проект насочен към токущо завършили или завършващи висшето
си образование, кино режисьори. На тези
хора ще се предостави възможността да
създадат свой късометражен филм,
който ще стане част от филм-омнибус.
Сюжетът ще се роди след поредица от
творчески срещи с публиката. Целта ни е
да направим мост между публика и
творци, на който двете групи да се
срещнат.

0.00 лв.

Проектът е слабо аргументиран. Не дава яснота, кои творчески
личности ще осъщестят съдържателната част. Посочено е, че това
са подизпълнители, но това са водещите фигури за успешно
реализиране на крайните продукти, които цели проектът Устойчиво развитие на културните ценности
документален филм, видео разкази. Голяма част от идеите са
в условия на пандемия
описано наивно и непрофесионално. Изразяват се по-скоро
намерения за осъществяване на дейностите, а не конкретен план.
Допуснати са неточности в бюджетната матрица по отношение на
наем. Проектът не е одобрен за финансиране.

Интерн
ет
медии
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Изящни
изкуства,
Кураторска
дейност,
Приложни
изкуства
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Изящни
изкуства,
Културно
наследство,
Културно
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Кураторска
дейност, Нови
медии,
Фотография
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Дигитални
изкуства,
Документално
кино, Игрално
кино,
Интердисципл
инарен
проект, Нови
медии

Изкуства и
занаяти ЕООД

н.п.

Център за
реставрация на
художествени
ценности ООД

Виктория Медия
Сървисис ЕООД

https://www
.facebook.c
om/BazarN
aIzkustvata/

http://crhcsofia.com/

Развитие на базари на
изкуствата и Първи
Международен Салон
на Наивистичното
изкуство

ВЪВЕЖДАНЕ НА
НОВИ БИЗНЕС
МОДЕЛИ ЗА
УСТОЙЧИВО
РАЗВИТИЕ НА
ЦЕНТЪРА ЗА
РЕСТАВРАЦИЯ НА
ХУДОЖЕСТВЕНИ
ЦЕННОСТИ

ДУБЛАЖ-АДАПТАЦИЯ

България

България, София

София, България

12-Jan-2020

11/30/2020

12-Jan-2020

7/20/2021

10/30/2021

12-Jan-2021

28,614.25 лв

99,800.50 лв

250,000.00 лв

28,614.25 лв

99,230.50 лв

10,000.00 лв

Проектът е неубедителен като аргументация и развитие на
дейностите. Има неизрядни документи. Открит сериозен
юридически казус по отношение на обвързаността на
кандидатурата с други проекто предложения в рамките на
настоящата програма. Не са приложени никакви оферти или други
документи, доказващи заложените в бюджетната рамка разходи.
Недекларирана минимална помощ в размер на 85 211 лв. Проектът
не е одобрен за финансиране.

28,000.00 лв.

Проектът "Развитие на базари на изкуствата
и Първи Международен Салон на
Наивистичното изкуство" се състои в
организиране на 4 двудневни базари на
изкуствата с участието на над 100 различни
автори на приложното изкуство, и онлайн
стрийминг - видео от събитията и
провеждането на първия международен
търговски Салон на наивистичното изкуство
в България с участието на 200
произведения на около 70 творци от 22
страни.

Проектът визира устойчивост на организацията, която от години
организира Базари на изкуствата, като планира да включи нова
инициатива в своето портфолио - Първи международен салон на
наивистичното изкуство с международно участие. Организаторите
имат необходимия организационен капацитет като подпомагат
обширна група приложни артисти за поддържане на творческия им
потенциал и им осигуряват достъп до широка публика, а с проекта
ще се интегрира и нова мрежа партньорства като към приложните
добави и изящни изкуства. Проектът е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът ще повиши организационния
капацитет и ефективността на работния
процес на Центъра за реставрация на
художествени ценности. Прилагането на
нови бизнес модели и на стратегия за
високо-технологични форми на дигитален
маркетинг и презентация осигурява
адаптирането на дейността на
дружеството към условията на криза и ще
доведе до подобряване на видимостта на
българското културно наследство и
негови високи образци в международен
мащаб.

Добре стуктуриран и аргументиран проект, който покрива
изискванията на програмата. Проектът ще повиши организационния
капацитет, интелектуалните и технически ресурси на ЦРХЦ, за да
осигури устойчивото му развитие в рискова за културните
индустрии среда с цел опазване на културното наследство.
Некоректно попълнена и липсваща документация. Изработката на
маркетингова стратегия е посочена като друг продукционен разход.
Не е приложени оферти за счетоводни услуги и маркетингови
дейности. Посочените в бюджетната матрица суми за наем на офис
и физико-химични анализи не съответстват на сумите в договора и
офертата. Проектът не е одобрен за финансиране поради липса
на средства.

0.00 лв.

Създаване на равноправни възможности на
Артистите в сферата на дублажа режисьори, актьори, преводачи, редактори и
други, за дистанционна алтернатива по
създаване на адаптиран български вариант
на чуждоезични аудио-визуални
произведения, които да са съобразени
изцяло с безопасността,
широкообхватността и общодостъпността на
новите не само противоепидемични, но и
професионално и финансово оптимизирани,
дигитално базирани дейности.

Проектът цели създаване на платформа за обучение и работа на
актьори в сферата на дублажа. Не става ясно как тази платформа
ще се интегрира и сработи с частните студия и комерсиални
телевизии и защо се създава културен продукт, който да обслужва
комерсиална сфера.Проектът има редица слабости в приложената
документация. Матрицата не е попълнена правилно. Не са
посочени източниците на финансиране и относителния дял на
разходите. Не е попълнена общата стойност на проекта и исканата
сума от НФК. Не са приложени никакви договори и оферти.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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Музика, Нови
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ДИАПАЗОН
РЕКЪРДС ООД

Projector Plus
ЕООД

Развитие на
https://diapa
фолклорни артисти и
sonrecords.
организиране на
com/
събития

Прожектор Плюс
Академия: за идейна,
https://www
медийна и логистична
.facebook.c
подкрепа и
om/Projecto
популяризиране на
rPlus/
българските
независими артисти

Българ
Литература,
ска
Нови медии, класич
http://www.
Романтика ЕООД
Дигитални
еска
zorana.bg
изкуства
литера
тура

Литературна
съкровищница на
България

Интердисципл съврем ФОНДАЦИЯ ЕДНО https://oned
Целогодишен
инарен
енен
ЗА КУЛТУРА И anceweek.c календар с дейности
ИЗКУСТВА
на фондация
проект, Танц танц
om

Изящни
изкуства,
Музейна
дейност

Абстра
ктно
изкуств
о:
живопи
с,
график
а,
скулпт
ура и
нови
медии

А КУБ ГАЛЕРИЯ
ООД

Виртуализация на
https://www
дейностите на
галерия А КУБ и
.acube.gallery развиване на онлайн
продажби на изкуство

България

София, България

България, гр. София

България

България, София

11-Jan-2020

11/30/2020

10/25/2020

10-Jan-2020

10-Jan-2020

11-Jan-2021

11/30/2021

10/25/2021

10/31/2021

10/31/2021

165,760.40 лв

99,640.00 лв

105,595.82 лв

158,957.99 лв

47,558.96 лв

100,000.00 лв

100,000.00 лв

99,945.82 лв

99,990.63 лв

46,408.96 лв

0.00 лв.

За срока на проекта "Диапазон рекърдс" се
фокусира върху утвърждаването на име,
които се превръща в емблема за народното
творчество - Гуна Иванова и развитието и
таланта на творческия потенциал на Ива и
Велислава Костадинови и Хамид Имамски.
Създаване на собствена фолклорна
продукция, широкото й промотиране до
обществеността, реализиране на събития с
фолклорна насоченост, са заложени в плана
за осъществяване.

Проектът е насочен към запазване на организациията и капацитета
ѝ като музикално-продуцентска компания, предлагайки създаване
на собствена фолклорна продукция. За целта анонсира популярни
артисти-изпълнители. Предвидени са редица дейности като
организиране на турнета из страната, продуциране и издаване на
албуми, издаване на книга, както и на документални филми.
Заложена в проекта е и мащабна национална комуникационна
кампания. С изключение на стрийминга, не са посочени други
иновативни подходи. Бюджетът е необосновано висок, включвайки
твърде много административни разходи, наеми и др. Проектът не е
одобрен за финансиране поради липса на средства

0.00 лв.

Учредяване на Прожектор Плюс
Академия - за идейна, медийна и
логистична подкрепа и популяризиране
на българските независими артисти.
Прожектор Плюс постоянно търси
иновативни, креативни, отговорни и
етични решения за техните инициативи и
концепции и планира да изгради уебсайт,
YouTube канал за споделяне и да
създаде, издаде и разпространи нов
музикален албум на No More Many More
и да организира мини турне в негова
подкрепа през 2021.

Проектът не е издържан като аргументация по отношение на
качеството на предвижданите творчески продукти, ясна стратегия,
за значимост на досегашната дейност на организацията, а също и
цели, потенциал и устойчивост. Проектът е много объркан и няма
никаква яснота. В документацията има множество пропуски В
матрицата не са попълнени име на кандидата и име на проекта.
Част от разходите, включени в бюджета са с ДДС, други-не. Не са
приложени копия на фактури, договори, оферти или документи,
доказващи сумите за интернет и телефони, наем офис, закупуване
на ДМА, маркетингови дейности.. Проектът не е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

Литературна съкровищница на България
предвижда създаване на аудиокниги на
българската класическа литература. Те ще
се излъчват по радио Зорана 365 дни в
годината, 60 минути на ден - едно
оригинално 30-минутно излъчване и едно
повторение, като ще произведе 183 часа
ново аудиосъдържание. Аудиокнигите ще се
предоставят безплатно и ще се
популяризират сред обществени
организации, училища, български общности
в чужбина и др.

70,000.00 лв.

Целогодишният календар с дейности на
фондация "ЕДНО за култура и изкуства" в
подкрепа на преодоляване на страха от
коронавируса, връщане на публиките в
залите и стабилизиране на организацията
след кризата включва различни по тип
дейности и събития - спектакли на живо,
прожекции, лекции, ателиета. Вярваме, че
годишната програма ще има огромен
образователен и мотивиращ ефект за
българския зрител, професионална сцена и
финансиращите танц институции.

0.00 лв.

Проект за аудиокниги – 183 часа аудиосъдържание, българска
класика, за излъчване по радио „Зорана“. Кандидатът има опит в
тази област (преди 2 години е направил аудиозапис на „Под игото“ с
дарителството на българин от Канада). Безплатно разпространение
сред незрящи. Проектът обаче е за реализацията на конкретен
продукт, не за цялостната дейност на организацията, поради което
не отговаря на условията на програмата.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът цели връщане на публиките в залите и стабилизиране на
организацията след кризата чрез различни по тип дейности и
събития - спектакли на живо, прожекции, лекции, ателиета,
образователни модули и т.н. Напълно отговаря на приоритетите на
програмата, а фондация ЕДНО е разпознаваема и гарантираща
качество и професионализъм. Някои от перата в бюджета са
разписани с общи суми, като не става ясно как са достигнати.
Заложени са недоспустими разходи като дневни, не са приложени
трудови договори, за които се иска финансиране, разходи за
маркетинг - предоставяне на план за посочения разход. Нужно е
повторно предоставяне на декларация де минимис. Проектът е
одобрен за финансиране с редуциран бюджет.

Проектът съдържа добре аргументирана проектна идея - да
популяризиране на българско абстрактното изкуство на нашия и
световния пазар на изкуство и увеличаване на онлайн
Популяризиране на българско абстрактното
присъствието на български артисти в платформата:
изкуство на нашия и световния пазар на
www.Artsper.com и развиване на собствен онлайн магазин в
изкуство и увеличаване на онлайн
домейна www.a-cube.gallery. Липсваща и некоректно попълнена
присъствието на български артисти в
проектна документация. Общата стойност на бюджетната матрица
платформата: www.Artsper.com и развиване
не е равна на общо разходите по източници на финансиране!
на собствен онлайн магазин в домейна
Грешка при попълването на бюджетната матрица по източници на
www.a-cube.gallery
финансиране в перо 1.5.ДМА . Не са представени копия на фактури
за стопански разходи т.1.4. Проектът не е одобрен за
финансиране поради липса на средства.

ORG ## 20 ORG0109 222

Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство,
Литература,
Нови медии

ORG ## 20 ORG5966 223

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Литература,
Нови медии,
Интердисципл
инарен
проект,
Културно
предприемаче
ство

ORG ## 20 ORG4607 224

Дизайн,
Изящни
изкуства,
Интердисципл
Неприл
инарен
ожимо
проект,
Приложни
изкуства,
Фотография

ORG ## 20 ORG6026 225

Интердисципл
инарен
проект,
Музика, Нови
медии, Театър

Н/П

Фондация за
българска
литература

http://www.
fblit.eu

Анхира ЕООД

Аванпост ЕООД

ФЕРИ АРТ ЕООД

Младите български
автори: еволюция

Аудио Книги

https://www
.ko-op.bg/

Едногодишна
програма на арт
пространство КООП

ЗАЕДНО

София

София, България

България, София

България, София

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10-Jan-2020

11-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

9/30/2021

10/30/2021

79,924.60 лв

99,984.00 лв

99,700.52 лв

304,314.20 лв

71,481.60 лв

99,984.00 лв

99,370.52 лв

99,764.20 лв

71,481.60 лв.

Проектът "Младите български автори:
еволюция" на Фондация за българска
литература ще изгради среда за кариерно
развитие на млади професионалисти в
Сектор Култура под надзора на ментори експерти в областите: културен
мениджмънт, литература и книгоиздаване,
медии за култура, литературни фестивали,
творческо писане и превод. Проектът
въвежда неформално образование и
особено важно - практическо обучение в две
възрастови групи.

0.00 лв.

Проект за издаване и популяризиране на
книги в аудио формат с цел подпомагане на
издателската и актьорската дейност в
условията на извънредна епидемична
обстановка. Главните цели са да намали
икономическите поражения в следствие на
коронавируса /сегашни и бъдещи/, като в
същото време предостави ново съдържание
за любителите на книги в аудио формат.

0.00 лв.

Проектът цели да бъдат преодолени
последствията от COVID-19 и да продължи
развитието на КООП с подсилен капацитет,
палитра от събития, автори и теми и
дигитално присъствие чрез иновативна
онлайн платформа. Програмата включва 14
изложби, 3 творчески курса и серия от
лекции за колекционерска култура. Онлайн
платформата ще позволи ангажирането на
нови публики, съставяне на изложби,
направени специално за дигиталната среда,
и създаване на архив.

70,000.00 лв.

Проектът "Младите български автори: еволюция" на Фондация за
българска литература ще изгради среда за кариерно развитие на
млади професионалисти в Сектор Култура под надзора на ментори експерти в областите: културен мениджмънт, литература и
книгоиздаване, медии за култура, литературни фестивали,
творческо писане и превод. Подробно разработен, проектът
предвижда надграждане на дейността на кандидата с насочване
към създаването на млади професионалисти в областта на
културата. Многообразие от дейности, сред които и фестивал
„Малки поетики“, вдъхновен от „София: поетики“. Целите и
публиката са ясно определени. Налични са гаранции за
устойчивост. Проектът е одобрен за финансиране.

Недопустим проект, всички документи са подписани от лице, което
не представлява организацията. Не са представени необходимите
оферти към бюджета за уеб сайт, хостинг и домейн и правни
консултации.
Проектът не е одобрен за финансиране.

Проектът е много съдържателен и добре формулиран. Стратегията
за развитие на КООП (и спасяване при тежки обстоятелства) е
високо съдържателна - включва изложби, лекции и обучения за
графичните техники, както и дигитализация на наличния архив от
събития. Традиционното партньорство със СБХ продължава да
дава добри творчески идеи. За съжаление кандидатът е
недопустим, съобразно предмета на дейност на дружеството, който
не е свързан с култура до 11.09.2020г.. Проектът е много
съдържателен и добре формулиран, но не отговаря на
изискванията на програмата. Проектът не е одобрен за
финансиране.

Проектното предложение напълно отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата. Предлага се адаптиране в дигитална
среда на вече реализирани творчески продукти с доказан успех и
създаване на ново художествено съдържание от изявени
професионалисти в различни творчески области. Приложения 3 и 5
(стратегията за развитие и предвижданите иновации) са добре
"ЗАЕДНО" е проект за едногодишна
програма на частен културен оператор за обмислени и безапелативно аргументирани. Кандидатстващата
организация е с богат опит и има реализирани редица успешни
създаване, провеждане и
проекти. Обосновката на бюджета не съответства на представените
разпространение на музикални и
бюджети. Проектът е одобрен за финансиране с
театрални спектакли с участието на
независими артисти от различни жанрове редукция на бюджета. Да се изготви повторно
на сценичните изкуства и адаптиране на бюджет на проекта, съобразен със следните
бележки:Общата стойност на бюджетната матрица не е
културното съдържание за излъчването
равна на общо разходите по източници на финансиране!
му в дигитална среда, в съответствие с
Планираната за закупуване техника е описана в перо 6.
предприетите мерки и ограничения,
Наем на техника и перо 10. Други продукционни разходи,
заради COVID-19.
вместо в 1.5. ДМА. Преместването на разходите в
правилното перо не нарушава изискването,
административните разходи да са до 60%. Приложени са
оферти за наем на пространства, но такъв разход не
съществува в матрицата. Обосновката на бюджета не
съответства на представения бюджет.

ORG ## 20 ORG6051 226

ORG ## 20 ORG4236 227

верига
Аудиовизуалн
кино
и изкуства
салони

Синеленд ООД

България, Велико
Търново, Плевен,
Достъп до качествено Габрово, Карлово,
https://cinel
кино в малките
Търговище, Перник и
and.bg/
градове
Сапарева баня,
Перник, Приморско и
Ахтопол

Национален клуб
http://www.
за аниме и манга
aniventure.n
НАКАМА
et
Сдружение

Интердисципл
инарен проект

Подпомагане на
дейността на СНЦ
Национален клуб за
аниме и манга
НАКАМА за
възстановяване в
следкризисна
обстановка

България

10-Jan-2020

11-Jan-2020

10-Jan-2021

10/31/2021

96,432.46 лв

91,745.00 лв

96,432.46 лв

89,385.00 лв

0.00 лв.

0.00 лв.

Необходимостта от осигуряване на достъп до кино изкуството,
особено в малките населени места, е важна и актуална тема.
Повечето от включените локации в проекта обаче не са малки
Синеленд е верига от кино салони с обекти в
населени места. Проектът предвижда поддръжка за регулярната
Велико Търново, Плевен, Габрово, Карлово,
дейност на киносалоните в посочените градове, без обаче да са
Търговище, Перник и Сапарева баня, както и
посочени специфики на съдържанията и конкретни инициативи за
три летни кина в Перник, Приморско и
развитие на публиката. Не са посочени никакви иновативни аспекти.
Ахтопол. Всички кина разполагат със
Проектът е насочен преди всичко към оцеляване на организацията,
съвременна цифрова кинопрожекционна
а не към нейното развитие и адаптиране към променящата се
техника, Долби съраунд озвучителна
среда. Проектът не е одобрен за финансиране, тъй като не
система, сребърен екран и удобни столове.
отговаря по същество на приоритетите на програмата. Бюджетът и
декларацията де минимис са представени от името на друго
дружество. В този смисъл проектът е недопустим

Настоящият проект цели основно да
помогне на СНЦ Накама да се възстанови
от тежката за него 2020та година и да се
адаптира към новите условия на работа в Проектът визира следкризисното оцеляване на сдружение
НАКАМА, чиято основна дейност е популяризиране на японската
следкризисната ситуация в няколко
традиционна и съвременна култура. Проектът отговаря на целите и
основни насоки:
приоритетите на програмата и въпреки, че не способства за
утвърждаване на българската културна автентичност, допринася за
-Подобрение на техническата база на
културното разнообразие в нашата страна. Организацията има
Сдружението
доказан капацитет и измерими резултати при организирането на
тематични събития, без да има свой авторски художествен продукт.
-Въвеждане на дигитални иновации
Чрез иновации - мобилно приложение - цели да популяризира
своите дейности пред по-широка аудитория, която все пак остава
-Спомагане на финансовата стабилност лимитирана, предвид специфичния обхват. Проектът не е одобрен
на Сдружението
за финансиране поради липса на средства.
- Повишаването на качеството на
събитията, провеждани през годината.

Проектът съдържа няколко дейности:
1. Проект Престъпление и наказание театрален сериал, реж. Георг Жено

ORG ## 20 ORG1755 228

Интердисципл
инарен
проект,
Театър

н/п

Сдружение
Реплика

Реплика - интеграция
на свободната сцена

София

1-Feb-2021

10/30/2020

114,134.00 лв

97,445.16 лв

90,000.00 лв.

Сдружение Реплика е една от открояващите се организации в
независимата сцена. Работата им в областта на документалния
театър е експериментална и иновативна и вече има свой кръг от
2. Фестивал-лаборатория NEDRAma
почитатели. Проектното предложение включва разнообразна
international - включващ фестивална
програма: регулярната програма на театъра, разпространение на
програма с представления и лаборатория за спектакли, подготовката и представянето на нов спектакъл в
създаване на нова драматургия и театрални необичайния жанр театрален сериал с международно участие,
откъси по нея
организиране на фестивал, ателиета и т.н. Екипът е професионален
и притежава необходимите компетенции да реализира проекта.
3. Интердисциплинарно ателие за
Предвиждат се и стратегически дейности след приключване на
документален театър - театрални
срока за реализация. Поради технически нередности в бюджета
работилници, семинари и обучения с акцент касаещи видео изработка и възнаграждения проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.
документален театър
4. Репертоар Реплика

Дейност на
ORG ## 20 ORG0149 229 библиотеки и
архиви

Международен
Алианц за
развитие
Сдружение

Проектът има за цел да представи нови
форми на съвременното изкуство, чрез
предоставяне на сцена за нови творчески
индустрии и осигуряване на целогодишен
достъп на публиките до културното
съдържание.
http://idanet
work.eu

Арт Проджект Лаб

София

11-Jan-2020

11-Jan-2021

100,199.00 лв

95,375.00 лв

0.00 лв.

Проектът е добре структуриран и аргументиран. Събитията, които
са предвидени са стойностни и реалистични. Проектът има за цел
да представи нови форми на съвременното изкуство, чрез
предоставяне на сцена за нови творчески индустрии и осигуряване
на целогодишен достъп на публиките до културното съдържание.
Не е попълнен относителният дял на рзаходите за хонорар на арт
Проектът представлява серия от арт
мениджъра. В матрицата не са описани приложените оферти.
работилници в различни направления на Грешно начисление на осигуровки, липсват разходи за ЗО. Има
несъответствия между цените в офертите и заложените по
съвременното изкуство - lendart,
бюджета. Приложените скрийн шоти от сайтове на търговци за
ефимерно изкуство, индустриален
рекламни материали и изработка на уеб сайт са с много лошо
живопис, стрийт арт; 12 фотографски
качество и не се четат..Поради тези причини проектът не е
изложби; 12 камерни концерта,
създаване на онлайн TV, платформа за одобрен за финансиране поради липса на средства.

дебати.

ORG ## 20 ORG4319 230

ORG ## 20 ORG1527 231

ORG ## 20 ORG0472 232

Аудиовизуалн
и изкуства,
Документално
кино,
Интердисципл
инарен
проект,
Литература

Музика

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Нови медии

ИНТЕРАРТ-С
ЕООД

http://www.
artdialogbg.com

Независими
поп-рок автори, музиканти
и продуценти
музика
Сдружение

Н/П

РУБЕКУЛА ООД

https://rube
cula.cc

За по-добър
АртДиалог

България, София

"ОБИЧАМЕ
БЪЛГАРСКАТА
МУЗИКА"

България - Градовете:
София, Велинград,
Ловеч, Благоевград,
Пазарджик, Хасково,
Петрич, Гоце Делчев,
Сандански,
Тополовград,
Кърджали, Елхово,
Ямбол, Грудово и
Бургас.

Едногодишна
програма: творческа
дейност и иновации

България

10/25/2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11/30/2021

10/31/2021

11-Jan-2021

41,485.00 лв

99,500.00 лв

108,167.71 лв

41,485.00 лв

99,500.00 лв

99,982.88 лв

0.00 лв.

Разкриване рубрика ФЕНОМЕНЪТ
ВИРТУАЛНА РЕАЛНОСТ в интернет
списанието АртДиалог и пресъздаване на
част от съдържанието на публикациите в
аудиовизуални произведения-иновация,
привличаща нови публики, с акцент младите и ефективна за работа в кризисни
условия. Въвеждане резюмета на английски
за отразяване публикациите в чуждестранни
реферативни периодични издания за
предоставяне достъп до българско изкуство
на чуждестранни експерти и публики.

0.00 лв.

ПРОЕКТЪТ "ОБИЧАМЕ БЪЛГАРСКАТА
МУЗИКА" включва реализирането на 15
концерта, осъществени в България с мото за
подкрепа на запазването на естетиката в
текстовете на новите български песни,
подкрепа и насърчаване на младите
изпълнители да творят на български език, с
текстове съдържащи в себе си послания,
които помагат за изграждането на
личността. Участват 25 рок групи и
индивидуални изпълнители.

67,500.00 лв.

1. Подобряване на организационния живот
на АСТ

ORG ## 20 ORG0276 233

България, София

11-Jan-2020

10/31/2021

98,963.00 лв

98,963.00 лв

90,000.00 лв.

Кандидатът е недопустим - всички документи са подписани от лице,
което не представлява сдружението.Проектното предложение не
отговаря на целите и приоритетите на програмата. В голямата си
част аргументацията в Приложение 3 е нерелевантна. Във връзка с
реализирането на дейностите по проекта все още не са
конкретизирани всички участници, нито са избрани локации за
провеждане. Няма приложени договори за партньорства с нито
един от посочените партньори, включително за осъществяването
на документалния филм, използван като сериозен аргумент и във
формуляра, и в Приложение 5. Няма приложени документи и за
подсигуряване на пространства. Проектът не е одобрен за
финансиране

Проектът е актуален, мултидисциплинарен и акцентира върху
внедряване и използване на нови технологии VR/AR/MR в различни
жанрове на изкуството. Екипът е опитен, проектът съдържа
Едногодишна програма за творческа
конкретни иновативни аспекти, както и направления за устойчиво
дейност на Рубекула ООД и лаборатория по развитие. Основава се на широка партньорска база и акцентира
иновации с нашите партньори.
върху сътрудничество. Проектът би спомогнал за представянето на
българското изкуство в дигитална среда. Липсва оферта за наем на
VR камера, а в декларация де минимис има пропуск в попълването.
Проектът е предложен за финансиране с редуциран бюджет.

Повишаване на организационния капацитет
и развитие на капацитета за работа с
основните целеви групи на АСТ Асоциация
за свободен театър чрез

Асоциация за
Повишаване на
свободен театър –
организационния
сдружение на
капацитет и развитие
Театър
свободно
http://actfes
на капацитета за
Танц, Театър
практикуващи
работа с основните
, танц.
t.org/en/
професионални
целеви групи на АСТ
театрални групи
Асоциация за
(ACT) Сдружение
свободен театър

Неубедителен, недобре организиран проект със слаба мотивация и
неясен потенциал (издаване на списание АртДиалог, кинопоказ,
срещи на творци с публиката). Липсва концепция за развитие.
Видно е, че кандидатът желае надграждане, но не става ясно как
точно ще се осъществи тази идея. Бюджетната рамка не е добре
попълнена. Част от приложените оферти не са подписани и
подпечатани. Валидността на офертата за закупуване на
компютърна техника е 30 дни, считано от 28.09.2020г. Не са
попълнени относителните дялове на разходите в пера 2.2.; 2.3. и
2.4
Проектът не е одобрен за финансиране.

2. Сътрудничество с институциите по
формулиране на публични политики за
сектора
3. Провеждане на секторни политики и
практики за
- Устойчиво екологично развитие
- Достъп до културно съдържание на
публики
- Развитие на артистичен и професионален
капацитет

АСТ асоциация има безспорно място и роля за развитието на
свободния театър в България. Чрез разнообразните си дейности
проектът цели: подобряване на организационния живот на АСТ;
засилване сътрудничеството с институциите по формулиране на
публични политики за сектора; провеждане на секторни политики;
осигуряване на достъп до културно съдържание на публики чрез
ежегодния международен фестивал; развитие на артистичен и
професионален капацитет през различни практически и дискурсивни
модули и ателиета. Проектът отговаря на приоритетите на
програмата. Предлага се за финансиране с редуциран бюджет,
поради неспазване на пропорцията 60/40 за административни
разходи и завишени разходи за еднократно събитие, свързани с
"Топлоцентрала". Очаква се уточнване във връзка с разходи за
домейн и хостинг, наем на техника, транспорт и маркетингови
разходи.

ORG ## 20 ORG0585 234

ORG ## 20 ORG5955 235

ORG ## 20 ORG6059 236

ORG ## 20 ORG1834 237

Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Документално
кино, Танц,
Театър

Съюз на
артистите в
България
Сдружение

книга и
Интердисципл докуме
инарен проект нтален
филм

Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Дизайн,
Музика, Нови
медии, Театър

Танц,
Фолклор,
Хорово
изкуство

Сценог
рафия,
арт
инстал
ация,
друго

http://www.
uba.bg

Плиска: раждането на
една цивилизация

ИСКОНИ ЕООД

ПОЛИФОРМА
ООД

Фолкло
рно
танцов
Фолклорен
ои
Ансамбъл
музика "Гергана" - Варна
Сдружение
лно
изкуств
о

Един век по-късно

https://www
.poliforma.n
et/

Back to the fantasy
2021 /работно
заглавие/

"Песни и танци от
Варненско"

България, София

България, София

София, България

гр.Варна, гр. Девня, гр.
Суворово

12-Jan-2020

11/15/2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/30/2021

11/15/2021

10/15/2021

12/15/2021

79,996.67 лв

109,114.95 лв

25,550.00 лв

100,000.00 лв

79,996.67 лв

99,968.95 лв

25,550.00 лв

100,000.00 лв

79,996.00 лв.

"Един век по-късно" е
интердисциплинарен проект, с който ще
бъде отбелязана 100 годишнината на
Съюза на артистите в България. Проектът
включва реализация на документален
филм в 3 серии - копродукция с
Българската национална телевизия и
създаване на дигитална платформа,
която представя 45 годишната история на
наградите на САБ.

Проектът предвижда изработването на документален филм в
партньорство с БНТ за историята на САБ по случай 100
годишнината на съюза, както и изграждане на онлайн платформа за
45-годишната история на наградата "Икар". Съюзът е важен фактор
за професионалната общност на изпълнителските изкуства в
България, 100 годишнината е повод за оглеждане на миналото,
настоящето и бъдещето на институцията и нейната дейност.
Проектното предложение частично отговаря на приоритетите на
програмата. Проектът е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът предвижда издаване на книга и продуциране на филм,
придружени от комуникационна кампания, посветени на ярък
момент от българската история, който действително се нуждае от
Главният принос на България към света е нова интерпретация. Въпреки че основната дейност на
раждането на славяноезичната
организацията е туроператорска, в областите на културния и
християнска цивилизация при св. Борис, поклоническия туризъм, те вече са създавали собствени авторски
който покръства българите, спасява,
художествени продукти - книги, филми, радиопредаване, както и
утвърждава и доразвива делото на свв. организиране на научни конференции. Създаването на поредния
Кирил и Методий. Днешният посетител на художествен продукт, свързан с българската култура би позволил
Плиска, паметното място на всички тези оцеляването на организацията, предвид напълното замиране на
основната им дейност по време на пандемията, което всъщност
събития, няма какво значимо да видизапомни-отнесе. Целта ни е да направи отговаря на целите и задачите на програмата за подпомагане на
частни културни организации. За създаване на културния продукт
тези епохални събития осмислени и
видими чрез книга-албум и документален се използват и иновативни методи, като например компютърни
възстановки. Описани са ясно и целевите групи, които излизат от
филм за върховото време-място на
националните граници и визират и чуждестранна публика.
България.
Кандидатурата е свързана по- скоро с реализацията на конкретен
проект, отколкото с цялостната дейност на организацията.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Под Back to the fantasy 2021, Полиформа
има за цел да реализира три иновативни
идеи, даващи възможност, да се
създадат визуални декори за различни
видове сцена, използвайки
технологичните иновации, арт
инсталацията и проджекшън. В рамките
на проекта се включват три елемента:
Fog screen - за холограмна сценография,
Music Set Design - сценографски
елементи за концерти и музикални
събития и Fractals in Light - арт
инсталация.

0.00 лв.

Проектното предложение "Песни и танци от
Варненско" си поставя за цел да издири,
Проектното предложение не съответства на целите на програмата,
обработи и съхрани фолклорни образци от
нито отговаря на нейните приоритети. Проектът планира
варненския край, като сценично пресъздаде
реализацията на два проекта в един спектакъл "Песни и танци от
обичаи и обреди от Варна и региона.
варненско". Липсва описание на разширена дейност - творческа или
административна. Не е използвана матрицата за бюджет по
ФА "Гергана"-Варна се е доказал като
програмата. Проектът не е одобрен за финансиране.
стожер на фолклорната традиция от тази
част на страната!

Кандидатът е недопустим. Предметът на дейност на организацията
е далеч от сферата на културата. Некоректно попълнен бюджет, не
е приложено копие на трудов договор. Има пропуски в
документацията.
Проектът не е одобрен за финансиране.
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Изящни
изкуства

Новото образование иновационна и
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2С АРТ ЕНД
ДИЗАЙН ООД

Виарити ООД

Годишна Програма на
Роберта Класик

https://www
.facebook.c Онлайн платформа за
изкуство Spazio
om/spazio.s
ofia/

https://www
"Настояща реалност"
.viarity.eu/

София

България, София

България, София

България

43841

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

11-Jan-2021

10-Jan-2021

97 939,21 лв

109,831.38 лв

26,900.00 лв

87,770.20 лв

97 939,21 лв

97,584.38 лв

20,000.00 лв

83,469.20 лв

0,00 лв.

Новото образование е иновационна и
комплексна система за самообучение в
областта на изкуството, която дава
възможност на широката публика по един
приятен и увлекателен начин да навлезе
в света на изкуството, посредством
онлайн лекции и мастър класове, както и
ползвайки Система 5 за самообучение на
Павел Митков. Това се случва онлайн и
дистанционно, което прави тази
ефективна система широкодостъпна и с
голям потенциал за устойчивост и растеж

Не добре разписан и обоснован проект. Не става ясно дали
галерията кандидатства за един проект или за цялостна програма.
Няма по-детайлна информация за това, какво ще представлява
новия образователен продукт, нито какви са компетенциите на
хората, които ще го разработват. Необосновани разходи в бюджета.
Висок бюджет за реклама в социалните мрежи. Проектът не е
одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Годишната програма на Роберта Класик
ще представи дългосрочен проект за
кариерно развитие на млади
изпълнители от образователните
музикални институции. Това начинание
ще допринесе за стабилното укрепване
на компанията, и за развитието на
музикалния сектор у нас.

Проектът е съставен без неоходимата конкретика, копирани са
големи части от текста на формуляра за участие в други
документи. Целите и задачите не са обосновани достатъчно. Не са
приложени копия на трудови договори, оферти за дизайн на сайт,
наеми на зали и техника. На името на проекта пише името на
организацията. Липсва име на ръководител на проекта. В колона 2
на т.6 не се знае наем ли е или закупуване.Проектът не е одобрен
за финансиране

0.00 лв.

Проектът се състои в изграждането и
разработването на онлайн платформа,
посредством която ще бъдат представяни
настоящите и бъдещи изложби на
галерията и авторите, с които си
сътрудничи, с цел разширяване на
аудиторията и популяризиране на
съвременната визуална култура.
Предвиденият модул за онлайн
пазаруване ще осигури връзка между
потребителите и авторите при
възникване на извънредна ситуация и ще
подпомогне финансовата стабилност на
галерията.

Проектът представя идея за създаване на онлайн платформа за
продажба на произведения на изкуството към съществуваща
галерия. Не е представена едногодишна програма на галерията. Не
са отчетени приходите от продажба на произведения и цялостната
икономическа дейност на организацията в представения бюджет. Не
е представено съдържанието на платформата и е трудно да се
определеи художествената стойност на проектното предложение.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

"Настояща реалност" e платформа
формулирана във виртуална среда със
собствено интерактивно галерийно
пространство. Първата цел е да
интерпретира познати ключови
пространства, като създава собствена
продукция с интеракция. Втората посока
е да функционира като свободно
алтернативно пространство или открита
сцена, готова среда за връзка на артисти
и публика. Посетителите ще
взаимодействат с платформата и
включените изложби посредством очила
за VR.

Проектът е добре структуриран. Основната цел на проекта е
разработване на платформа, работеща с приложения за дигитална
реалност като инструмент за популяризиране на изкуството и
културата. "Настояща реалност". Продуктът се състои изцяло от
виртуално съдържание. Въпреки това са на лице съществени
проблеми с документацията и бюджета на проекта. Липсват оферти,
а бюджетът съдържа необосновани разходи. В декларация де
минимис грешно е отбелязан регламента на помощта. Проектът не
е одобрен за финансиране.
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Танц
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Сдружение "Кауза
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Култура"
музика

ПО НАШИТЕ СТЪПКИ

Съвре
менен
танц - Хетероподи ООД
Технол
огии

Алехандро 2012
ЕООД

Брейн Стор
Проджект
Фондация

Годишна Програма на
Компания Хетероподи

http://acalej
andro.com/

Подобряване на
капацитета за
организация на
културни събития и
стабилизиране
дейността на

Скок във времето

България, София,
Пловдив, Бургас

България, София

България, Пловдив

България, София

12-Jan-2020

11-Jan-2020

10-Jan-2020

11-Feb-2020

7/30/2021

10/31/2021

10-Jan-2021

10/15/2021

107,465.00 лв

130,635.58 лв

76,683.14 лв

74,847.68 лв

95,765.00 лв

99,420.82 лв

76,683.14 лв

70,647.68 лв

0.00 лв.

Проектът ПО НАШИТЕ СТЪПКИ е цикъл от
три интерактивни концерта, които ще бъдат
осъществени в три от най-големите
български градове София, Пловдив и
Бургас.

Проектното предложение много бегло отговаря на целите и
приоритетите на програмата. Няма убедителна защита на
претенцията за иновативност – основните творчески дейности по
проекта са концерти главно с изпълнения на стари рок шлагери.
Привежда се една и съща незадоволителна аргументация в
различни графи на формуляра, както и в други приложения към
проектното предложение (Стратегия за развитие, План програма,
Принос и въвеждане на иновации). Партньорствата са в сферата на
пожелателното – няма доказващи ги споразумения, уверения,
договори, писма за подкрепа. Вместо Декларация за партньорство и
удостоверение за код на икономическа дейност е приложена
биография. Вместо Приложение 6 е приложено повторно
Приложение 5. Вместо Обосновка на бюджета е приложена
биография. Вместо оферти за услуги и други документи, доказващи
разходите по бюджета, са приложени отново биографии на
различни участници в проекта. Проектът не е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

С тази кандидатура продуцентска компания
Хетероподи иска да заяви нова посока в
развитието си, като се разгърне в танцова
компания с постоянно нает екип, която
представя и разширява изпълнителските
изкуства. Акцент в насоката й е
междусекторното сътрудничество, с което
отстоява иновациите, креативността и
разнообразието в танца.

Проектът предплоага изграждане на компания около хореографа
Росен Михайлов, наемане на танцьори и хореографи, които още не
са окончателно избрани. Има идея за програма с конкретни
спектакли, предвидени са партньорства с Британски съвет и чужди
професионалисти. Хореографът Росен Михайлов има сериозна
биография и принос в историята на българския съвременния танц. В
документацията и бюджета има пропуски. Въпреки това проектът
има потенциал да постигне поставените цели. Проектът не е
одобрен за финансиране на тази сесия поради липса на
средства.

0.00 лв.

Основната цел на настоящия проект е
"Подобряване на капацитета за
организация на културни събития и
стабилизиране на дейността на артцентър "Алехандро".

Проектът не е достатъчно добре аргументиран, всички негови
елементи са твърде слабо представени. Попълването на
бюджетната матрица е некоректно поради което проектът е
технически недопустим. Проектът не е одобрен за финансиране.

70,000.00 лв.

Брейн Стор Проджект са едни от най-активните артисти и
организатори на събития в областта на съвременния танц и
пърформанс. Фестивалът Антистатик с десетгодишното си
присъствие в София успя да покаже на българската публика
множество артисти и проекти от цял свят благодарения на
Спрените и отложени събития, поради
широките си партньорски отношения с местни и чуждестранни
пандемията, доведоха до срив на
институции и организации. Брейн Стор проджект организарат важни
дългогодишна работа и стратегическо
ателиета за местната общност, а от две години стартираха
планиране за развитие на публики.
единственото в България издание за танц Списание Танц-сериозно
и професионално списание, чието разгръщане и в дигитална среда
Проектът "Скок във времето" планира да
е част от този проект, който планира развитие и дообогатяване на
разработи балансирано възвръщане на
всички дейности на организацията. Екипът е доказал своя
комуникацията с публиката чрез подсилено
професионализъм и определено има принос за развитието на
дигитално присъствие на "Списание за танц"
професионалната среда в България благодарение на всичките
и представления на живо, част от 14-то
артистични и дискурсивни формати, които развиват. Проектът ще
издание на фестивал "Антистатик".
им даде шанс за устойчивост и стратегическо развитие, което
именно е във фокуса на приоритетите на програмата. Проектът е
одобрен за финансиране. Изисква се повторно предоставяне на
декларация де минимис във връзка с проект, подкрепен от програма
"Творческа Европа" както и уточняване на разходите за наем.
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Театър

Аудиовизуалн
и изкуства,
Интердисципл
инарен
проект,
Кураторска
дейност
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Приложни
изкуства
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Фотография,
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кино,
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проект, Нови
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https://www
Трагико
АЖУР ПИКО ЕООД .ajurpico.co
медия
m/

Музика

АВЕДА ООД

Графич
ни
изкуств
аСеригр
афия

НП

Сито Студио
ЕООД

Акцента в дейността
на Кафе-Галерия Су
29 е в излагането,
http://cutwe
промотирането и
ntynine.com активната подкрепа
на български
/gallery/
визуални артисти
работещи в България
и чужбина.

http://www.
sitostudio.com

Сито Принт Клуб.
Споделено
пространство за
сериграфия.

ФОТО ФИКСАЖ програма за
устойчивост,
обогатяване и
разпространение на
фотофонда на
фондация
Фотофабрика чрез
създаването
национална и
балканска мрежа.

Фондация
Фотофабрика

Популя
рна
Вирджиния
музика - Рекърдс ЕООД
Поп

Ажур Пико на сцена

http://www.
virginiarecor
ds.com/

Дистанционен
творчески лагер за
писане на песни

България

Пловдив

България

България, София

София, България

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11/16/2020

10/30/2020

11-Jan-2020

10/31/2021

11-Jan-2021

11/16/2020

10/30/2021

12-Jan-2021

111,600.00 лв

33,000.00 лв

90,293.30 лв

97,269.95 лв

99,964.00 лв

100,000.00 лв

33,000.00 лв

75,643.85 лв

97,269.95 лв

99,964.00 лв

0.00 лв.

Разпространение на театрални спектакли,
достигащи голяма аудитория в различни
краища на страната.

Проектът не надхвърля обичайната дейност на организацията по
разпространение на конвенционална театрална продукция в
различни краища на страната. Отсъстват иновативни елементи.
Проектните дейности са ограничени до реализацията на турнета в
страната. Не са посочени конкретни целеви групи и методи на
развиитие на аудиторията. Не е обосновано по какъв начин
проектът ще доведе до статегическо развитие на организацията.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Бихме искали да продуцираме и курираме 5
изложби в рамките на приблизително 10
месеца на утвърдени и не утвърдени млади
визуални български артисти, живеещи в
България и чужбина. Четири самостоятелни
изложби и един кураторски проект на гост
куратор, който ще бъде поканен да
селектира артисти и да определи
творческата концепция на изложбата.
Планираме и съпътстващи програми за
някои от изложбите, като лекции и
уъркшопове.

Добре представен проект, надграждащ досегашната дейност на
организацията и повишаващ нейния капацитет. Цялостното
предложение показва, как една малка галерия успява да създаде
последователна своя програма и да придобие обществена
значимост. Има неточности и липси в представянето на
бюджета..Матрицата не е попълнена коректно. Общата стойност на
разходите /колона 6/ не е равна на общо разходи по източници на
финансиране /колона 9/. Липсва декларация за съфинансиране.
Няма предоставени документи за хостинг, домейн и интернет. няма
предоставена тарифа за таксата от т. 10.1. Липсва % относителен
дял на някои редове. Необоснован разход на т.4.2. Сумата на
проекта е 59298 лв. , а не 33000 както е посочено в таблицата.
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на
средства и се насочва към кандидатстване на следваща сесия.

0.00 лв.

Споделеното пространство за творци с
акцент сериграфия. Преминалите обучение
при нас или на други места, ще могат да
използват базата сами или с помощ от
асистент и да отпечатват лимитирани
тиражи творби - плакати, картички, зинове.
Направи-си-сам базата, ще бъде надградена
с ръчна печатарска маса с вакуум плот,
иновацията ще улесни артистите и ще им
позволи да създават още по-комплексни
произведения на изкуството с високо
естетическо качество.

Кандидатурата засяга създаване на Сито Принт Клуб, а не
цялостна подкрепа на организацията. Не отговаря напълно на
приоритетите на програмата. Въпреки това проектът предвиджа
стратеги за създаване на арт пространство за сериграфия графична техника и онлайн платформа. Предвиждат се събития,
посветени на отпечатване на сериграфия, ателиета, работилници.
Акцентира се върху създаване на произведения на графичното
изкуство. Проектът притежава голям потенциал за развитие и
устойчивост. Прикаченият бюджет е без последната колона на
матрицата - Относителен дял. Общите административни разходи
представляват 66,22% от общия бюджет, а административните
разходи за сметка на фонда са 68,25% от исканата сума! Не е
представена декларация за съфинансиране. Проектът не е
одобрен за финансиране поради липса на средства.

85,000.00 лв.

В продължение на 7 години ФотоФабрика
формира комплексен фонд от образци на
световната и българска фотография, видео
и кино материали, издания, дигитално
съдържание. Проектът включва изготвяне на
регистър и целогодишна програма за
социализиране на това богатство чрез
дигитални и реални събития, поставящи
начало на национална и Балканска мрежа.
Целта е фондацията да придобие
устойчивост, да повиши своя капацитет и
развие дейността си.

Добре обмислен и формулиран проект. Много ясно и стуктурирано
оформена стратегия - както концептуално, така и в практичната си
част. Целите са добре описани и аргументирани. Сериозен екип от
професионалисти с доказан опит. Добре развит и обещаващ проект,
предполагащ устойчивост. Проектът е одобрен за финансиране с
редукция - за транспорт и кетъринг.

0.00 лв.

Мисията на проекта "Дистанционен
творчески лагер за писане на песни" е да
изгради дълготрайна мултикултурна
платформа за свързване и съвместно
творчество на автори, музикални
продуценти и изпълнители, създавайки
повече възможности за успехи в световен
мащаб, при работа в пандемична обстановка
и спазването на социална дистанция

Исканите средства са за творчески лагер, а не за организация.
Липсват неообходими данни при попълване на бюджета.
Хонорарите са силно завишени. Не отговаря на целите и
приоритетие на програмата.Не е попълнена колона 10 Относителен
дял в матрицата. Бюджета включва единствено разходи за
закупуване на ДМА и хонорари на 9 артист-изпълнители за по 5
дни. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG1403 251

ORG ## 20 ORG0457 252

ORG ## 20 ORG0455 253

ORG ## 20 ORG1433 254

Аудиовизуалн
и изкуства,
Игрално кино

Портокал ООД

Творческо,
финансово и
София, Бяла слатина,
https://www
стратегическо
Ямбол, България.
.facebook.c
развитие на
Включва събития в
портфолио от
om/portokal
различни европейски
дебютни филмови
films
държави
проекти на млади
български режисьори

Проект за
подобряване и
развитие на
продуцентско
студио с устойчиви
https://www ресурси за работа
Хенд Плейд ООД .handplayed
предвид
.co
следкризисно
възстановяване с
фокус върху
икономика на
знанието и
ефективността

Културен
мениджмънт

Култур
нообразо
Българска и световна
Интердисципл
http://easya
история на
вателн Фондация Изиарт
инарен проект
rtbg.com
изкуството за деца
а
програ
ма

Нови медии,
Театър,
Интердисципл
инарен проект

Н/П

Мариет и
Марионет ЕООД

http://www.
marioneta.o
rg

"Мариет и
Марионет"ЕООД театрална къща
"Мариета и
Марионета"

България

България София

България, гр.Созопол,
гр.София, гр.Перник

11-Jan-2020

11/15/2020

1-Sep-2021

11-Jan-2020

10/31/2021

11/15/2021

12-Apr-2021

10/31/2021

99,858.00 лв

99,873.60 лв

63,500.00 лв

112,934.83 лв

80,360.00 лв

99,051.60 лв

60,500.00 лв

99,997.08 лв

65,000.00 лв.

Устойчиво надграждане на дейността на
"Портокал" с цел творческата подготовка и
финансиране за производство и
разпространението на дебютните авторски
филми - европейски ко-продукции на млади
български режисьори в условията на
мерките за ограничение на Covid 19
пандемията и техния ефект върху
културните институции и бизнеса.

65,000.00 лв.

Проектът цели продуцентската компания да издържи на
финансовия колапс.С проекта продуцентската компания с измерими
резултати през последните години, визира своето следкризисно
стратегическо развитие чрез няколко ключови дейности с цел
Проект за подобряване и развитие на
подобряване на организационния капацитет и възможност за
handplayed в продуцентско студио с
реализация на нови творчески проекти. Предвиждат се основно
устойчиви ресурси за работа предвид
инвестиции чрез програмата в човешкия ресурс - професионалисти
следкризисно възстановяване с фокус
и стажанти, както и в нови технологии - закупуване на
специализирана техника. Иновативният подход както в
върху икономика на знанието и
повишаване ефективността и качеството качественото художествено съдържание на продукцията, така и в
на аудиовизуалните продукти и иновация технологиите е непрекъснато присъстващ. Предвижда се
създаването на интерактивни премиери с участието на публиката.
при развиване на публиките.
Създадени партньорства както национални, така и международни с
голям потенциал за бъдещо развитие. Предлага се за
финансиране с редуциран бюджет, по отношение на перата
"Маркетинг и разпространение" и "Закупуване на техника" .

0.00 лв.

Фондация Изиарт има сериозен натрупан опит и капацитет в
областта на образователните програми по изкуства за деца.
Възпитаването на интерес към визуалните изкуства, както и към
Проектът "Българска и световна история работата на музеите и галериите е изключително важна кауза.
на изкуството за деца" е организиране и Проектът се осъществява в партньорство с РИМ-София и СГХГ, за
провеждане на безплатни ателиета за
което са представени писма. Проектът има важно значение за
деца по рисуване всяка събота в СГХГ и развитие на публики, но не е достатъчно добре обосновано по
филиалите и Галерия Васка Емануилова какъв начин ще допринесе за стратегическото развитие на
и Художествена галерия Дечко Узунов,
организацията. Концепцията на програмата е иновативна по
както и създаване на образователни игри отношение на традиционните практики в българските музеи и
в СГХГ и Регионален исторически музей- галерии, като включва интерактивни елементи. Програмата на
предвижданите занимания е интересна и атрактивно поднесена
София, свързани с периодичните им
спрямо целевите публики Формулярът не е довършен. Бюджетът не
изложби с цел привличане на детска
е във формата на НФК, не са представени оферти. Не е използвана
публика .
матрицата на бюджета по програмата. Не е представена
декларация за съфинансиране. Не са приложени копия на договори
и оферти. Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

"Отдавна, много отдавна, чак около миналия
петък",през 1992 г. бе създадена театрална
къща МАРИЕТА И МАРИОНЕТА, за да
забавлява малки и големи. Днес тя е пъстро
ветрило от творчески индивидуалности:
актьори и кукловоди, клоуни и мимове,
режисьори и кукломайстори, музиканти и
художници...Макар и различни, те си
приличат в едно: много обичат и децата, и
театъра.От куклената сцена до грандиозния
фестивал-навсякъде е вълнуващо с
МАРИЕТА И МАРИОНЕТА.

Проектът включва осигуряване на международно финансиране и
творческа подготовка на портфолио за четири филмови продукции
на дебютиращи творци. Включените международни форуми са сред
най-утвърдените в сферата и участието в тях ще има важно
значение за дебютантите. Проектът е одобрен за финансиране с
редуциран бюджет.

Проектът предвижда запазване и надграждане на организационния
капацитет на театрална къща Мариета и Марионета,
специализирана в детски куклени спектакли. Художествените
качества на проекта не са на очакваното ниво. Иновативните
елементи са ограничени. Дългосрочната стратгия за развитие е
неубедителна. Проектът не е одобрен за финансиране поради
липса на средства.

ORG ## 20 ORG0159 255

Документално
кино

Музика
лен
филм

КЛАС ЕООД

Диджей Партитури

ORG ## 20 ORG4350 256

Хорово
изкуство,
Музика

ORG ## 20 ORG5997 257

Изящни
изкуства,
Културен
мениджмънт,
Културно
наследство,
Кураторска
дейност,
Музейна
дейност, Нови
медии,
Дигитални
изкуства

ORG ## 20 ORG0098 258

едного
дишна
кампан
ия за
разпро
ОБРАЗ И ПОДОБИЕ
стране
Дизайн,
едногодишна
ние на Международно
Документално
http://www.
кампания за
триеналена
българ
кино,
triennial.orbi разпространение на
ски и сценичния плакат български и световни
Интердисципл
tel.bg/
светов София Сдружение
плакати в дигитална и
инарен проект
ни
реална външна среда
плакат
ив
дигита
лна и
реална

Български хоров
съюз Сдружение

Стари столици
Сдружение

Детският хор на
България

"Дигиталната
трансформация в
контекста на
културното
наследство и
съвременните
изкуства"

България, гр. София

България, София

България, Велико
Търново

България, София,
Бургас, Пловдив

10/30/2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/30/2020

10/30/2021

8/31/2021

10/26/2021

10/30/2021

177,985.00 лв

94,297.20 лв

75,856.16 лв

60,601.00 лв

65,000.00 лв

94,297.20 лв

71,856.16 лв

60,601.00 лв

0.00 лв.

Филм-изследване на професията на
диджея, с нейните специфики и
възможности да въздейства на хората, за
добро, и за лошо. В софийските клубове
или по време на летни концерти на
открито, ще наблюдаваме публиката и
човека, търсещ нейните честоти, Диджей
Ко. След емоционални нощи с
танцуващото множество, ще търсим
тихите мигове на единение с природата,
шеметните спускания със сноуборда,
философските разговори в уютната му
библиотека.

Проектното предложение представя концепция за конкретен филм и
план за неговото
реализиране, но не и аргументирана информацията относно това
дали и по какъв начин проектът отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата. В приложенията вместо конкретни
отговори на поставените въпроси има неуместни и неуважителни
формулировки. В декларацията de minimis не е посочена сумата от
получена държавна подкрепа – филмът е финансиран от ИА НФЦ.
В бюджета се изисква финансиране от НФК за редица недопустими
разходи съгласно условията на програмата. Не са приложени
оферти за значителна част от външните услуги. Липсва договор за
наем студио, както и план или справка за нощувките. Липсва
задължителната обосновка на предложения бюджет.
Проектът не е одобрен за финансиране.

70,000.00 лв.

"Детският хор на България" е проект, който и
в трудни условия е насочен към възможно
най-широката публика. С участието си в
уоркшопове детските хорове и диригентите
им ще се подготвят за Финален концерт,
който ще се състои съобразно
епидемиологичните условия на 19.06.21г. в
зала 1 на НДК под съпровода на Младежка
филхармония "София". Постиженията на
участниците ще бъдат предоставени чрез
няколко видеозаснемания в електронните
платформи и медии.

Предложеният проект се вписва напълно в целите и дейността на
кандидатстващата организация и отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата. Предвижданите дейности по проекта
биха били от особено значение за подпомагането и
популяризирането на детското хорово изкуство в редица градове в
страната. Кандидатстващата организация е реализирала няколко
мащабни проекта до този момент и има капацитета да се справи
успешно с провеждането на проекта. Сред малкото недостатъци на
проектното предложение са: наличието на повтаряща се
информация в различни приложения; не са посочени кои ще са
двамата обучители в обучителните сесии в Хасково и Шумен; не са
приложени оферти за наем на зали извън София и за автобусен
транспорт. Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана
сума (приспаднати са незащитените със съответни документи
разходи).

0.00 лв.

Концепцията на проекта се базира на
Методиката за популяризиране на
културното наследство и изкуствата с
художествени взаимодействия и
образователни въздействия чрез ИКТ.
Основната цел е да се осигури
устойчивост и развитие на дейностите
подкрепяни от СТАРИ СТОЛИЦИ.
Използваната методика, оборудване и
иновативни процеси за работа в
интерактивна виртуална среда, запазват
възможността за взаимодействие между
творците и широката общественост.

Цел на проекта е да се осигури устойчивост и развитие на
дейностите подкрепяни от сдружение СТАРИ СТОЛИЦИ в областта
на популяризиране на културното наследство и съвременните
изкуства.Трудно разбираеми са конкретните цели на проекта,
недетайлизирани дейности, липса на обосновка. В почти всички
полета на различните приложения се повтарят цитати от научни
статии без да се дава отговор на конкретните въпроси. Липсват
приложени оферти и ключови документи към предложения бюджет.
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на
средства.

60,000.00 лв.

Кампанията използва комплексен и
иновативен подход, за да стимулира
диалога между разнородни групи и
институции, да провокира дебат и да
постави във фокуса на общественото
внимание проблема за това къде и как се
разпространяват смислени културни и
социални послания. Използвайки силата на
плаката, проектът обогатява пътищата, по
които културата достига до зрителите и
формите на нейното визуализиране в
реалното и дигитално публично
пространство.

Проектът е добре аргумертиран и структуриран. Има ясна програма,
бюджет и обосновка. Главната цел е да реабилитира авторския,
зареден със социални и културни идеи плакат, да фокусира
общественото внимание върху това, как публичната среда
отразява, интерпретира и визуализира случващото се около нас.
Специфични цели: - да стабилизира и актуализира постиженията на
единственото в света изложение за сценични плакати,
представяйки по иновативен начин неговия фонд - да подпомогне
адаптирането на творческия и организационен ресурс на
триеналето чрез партньорства и намеси в реална и дигитална
среда. Проектът има капацитет за реализация. Проектът е
одобрен за финансиране с минимална редукция на бюджета.

ORG ## 20 ORG6038 259

Документално
кино,
Литература,
Музика,
Театър

сдружение
"Прегърни ме"
ООД

Повишаване и
разширяване на
http://www.
съдържанието и
pregarnime.
обхвата на културните
org/
събитията чрез
Прегърни ме

България, София

11-Jan-2020

10/30/2021

99,800.00 лв

99,800.00 лв

0.00 лв.

Сдружение "Прегърни мe" чрез култура и
изкуство изпълнява социални каузи. В
Галерия Прегърни ме се представя
изкуство и култура от най-разнообразен
характер: театър, кино, литература,
приложни изкуства, музика и други. В
пространството се организират културни
събития, които от една страна подкрепят
творците, осигурявайки им място за изява
и широк кръг от публика, а от друга
страна - с приходите от събитията се
осъществяват социални каузи.

Сдружение Прегърни ме поддържа галерия, предлагаща
разнообразна културна програма - концерти, театрални спектакли,
литературни четения, кино-прожекции, изложби. Проектното
предложение включва разнообразни събития - представяне на
съществуваща продукция, както и продуцирането на два нови
спектакъла. Художествената продукция има по-скоро
конвенционален характер, няма подчертано иновативни елементи,
приложение 5 липсва (на негово място е пр.12). Публиките на
проекта не са достатъчно ясно конкретизирани, въпреки че е
посочено, че галерията работи с деца в неравностойно положение.
В стратегическо отношение проектът има значение за запазване
дейността на галерията, но на фона на други проекти в сесията той
не показва особени качества. Липсват документи, показващи
разходи за наем и стопански разходи. Проектът не е одобрен за
финансиране поради липса на средства.

4 стратегически линии

ORG ## 20 ORG0992 260

ORG ## 20 ORG0712 261

ORG ## 20 ORG0161 262

Драмат
ичен
театър,
Танц, Театър
Танц,
радиот
еатър

Документално
кино,
Докуме
Културно
нтално
наследство,
кино
Театър

Дигитални
изкуства

ПОВИШАВАНЕ НА
ОРГАНИЗАЦИОННИЯ
КАПАЦИТЕТ,
РЕАЛИЗАЦИЯ НА
ОБРАЗОВАТЕЛНА
ПРОГРАМА,
СЪЗДАВАНЕ НА
НОВО КУЛТУРНО
СЪДЪРЖАНИЕ

Театрална
компания Момо
Сдружение

http://www.
theatrecom
panymomo.
blogspot.co
m

7 ЛЪЧА ЕООД

"Чудесният ден на
Сая"-филм за
Детската Академия за
изкуства и
http://www.
предоставянето на
7rays.bg/
творческа сцена на
деца в здравословна
среда в условията на
пандемия.

Сдружение
"Окаста"

Ars longa Vita bravis

Организационна - повишаване на
капацитета на екипа на ТК Момо

България, София

България

България

11-Jan-2020

2-Jan-2021

12-Jan-2020

10/31/2021

1/31/2022

11/30/2021

85,995.00 лв

106,490.00 лв

78,000.00 лв

85,995.00 лв

99,840.00 лв

78,000.00 лв

0.00 лв.

Проектът на ТК Момо предвижда разнообразни стратегически
линии на развитие - повишаване на капацитета на организацията,
образователна програма за публики, създаване на нов творчески
Информационна - развитие на публиките
продукт. Предвижда се повишаване на капацитета и на свободните
чрез повишаване на информираността им
артисти, чрез поредица от семинари с международно участие.
Иновативните аспекти на проекта не са добре защитени. В
Образователна - повишаване на капацитета документацията и бюджета има пропуски, несъответствия с
на индивидуалните артисти и независимите приложените документи и липсващи такива за част от планираните
културни организации в България
разходи. Стратегическото развитие след приключване на
финансирането е проблематично. Не е представен риск-регистър.
Творческа - създаване на нова продукция
Проектът не е одобрен за финансиране поради липса на
Колекцията на Харолд Пинтър и
средства. Препоръчва се да кандидатства отново.
професионално заснемане както на
Колекцията, така и на Друг човек.

0.00 лв.

Проектът предвижда реорганизиране на
част от дейността на "7 Лъча" ЕООД, като
се създаде Детска Академия за изкуства
за организиране на образователни
събития за деца с основен фокус изкуство. Предвидено е също и
създаване и разпространение на три
културни продукта: детска театрална
постановка, виртуална детска изложба от
рисунки на културно-историческите
обекти и 57 мин. документален филм за
дейността на Детската Академия за
изкуствата.

Проектът предвижда създаване на Детска академия за изкуства с
локален характер и много тясна таргет група /40 деца/ за да
оправдае външната финансова подкрепа. Не дава доказателства за
устойчиво развитие в стратегически план. Досегашната дейност на
организацията включва предимно създаването на аудио-визуални
продукти, а очакваната реорганизация изисква повече опит и
комуникация, специфични за работа с деца. Иновативни методи не
са описани в приложение 5. Лиспват приложени документи към
бюджета като договори и оферти, доказващи заложените разходи.
Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проектът предвижда създаването на
виртуален арт пърформанс и
представянето му пред публика във
физическо и виртуално пространство

Кандидатурата засяга създаване на арт пърформанс, не подкрепа
на организацията и съответно не отговаря на приоритетите на
програмата. Проектът няма представена подробна план-програма
за дейността на организацията за едногодишния период. Има
несъответтвия между приложените документи за оферти и
заложените разходи в представения бюджет. Проектът не е
одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG0185 263

Докуме
нтално
кино с
Документално фокус
кино
върху
човешк
ите
права.

ORG ## 20 ORG6048 264

Изящни
изкуства,
Изящн
Културен
ои
мениджмънт, прилож
Кураторска
но
дейност,
изкуств
Приложни
о
изкуства

ORG ## 20 ORG1996 265

Докуме
нтална
Документално филмо
кино
ва
антоло
гия

Сдружение
Балкански
Документален
Център

"Деа Арт" EООД

София Документал http://www.
международен
bdcwebsite.
фестивал за
документално кино и
com
уъркшоп

Годишна програма за
изложбена и
http://www.
събитийна дейност на
artpapillon.c
Арт Галерия Папийон
om/
за периода 12.12.2020
г. до 20.10.2021 г.

София, България

България, гр. Варна

11-Jan-2020

12-Dec-2020

10/30/2021

10/20/2021

98,095.52 лв

31,566.84 лв

70,000.00 лв

31,566.84 лв

60,000.00 лв.

0.00 лв.

София Документал е първият в България
международен документален фестивал и
уъркшоп с фокус върху човешките права и
развитие на млада и ангажирана публика.
Чрез прожекции на най-важните нови
документални филми и организирането на
дебати, свързани с тях, София Документал
ще се фокусира върху най-наболелите
проблеми. Така фестивалът ще допринесе
за повишаване степента на социално
включване и за разширяването на
гражданското общество в България.

Проектът има за цел да осъществи фестивал на документалното
кино. В съвременната филмова среда в България, това е слабо
разработена територия. Темите и подходът на представяне са
иновативни за българската среда. Предвидена е значителна
партньорска мрежа, включени са важни теми и автори. В
стратегическо отношение преоектът е важен за развитието на
организацията, като надгражда над нейните досегашни дейности.
Спомага за осъществяване на значими и престижни международни
партньорства и участия и позициониране на организацията на
международна сцена. Липсват приложени копия на договори и
оферти за доказване на заложения разход. Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.

Годишна програма за изложбена дейност,
включваща реализацията на 12 изложби на
утвърдени български художници и
скулптори. Както и реализирането на 3
професионално изнесени лекции за младежи
за връзката на изкуството и литературата,
както и представянето им в медийното
пространство. Заложено е като съществено
перо, подготовката и отпечатването на
каталози, представящи творчеството на
авторите, чийто изложби ще се състоят.

Проектът представя годишен изложбен план на частна галерия.
Включени са отпечатване на каталози за изложбите, лекции и
медийни изяви.Липсва стратегия за развитие и иновации.
Некоректно попълнена документация. Бюджетната матрица е
попълнена некоректно, липсват приложени оферти или други
документи в подкрепа на заложените разходи. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Филмова антология "Четири годишни
времена".

"ПАНДИ" ЕООД

ЧЕТИРИ ГОДИШНИ
ВРЕМЕНА

БЪЛГАРИЯ

12-Aug-2020

10/30/2020

115,000.00 лв

92,000.00 лв

65,000.00 лв.

Четири филма ще разкажат в картини
творчеството на художниците Яна
Костадинова, Деси Денева, Свилен
Стефанов и Динко Стоев.
И четирите годишни времена.

ORG ## 20 ORG6028 266
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докуме
Аудиовизуалн
нталис
и изкуства
тика

Аудиовизуалн
и изкуства,
Игрално кино,
Фотография

"ФРЕШ
ПРОДАКШЪН"
ЕООД

"Байпас Филм"
ЕООД

Проект за създаване,
производство и
разпространение на
аудио визуални
продукти с цел
подкрепа на
българско изкуство в
онлайн среда

Повишаване на
конкурентоспособнос
тта, устойчивостта и
техническите
възможности чрез
нови визуални
средства

България София

10/20/2020

9/20/2021

97,634.69 лв

97,634.69 лв

0.00 лв.

Създаване на 24 документални аудио
визуални епизода с единична
продължителност до 30 минути. Всеки
епизод ще представя различна сфера от
българското изкуство, култура, история,
творец или творчески проект. В
продължение на 12 месеца тези епизоди ще
бъдат излъчвани в нарочно създадено
онлайн пространство.
Чрез повишаване организационния
капацитет, техническите възможности и
конкурентоспособността на Байпас Филм
ЕООД ще се открият нови възможности за
заснемане на авторски визуални проекти.

София

10-Jan-2020

10/31/2021

70,205.12 лв

49,347.07 лв

0.00 лв.

Проектът визира създаването на 4 документални филма, посветени
на творчеството на 4-има млади български художници, с което да се
укрепи следкризисно дейността на филмова продуцентска къща с
измерими резултати в документалното кино. Организацията има
история в съответния жанр, както и създадена богата партньорска
мрежа не само в страната, но и в чужбина. Създадени са
комуникационни партньорства и канали за разпространение на
продукцията. Предвижда се участие със създадената филмова
антология да се участва в утвърдени фестивали като Master of Art и
др. Не достатъчно добре разписан проект и бюджет. Въпреки това,
популяризирането на български творци и изкуство остава
приоритетно за утвърждаване и развитие на българската кулутра.
Проектът се предлага за финансиране с редуциран бюджет,
поради некоректно разписана бюджетна рамка. Не са приложени
копия на договори и оферти, доказващи заложените разходи. Тези
разходи са приспаднати от предложения бюджет.

Проектът предвижда заснемане на 24 аудио визуални продукта от
по 30 минути посветени на различни български творци от различни
сфери. Проектът не е фокусиран върху стратегическото развитие на
организацията и съответно не отговаря на целите и приоритетите
на програмата. Липсват детайли относно конкретните личности, за
които ще бъдат творбите. Не са приложени трудови договори и
договор за управление и контрол на лицата, посочени като
регулярен екип. Заложените в матрицата суми са различни от
сумите, посочени в обосновката на бюджета. Проектът не е
одобрен за финансиране.

Целта на проекта е да се попомгне филмово студио за закупуване
на съвременна снимачна техника, с която да се осъществят бъдещи
филмови проекти, както и промотирането й в професионалните
среди. Няма ясна оценка за рефлексията върху културния процес и
Чрез създаването на собствена
бъдещето развитие и употреба на върпосната техника. Има
уебстраница на фирмата ще бъде повишена
несъответствие между приложените оферти и разписаните
нейната видимост, извън кръга на
очаквани разходи. Проектът не е одобрен за финансиране.
съществуващите вече партньорства и ще
бъдат популяризирани нови за българския
пазар технически възможности.

ORG ## 20 ORG0990 268

ORG ## 20 ORG4515 269

ORG ## 20 ORG1710 270

Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство, Музика

Театър

Етнология,
Интердисципл
инарен
проект,
Културна
антропология,
Нови медии,
Танц, Театър,
Фотография

Джаз

Н/П

Н/П

Фондация Ей ту
Зет

Ай Ем Студио
ЕООД

Открити
пространства
Сдружение

Едногодишна
подкрепа за
дейността на
фондация Ей ту Зет в
областта на
развитието на
българската джаз
сцена на
международно ниво

Ай Ем Тиътър

България, София

България, гр. София

България, гр. Пловдив,
http://discov
Изкуство и
област Пловдив, гр.
артистични форми eredБургас, област Бургас,
spaces.org/ достъпни измерения
гр. София

10/15/2020

10/31/2020

11-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

10/31/2021

100,000.00 лв

100,207.60 лв

99,811.36 лв

100,000.00 лв

99,907.60 лв

95,211.36 лв

86,000.00 лв.

Проектът предвижда подпомагане основните
дейности на фондация Ей ту Зет в областта
на развитието на българската джаз сцена на
международно ниво. В рамките на
предвидените дейности по проекта
са:продължаване на усилената
международна дейност, представянето на
български джаз музиканти на европейската
сцена, работа в мрежи и партньорства,
организация на A to JazZ Festival 2021 и на
домакинството на Европейската джаз
конференция през 2022 г. в София.

Проектното предложение напълно отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата. Предвиждат се многообразни
дейности по проекта, в това число провеждане на фестивала A to
JazZ, съпътстващи събития, изграждане на партньорска мрежа,
създаване на портфолиа на множество български джаз
състави/проекти, участия на престижни международни джаз
форуми. Кандидатстващата организация е с безспорен опит,
множество успешно реализирани проекти и надежден план за
развитие. Потенциалът и устойчивостта на проекта наред със
стратегията за развитие са богато аргументирани. Проектът е
одобрен за финансиране с редуциран бюджет (приспаднати са
незащитените със съответни документи разходи - не са приложени
оферти за фотографски услуги, наем на техника, монтаж видео,
маркетингови разходи, акредитации и годишна членска такса).

0.00 лв.

ПАсоциацията играе важна роля в
развитието на българския куклен театър
и промотирането му по света. Екипът е
надежден и професионален. Проектът
предвижда иновативни аспекти – подкаст,
кратки видео-визитки. Името на проекта е
дефинирано много общо и няма
специфика. Обучението на
професионалисти в областта е важна
част от проекта и трябва да се подкрепи.
Стратегическите аспекти отсъстват и
няма обосновка за устойчивост. Уебсаъта
на организацията е нефункционален и е
необходимо да се съобрази с
изискванията на 21 век, но върху това не
е акцентирано в проекта. Предлагаме да
се подкрепи издаването на Кукларт и
част от предвидената техника и хонорари
– с два пъти по-малък бюджет.

Ай Ем Студио поддържат едно от значимите пространства за
независими сценични продукции в столицата. Проектът е важен
както за самата организация, така и за всички независими компании,
които представят своята продукция там. Иновативен момент в
проекта е стартирането на собствена продукция, тъй като до сега
организацията само е предоставяла пространството. Проектът има
важно значение за стабилизиране и укрепване на Ай Ем Тиътър. За
съжаление кандидатът е недопустим по технически причини, тъй
като дружеството е с различен предмет на дейност от
допустимото.Проектът не е одобрен за финансиране недопустим кандидат.

0.00 лв.

Проектът цели повишаване на капацитета на организацията,
разширяване на международни партньорства, достигане до
изолирани публики и документиране на натрупания опит.
Сдружение Открити пространства вече има натрупан опит в
Проектът има няколко основни
представянето на иновативни театрални форми като форумнаправления - развиване на капацитета театъра и театъра на сетивата. Ориентацията към малки населени
на организацията и разширяване на
места има важно значение за достигаето до нови публики.
партньорските мрежи както в страна,
Стратегията за работа с публики се нуждае от по-добра обосновка.
така и международни; надграждане на
Същото важи за дългосрочните стратегически инициативи на
натрупания опит и развитие на нови
сдружението. Кандидатурата има технически пропсуки в
театрални форми, съчетавайки методите документацията и бюджета. Липсва декларация за съфинансиране.
Предвидени са разходи за закупуване на принтер, озвучителна и
на форум-театър и сетивния театър за
видео техника, но сумите са посочени като Други продукционни
образователни пилотни инициативи;
разходи в перо 10, вместо в перо 1.5.ДМА. В матрицата са
регулярна дейност, свързана с
предоставяне на целогодишен достъп на заложени разходи за заплати, хонорари и наем за 14 месеца, при
допустима продължителност на проекта 12 месеца.. Не са
публиките до културно съдържание с
представени копия от трудови договори. Не са приложени оферти
фокус малки населени места.
за поддръжка на уеб сайт, хостинг и домейн, наем на локации,
транспорт, маркетинг и такси участие международни работилници
Проектът не е одобрен за финансиране на тази сесия поради
липса на средства. Препоръчва се да кандидатства отново.

ORG ## 20 ORG6047 271

ORG ## 20 ORG1109 272

Музика,
Приложни
изкуства,
Театър

Документално
кино

ORG ## 20 ORG0183 273

Интердисципл
инарен
проект,
Културно
предприемаче
ство,
Приложни
изкуства

ORG ## 20 ORG4269 274

Дизайн,
Интердисципл
инарен
проект,
Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство,
Кураторска
дейност, Нови
медии,
Приложни
изкуства

ORG ## 20 ORG0615 275

Клъбчър ООД

Театър,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Нови медии

https://www
АГИТПРОП ООД
.agitprop.bg

„Творческа улица
за художници и
артисти“ (ТУХАРТ)
Сдружение

Развитие за Първия
Български Вентролог
Димитър Иванов Капитана

Усвояване на
иновативни практики
за производство и
разпространение на
онлайн формати в
документалното кино

Търсене и предлагане
на решения за
проблеми в града и
обществото чрез
изкуство

https://studi
Студио Комплект
Платформа за дизайн
okomplekt.c
ООД
инициативи МЕЛБА
om/

н/п

Фондация Арте
Вива

Шансът на новото:
куклен театър в
дигитална среда

България

София, България

България

България, София

София, България

1-Jan-2021

11/15/2020

11-Jan-2020

10/31/2020

11-Jan-2020

12/31/2021

11/15/2020

10/31/2021

10/29/2021

10/31/2021

98,596.00 лв

115,000.00 лв

26,400.00 лв

99,957.84 лв

89,070.64 лв

98,596.00 лв

90,000.00 лв

26,400.00 лв

99,957.84 лв

80,490.64 лв

0.00 лв.

Проектът е насочен към провеждането на
Проектът представен от продуцентска компания не отговаря на
различни дейности, които имат за цел :
целите и приоритетите на програмата, тъй като е насочен предимно
към организиране на две национални турнета из страната, както и
- Да надградят административния
обучителни семинари от един артист. Проектът няма доказателства
капацитет на организацията и
за дългосрочна стратегия, която да изгради мениджърски и
участващите експерти
маркетингов капацитет в организационното развитие. Не предвижда
иновативни аспекти в областта на дигитализацията и новите
- Да позволят да се трансферира опит и
технологии.Не са приложени никакви оферти или други документи.
добри практики от други организации и
Липсват доказателства за сумите на разходите, посочени в
артисти в сферата на сценичните,
матрицата. В т.3.1 има само име без да е описана дейността, за
театралните и куклените изкуства в
която ще му се заплаща. Проектът не е одобрен за финансиране.
насока развитие на продукти

60,000.00 лв.

Създаване на пакет от три пилотни сериала Иновативен проект за подготовка и реализиране на документални
12 до 15 серии всеки - базирани върху
сериали и тяхното промотиране на специално създадена
натрупан вече филмов материал от
платформа. Проектът има потенциал за развитие в близките
скорошни филми на компанията. Активно
години. Компанията разполага с организационен капацитет и по
навлизане в онлайн пространството чрез
този начин ще го поддържа и надгражда, което отговаря на целите
създаване на Youtube канал за тези сериали
и приоритетите на програмата. Добре са очертани и целевите групи,
и таргетирана дигитална кампания в
до които да достигнат създадените културни продукти. Създадена
сътрудничество с водеща дигитална
е мрежа от международни партньори. В бюджета медийните
агенция. Позициониране на компанията като
разходи са със завишена сума, могат да се преразгледат и
създател на документално съдържание,
транспортните разходи. Проектът е одобрен за финансиране с
подходящо за онлайн дистрибуция, и
редуцирана сума.
изграждане на нова аудитория.

0.00 лв.

Кандидатстваме за финансиране за
хонорари на двама координатори и
мениджъри на дейностите по
инициативите на сдружението ни. Те са
основно за обживяване на селата,
подобряване на градската среда чрез
изкуство, популяриизране на културния
живот и осигуряване на пространства и
условия за творческа дейност на артисти.
Имената на инициативите са: Остави се
да си Воден; Фото-Корпус; Мобилна
работилница; Сервиз за пейки и Фабрика
за градско изкуство.

В проекта са предвидени единствено хонорари за координатор и
културен мениджър, което представлява 100 % административни
разходи. Няма ясна стратегия за преосмисляне на дейностите на
организацията и създаване на нови културни продукти. Проектът
не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Платформата за дизайн инициативи
Мелба представя, подкрепя и свързва
дизайнери помежду им, както и с
различни заинтересовани публики
/бизнеси, институции, медии и
международни организации/. Чрез
няколко основни иновативни формати тя
развива капацитета на творците от
визуалната общност, разпространява
знания за благотворното влияние на
дизайна в живота, мотивира осъзнато
мислене по темата и благоприятства
приложението на добрите практики.

Проектът задава нов модел на въвличане на разнообразни публики
в общи продукти и услуги, като едновременно с това повишава
знанията относно темата дизайн и дава възможност на повече хора
да се възползват от благотворните ефекти от приложението му.
Това се случва както в живи събития, така и в атрактивно
двуезично дигитално съдържание. В бюджетната рамка не са
попълнени източниците на финансиране и относителните дялове на
разходите. Не са представени трудови договори и оферти,
доказващи разходите в матрицата. Представена е една единствена
оферта за консултация по стратегия. Проектът не е одобрен за
финансиране поради липса на средства и непълна
документация.

0.00 лв.

Този проект цели да тества създаването
и менажирането на виртуална кукленотеатрална зала, достъпна до всяко дете и
родител. Използвайки четири
професионално филмирани спектакъла
на Театър Ако и допълнителен
образователно-развлекателен материал,
ще изпробваме опции за онлайн
разпространение на представления и
достигане до по-широка публика. Целта е
изследване и анализиране на
потенциала на идеята, изграждане на
ясна стратегия за нейното развитие.

Проектът съдържа иновативни елементи и работа в онлайн
пространството, но е институционален и не е свързан с други
партньорски организации за изпозлване на предлаганата виртуална
куклено-театрална сцена. Проектът цели развиване на динамичен
уеб сайт и видео-платформа, заснемане на четири спектакъла и
създаването на ново представление. Начинът на разработване на
едногодишния план не дава достатъчно обосновка за стратегически
подход в управлението на организацията и дългосрочното й
развитие. Бюджетът е необосновано висок в няколко разходни пера,
липсват оферти и документи за съфинансиране. Проектът не е
одобрен за финансиране поради липса на средства.
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Не е
проект,
прилож
Музика, Нови имо.
медии, Танц,
Театър,
Фотография

Анимационно
кино

Зографик филм
ЕООД

Аудиовизуалн
и изкуства,
Музика, Нови
медии

Танц

Арт Линк
Фондация

СТУДИО
КЪРКЕЛАНОВ
ЕООД

неприл
ожимо

Ню Криейтив
Къмпани ООД

http://www.
deridadance.com

Derida Dance CenterСезон 20-21

Творческо развитие
на визуални артисти и
http://zogra
професионалисти в
phic.com/
сферата на
анимационното кино

https://artliv
e.bg/

https://www
.divazone.b
g

СОФИЙСКА
ФИЛХАРМОНИЯ И
ARTLIVE
ПРЕДСТАВЯТ КЛАСИКАТА
ОТБЛИЗО!

FOUR NIGHTS

Сцена ДЕРИДА

България, София

България, София

България, София

11-Jan-2020

11/15/2020

12-Jan-2020

10/30/2020

11/30/2021

11/15/2021

10/31/2021

10/30/2021

224,898.24 лв

111,375.00 лв

99,830.58 лв

102,387.09 лв

99,885.44 лв

99,375.00 лв

99,830.58 лв

99,987.09 лв

70,000.00 лв.

Derida Dance Center-Сезон 20-21 предвижда
дейности по изпълнение на сезон 2020-2021
на Сцена ДЕРИДА-пространство за
съвременно изкуство и култура. Фокусира се
върху представяне на разнообразно
културно съдържание от независими
български и международни артисти,
реализация на текущи национални и
международни проекти, продукции на
организацията, както и в квалификация и
обучение на български артисти, адаптирани
към рискова среда на COVID-19.

Фондация Арт Линк и Derida Dance center са с доказана широка и
успешна творческа дейност, иновативност в проектите и активност
в производство на спектакли. Проектът на Дерида Арт Център
отговаря концептуално на зададените критерии от програмата.
Проектът е одобрен за финансиране с редуцирана сума поради
забележки по документацията: не е декларирана минимална помощ,
получена по програма Творческа Европа - НФК; общата сума на
Административните разходи, не съответства на общите разходи по
източници на финансиране; Административните разходи за сметка
на фонда са 63,99% от исканата сума; включени са дневни за
сметка на НФК, неспазено съотношение, изключват се разходите за
наем, отчитат се високи хонорари на ръководител, нерезонни
разходи - графичен дизайн на рекламни материали, телефон, СОТ,
дневни, хонорар трудов договор-ръководител (13% от проекта).

50,000.00 лв.

До 12 професионалисти в група с
образование в областта на дигиталните
изкуства, подбрани от комисия, ще се
обучават в продължение на година в
специализирани курсове, разделени на 4
модула по 10 дни всеки. Ще придобият
компетенции по една дисциплините: 3D
production pipeline, graphic storytelling,
портфолио, сториборд, питчинг библия,
драматургия за анимация. На най-добрите
курсисти ще бъде предложена постоянна
работа във "Зографик филм".

Проектът визира организирането на образователен модул в
областта на дигиталните изкуства и по-специално в специфични
обучения на млади кадри. По този начин се надгражда същинския
организационен екип на бенефициента, и се създава и нов такъв от
нови специалисти. Липсва създаване на оригинален художествен
продукт, но в същото време проектът предвижда повишаване на
компетенциите на включените участници. Бюджетната матрица е
попълнена некоректно, липсват документи доказващи предвидените
разходи. Поради тези причини Проектът е одобрен за
финансиране с редуциран бюджет.

0.00 лв.

Проект "Софийска филхармония и ArtLive
представят-Kласиката отблизо!" предвижда
реализация на видео продукция от 6
музикални спектакъла. Всеки един от тях е с
тема от известни класически автори и
произведения, като музикалните
илюстрации се изпълняват от симфоничен
оркестър, а информацията се подбира и
представя по интересен и занимателен
начин от самият диригент.

Кандидатурата се отнася до проект в съпродуцентство с държавен
културен институт, не до подкрепа на организацията. Проектното
предложение много бегло съответства на някои от целите и
приоритетите на програмата. Не са приложени оферти за важни
предвидени разходи в бюджета. Не е попълнен относителния дял
на разходите по перо 2 в матрицата. Офертата за закупуване на
техника е с валидност 45 дни, считано от 04.09.2020. Не е
приложена оферта за наем на студио, ПТС и камери, както за видео
монтаж и, аудиопостпродукция и рекламни материали. Проектът не
е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Проекта предвижда създаване на
културно събитие, което се
характеризира с новаторски подход:
синтез на изкуствата, способност да се
привлекат нови публики или да се
промени позицията на публиката от
пасивни зрители в активни съучастници в
събитието, мобилизира потенциала на
представители на различни социални
групи или на различни социални субекти,
свързани с управлението и развитието на
културната инфраструктура на града.

Кандидатурата предвижда създаване на събитие, не подкрепа на
организацията. В този смисъл проектът не отговаря на
приоритетите на програмата. В проекта липсва обосновка за
исканата сума. Начинът на разработване на едногодишния план,
включително филмирането на четирите представления не дава
достатъчно обосновка за стратегически подход в управлението на
организацията и дългосрочно развитие. Не е представен трудов
договор по т.1.1.1. Липсва документ за съфинансиране. Няма опис
на приложените оферти в матрицата за бюджет. Проектът не е
одбрен за финансиране.
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Културно
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Шарена гайда
ЕООД

Арт Фест ЕООД

https://www
.facebook.c
"От дете до артист!"
om/sharena
gayda/

http://siff.bg
/

Операция Кино

Докуме
http://www.
Занаят във времето нтално КАЙА вижън ООД kayavision.c
Фаза 1
кино
om/

Рокенд
рол,
Джаз,
Поп,
Фолкло
р, СинтМузика, Танц,
поп,
Фолклор,
Уейв,
Хорово
Постизкуство
рок,
Електр
оника,
Фънк,
Синема
тик

Общо Бъдеще
Сдружение

https://www
.commonfut
urenpo.com
/

Фестивал "Electric
Orpheus 2021"

България, Варна

България - София
плюс още около 15
града из страната,
сред които Бургас,
Пловдив, Варна, Русе,
Габрово, Велико
Търново, Севлиево,
Кюстендил, Сливен,
Ямбол, Асеновград и
други.

България

Парк-лозе Вила
Юстина, до село
Устина

11-Jan-2020

10-Jan-2020

12-Jan-2020

5-Jan-2021

10/31/2021

10/31/2021

10/31/2021

8/31/2021

58,954.88 лв

389,984.00 лв

26,564.10 лв

99,838.00 лв

58,954.88 лв

82,700.00 лв

22,502.50 лв

99,838.00 лв

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

0.00 лв.

Предмет на настоящия проект е развитие на
творческата дейност и капацитет на Детски
танцов ансамбъл "Шарена Гайда" в
условията на извънредна обстановка с цел
израстването на децата от състава като
артисти и изпълнители. Творческата
концепция предвижда разширяване на
обхвата на дейност чрез привличане на
корепетитор и вокален педагог, създаване
на нови културни продукти, тяхното фото- и
видеозаснемане и разпространение в
социалните мрежи.

Проектът не покрива изискванията на програмата. Иновативните
елементи не са убедителни, дългосрочната стратегия за развитие е
обоснована само частично. Бюджетната матрица е попълнена
некоректно. Видове разходи са описани като друг тип, Процентите
самоучастие са само върху сума за закупуване на въздушноциркулационна система. Проектът не е одобрен за финансиране
поради липса на средства и непълна документация.

Операция Кино е проект, който цели
развитие на публиката чрез
стабилизирането на Дома на киното като
пространство за кино и култура, както и на
пътуващата програма София Филм Фест на
път като форма на показ на филми в
населени места без възможност за
кинопрожекции и достъп до арт-кино.
Представяне на кино и други изкуства,
съчетано с активни образователни и
творчески дейности за привличане на
младежка публика и публики в
неравностойно положение.

Конкретният проект предвижда стабилизирането на Дома на киното
като пространство за кино и култура чрез мероприятия,
финансирани със средства по програмата. Предвижда се богата и
разнообразна програма в Дома на киното и София филм фест на
път, включваща заглавия от най-престижните кино-фестивали в
страната. Арт фест е от най-утвърдените организации,
представящи кино у нас. Програмата им за разпротранение е
изкючително впечатляваща, и предвижда множество локации, както
и адресиране на разнородни публики, особено учащи. Проектът има
важно значение както за развитието на организацията, така и за
младежките кино-аудитории в страната.В същото време този проект
предвижда поделяне на минималната помощ между партньори,
което е недопустимо по програмата. Не са представени
доказателства за съфинансиране на дейностите. От
предоставените писма за финансова подкрепа към органицзацията,
не става ясно дали са за този проект или и за други. Някои от
писмата не са преведени на български. Кандидатът не е
декларирал вече получена минимална държавна помощ. Проектът
не е одобрен за финансиране.

При реализацията на предишни етнографски
филми, ръководителят на проекта бе
шокиран от факта, че много хора, дори и на
средна възраст, не знаят неща, свързани
със занаятите, които са упражнявали
техните баби и дядовци. Например, не знаят
какво е хурка и вретено или дори как се
садят растения.

Недопустим проект. Документите към него не са подписани.
Кандидатурата касае проект, не подкрепа на организация.
Матрицата на бюджета не е попълнена коректно. Променени са
предварително заложените формули. Не са приложени договори и
оферти, доказващи сумите, посочени в бюджета. Липсват данни в
повечето колони на матрицата. Не е приложен документ за
Този проект има за цел не само да съхрани съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране.
и популяризира тези ценности, но и да
помогне на хората, да се завърнат към тези
занаяти и да ги практикуват.

Фестивал "Electric Orpheus 2021"
представя най-актуалните артисти от
световната музикална сцена и млади
български групи сред лозята и
прекрасната природа на парк-лозе Вила
Юстина. Базар, палатков лагер и
организиран фестивален транспорт.
Винен тур, фолклорен събор, местни
традиции и занаяти. Велопоход и
екопътеки, посещение на музеи и
исторически забележителности.

Недопустим проект, защото кандидатът не е регистриран в
търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел и не е предоставено удостоверение за актуално
състояние от съда. Липсват задължителните декларации към
контролния лист и към Приложение 4 – „Риск регистър“. Налични са
редица грешки в попълването на матрицата за бюджет. Не са
приложени оферти за трансфери, настаняване и самолетни билети.
По-голямата част от попълнената информация в Приложения 3 и 5
е нерелевантна. Информацията в Приложение 7 е
незадоволителна. Проектното предложение не съответства на
целите на програмата, нито отговаря на нейните приоритети и
условия. Проектът не е одобрен за финансиране.
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Бон-Бон Мюзик
ЕООД

Студио "Змей"
ООД

МКП-17 ЕООД

http://www.
25 ГОДИНИ БОН-БОН
bon-bon.bg/

"Съхраняване на
българско културно
https://studi
наследство чрез
оригинална
ozmei.com/
съвременна анимация
от Студио Змей"

ЗВУК - онлайн
платформа за
https://fb.co
стрийминг услуги и
m/hmsu.org
развитие на
независими артисти

България, Велико
Търново, Пловдив,
София

София, България

България, София

10/15/2020

7/15/2021

78,172.00 лв

74,358.40 лв

70,000.00 лв.

Бон-Бон Мюзик планира да представи 5
концерт-спектакли, от които 3 детски
мюзикъла с непреходни заглавия. Малките
деца-актьори от Бон-Бон ще разказват
истории, ще пеят и танцуват и ще посяват
първите зрънца на обич към изкуството у
своите малки зрители.
С тази поредица от спектакли детска
вокална група БОН-БОН ще отбележи 25
години от създаването си и ще очертае
новата си посока на развитие разработването и представянето на детски
мюзикъли.

11-Feb-2020

11-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

118,334.00 лв

56,340.00 лв

97,774.00 лв

52,340.00 лв

75,000.00 лв.

Проектът цели разработване на оригинална
концепция за съвременен анимационен
сериал, заедно с всички необходими
презентационни документи и елементи за
разрастването и финансирането на
концепцията от идея до финална продукция.
Втори етап е организирането на
представяния на концепцията на европейски
медийни пазари с цел осигуряване на
международни партньори и
разпространители.

Мащабен проект за създаване разработка за анимационен сериал
на базата на българския културен пантеон, което ще популяризира
българското културно наследство и ще създаде условия за
създаване на цялостен анимационен сериал. В същото време
проектът е свързан и с цялостната дейност на организацията, и
предвижда нейното надграждане. Да се преразгледа бюджетът
където има завишени разходи за транспорт. Проектът е одобрен
за финансиране с редуциран бюджет.

0.00 лв.

Иновативната платформа "ЗВУК" се
заема с един от най-големите проблеми
за независимите артисти и лейбъли, а
именно дистрибуцията и монетизирнето
на музикалното им съдържание онлайн.
Автоматизираната ни система ще
предложи бързо и лесно качване с
детайлен отчет на слушанията за всички
големи стрийминг услуги като Spotify,
Tidal, Apple и мн. др. Платформата ще
предлага и специален абонамент за
индивидуален подход от наша страна към
артистите.

Проектът не подлежи на разглеждане и е недопустим за
финансиране поради редица пропуски в документацията: липсват
задължителните документи „План програма събития/съдържание“,
приложения 6 и 7; приложения 2, 3 и 5 не са попълнени, в
приложения бюджет има непопълнени колони; не са приложени
договори, оферти или др. документи, доказващи разходите по
проекта; всички документи, изискващи подпис, са приложени
неподписани. Проектът не е одобрен за финансиране.

ТАБОРЪТ СЕ ВРЪЩА ОТ НЕБЕТО е
перифраза на историята разказана в
руския филм Таборът отива към небето.
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Музика,
Театър

Ви Ен Тийм ООД

https://bulga Таборът се връща от
небето
ran.bg/

България, Варна

10/15/2020

10/31/2021

100,000.00 лв

100,000.00 лв

Проектното предложение напълно отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата и е от особено значение за
популяризирането на жанра на детския мюзикъл, както и за
подпомагането и насърчаването на детското музикално творчество
в страната. Предвижда се осъществяването на няколко спектакъла,
отпечатване на книжка с либретото и диск с песните на един от
мюзикълите и честване на годишнината на ДВГ „Бон-бон“.
Кандидатстващата организация е с безспорен опит, множество
успешно реализирани проекти и надежден план за осъществяване
на проекта. Проектното предложение е обстойно аргументирано.
Липсва обосновка на бюджета. Не са приложени документи,
доказващи разходите за наем зала за репетиции, интернет и
транспорт. Включени разходи за СОТ. Поради тези причини
проектът е одобрен за финансиране, с редуциран бюджет.

0.00 лв.

Проектът не отговаря на изискванията на програмата в техническо и
съдържателно отношение. Липсва и обосновка на бюджета (който
не е попълнен в изискваната форма). В Приложения 7 и 2 не са
посочени конкретно реализирани проекти през последните три
години. Приложение 6 на практика не представя нищо.
Информацията в Приложение 5 е нерелевантна. В Приложение 3
липсва убедителна аргументация. Липсват биографии и
информация за участниците в проекта. Самият проект не отговаря
на целите и приоритетите на програмата. Проектът не е одобрен
С образа за свободни и волни хора,
обладавани от силни страсти, като любов за финансиране.

Либретото е на Любомир Пеевски и е
една вълнуваща романтична история за
невъзможната и изпепеляваща любов
между конекрадеца Лайку и хубавицата
Рада.

и омраза, ромите влизат в произведения
на световната класика.

ORG ## 20 ORG4299 288

ORG ## 20 ORG0740 289

Анимационно
кино,
Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Документално
кино, Игрално
кино, Изящни
изкуства,
Литература,
Музика, Нови
медии, Танц,
Театър,
Фолклор
Аудиовизуалн
и изкуства,
Дигитални
изкуства,
Дизайн,
Документално
кино,
Етнология,
Интердисципл
инарен
проект,
Културна
антропология,
Културно
наследство,
Културология,
Литература,
Музейна
дейност, Нови

ORG ## 20 ORG4305 290

Аудиовизуалн
и изкуства,
Изящни
изкуства,
Интердисципл
инарен
проект,
Музика, Нови
медии,
Приложни
изкуства,
Танц, Театър

ORG ## 20 ORG0112 291

Аудиовизуалн
и изкуства,
Интердисципл
инарен
проект, Нови
медии, Театър

Отдале
чен
достъп
до
ОНЧ " Антон
култур
Страшимиров а,
1926" Читалище
изкуств
ои
обучен
ие.

СПОДЕЛЕНИ
ПРОСТРАНСТВА

"Обществен
http://www.
комитет "Васил
Доброто и Изкуството
ngo.gabrov
Левски" - Габрово
ще победят
o.net/
Сдружение

КОЛОБЪР ИН
ЕООД

22:22 ЕООД

IGNITION

АПАРТ дигитализиране на
театрален спектакъл

България, София

България /София,
Пловдив, община
Трявна, община
Дряново/, онлайн

България

България, София

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/20/2020

1-Jan-2021

10/31/2021

10/31/2020

10/20/2021

10/30/2021

33,110.00 лв

89,840.07 лв

96,970.00 лв

35,400.00 лв

33,110.00 лв

89,840.07 лв

96,970.00 лв

35,400.00 лв

33,110.00 лв.

Проектът "СПОДЕЛЕНИ ПРОСТРАНСТВА"
има за цели: да запознава, подхранва,
съхранява и насърчава културното и
жанрово многообразие на сцената на
кино "Влайкова" в Образцово народно
читалище "Антон Страшимиров-1926" НЧ,
както и да засили конкурентостта на
културния и креативния сектор с оглед
постигане на интелигентен, устойчив и
включващ растеж на аудитория.

Мотивиран и ясен проект, който със създаването на различни
културни събития да привелече нова публика и да съхрани
традиционната си културна програма, която съществува от години.
Иновативен елемент за организацията е дигитализация на
събитията в програмата. Бюджетът е разумен и попъленен
прилежно. Проектът е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

"Доброто и изкуството ще победят" е
проект, базиран върху инициативите
"Добрите българи", Фестивал за улични
изкуства 6Fest, исторически сайт
"Сторник", събитиен формат "Нощ на
историите", "Балканджии от сърцето на
България", поредица "Габрово - живият
град", създадени от проектния ни
мениджър Момчил Цонев и донесли му
отличията "Най-изявените млади
личности на България" за 2019 г. и
номинация в кампанията на БНР "Будител
на годината" за 2020 г.

"Доброто и изкуството ще победят" е проект, базиран върху
инициативите "Добрите българи". Проектът не предвижда дейности,
които да доведат до по-добра устойчивост за организацията.
Бюджетът не е достатъчно мотивиран и има пропуски.
Кандидатурата не се състезава успешно в конкуренцията.
Координатор и счетоводител по проекта са посочени като
привлечени експерти/технически екип в перо 2, част от
продукционните, а не административните разходи. Повечето от
приложените оферти са без подпис и печат.Валидността на
офертите за хостинг и домейн и за преносим компютър е 30 дни.
Офертите за фотографска и видео техника и за професионални
скенери са валидни до края на октомври 2020. Лирсва документ за
съфинансиране. Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

IGNITION е нова реална и дигитална
платформа с потенциал да се превърне в
най-големият инкубатор за култура и
изкуство не само в България, а и в света.
Ще предоставим техническо обезпечено
място с декори и акустична обработка за
безвъзмездно ползване от артисти за
създаване или представяне на изкуство.
При продажба на билети артиста ще
получава половината от печалбата. Ще
разработим и нова по рода си дигитална
платформа за подкрепа на артисти.

Проектът съдържа много неясни елементи.Не е ясно как ще се
селектират артистите, които да ползват пространството за свои
изяви и стрийминг. Не добре развита стратегия за устойчивост.
Бюджетната матрица е некоректно попълнена - административните
разходи са в пъти над допустимото според условията - 87% от
бюджета Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

АПАРТ - дигитализиране на театрален
спектакъл е проект за филмиране на
едноименното представление по
текстове от сборника "Артисти със
сребро в косите", чиито автори са едни от
най-уважаваните български актьори като:
Крикор Азарян, Леон Даниел, Наум
Шопов, Стефан Илиев - Чечо, Христо
Домусчиев, Ицхак Финци, Гинка
Станчева, Емилия Радева и др.

Проектът предвижда дигитализиране на театралния спектакъл
"Апарт" и филмиране на едноименното представление. Не става
дума за проект, касаещ концпеция за структурно развитие на
организация, планирани са единствено дейности за реализация на
конкретното намерение. Има пропуски в документацията и бюджета.
Кандидатурата не отговаря на целите и приоритетите на
програмата.не е попълнен относителния дял на разходите на
редове 2.2; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8. Не са приложени договори и
оферти за наем на студио и техника, както и на вънщни експерти.
Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG0548 292

ORG ## 20 ORG0374 293

Интердисципл
инарен
Мюзик
проект,
ъл Литература, музика
Музика, Нови лен
медии, Танц, театър
Театър

Интердисципл
инарен
проект,
Театър

Еклектика
Сдружение

Театър "Ателие
313" Сдружение

Eclectica Union Kids
2020/2021 Иновативна интернет
платформа за
комплексна форма на
музикално и
актьорско обучение,
чрез изкуството на
мюзикъла. Традиции,
иновации, бъдеще,
достъпност.

http://atelie3
Ателие-ново начало
13.com/

ORG ## 20 ORG1135 294

Изящни
изкуства,
Интердисципл
инарен
проект,
Културен
мениджмънт,
Културно
предприемаче
ство,
Кураторска
дейност, Нови
медии,
Приложни
изкуства

ORG ## 20 ORG5876 295

Три
основн
и
жанра БГ Мюзик Фестивал Аудиовизуалн
съврем
Зелена светлина за
и изкуства,
ДИ ЕН КЕЙ
https://bgm
българската музика енен
МЕДИЯ ГРУП ООД usic.tv/
Музика, Нови
конкурс за нова
поп,
медии
авторска песен
рок и
хипхоп/Rn
B.

Съвре
менно
изкуств
о,
образо
вание

DOMA Art
Foundation
Фондация

Нова творческа
академия

България, София

България, гр. София

България, София

10/20/2020

12-Jan-2020

10/15/2020

10/19/2020

12/14/2021

10/15/2021

99,856.00 лв

99,999.65 лв

123,703.84 лв

97,856.00 лв

94,999.65 лв

99,653.84 лв

Добре разработен и убедително аргументиран проект с безспорна
устойчивост и перспективи за развитие. Предвиждат се творчески и
образователни дейности за деца чрез реализирането на нови
произведения (мюзикъли) и изграждането на онлайн платформа.
Проектното предложение напълно отговаря на условията, целите и
приоритетите на програмата. Кандидатстващата организация има
редица успешно реализирани проекти, демонстрира богат опит и
сериозен капацитет. Стратегията за развитие е обмислена в
детайли. Документацията е изрядна. Бюджетът е разумен,
обоснован и целесъобразен. Изключение правят само няколко
незащитени със съответните документи разходи - като тези за
иновативна интернет платформа, проектодоговори и
административни разходи. Проектът е одобрен за финансиране с
редуцирана сума (приспаднати са незащитените със съответни
документи разходи).

90,000.00 лв.

Проектът се изразява в подкрепа на
екипа на "Еклектика" да премине през
трудния период на криза и да създаде
два нови детски мюзикъла и
звукозаписната им реализация. Да
обезпечи творческия и репетиционен
процес с технически ресурс. Да създаде
интернет платформа и Youtube канал Eclectica Union Kids. Да повдигне
завесата за някои от тайните на
репетиционния и творчески процес, а
готовият мюзикъл да бъде свободно
достъпен за всеки.

70,000.00 лв.

Ателие-ново начало е проект за развитие
на творческия процес, на
организационната, техническа и
административна дейност през 2021
година на една от най-старите и
утвърдени независими куклени
формации-Театър Ателие 313 и
дългогодишния екип-едни от най
успешните творци на българското
куклено изкуство-проф. Жени Пашова,
проф. Славчо Маленов, Георги Спасов,
както и на техните възпитаници от
НАТФИЗ-новата трупа на театъра.

Ателие 313 е важен фактор за развитието на кукленото изкуство в
България. От много години те работят с едни от най-интересните
артисти в сферата, програмират разнообразни продукции на свои
колеги като ползват пространство, което има нужда от ремонтни
намеси. Проектът освен художествена страна, която попада във
фокуса на програмата, предвижда и пера, касаеща бъдеща
реновация. Проектът е одобрен за финансиране с редуциран
бюджет, поради неточности в бюджета - оферти без ДДС,
административни разходи и некоректна валидност на оферти.

"Нова творческа академия" е дългосрочен
проект за съвременно и различно от
академичното образование в сферата на
изкуството. Това са курсове-алтернативи на
настоящите модели на обучение включващи
теория, практика и открити критични
дискусии както онлайн, така и офлайн. Сред
лекторите са актуални артисти в сферата с
богат опит на международно ниво, целящи
да изградят един силно аргументиран
естетически поглед на специалисти с готови
решения.

Кандидатства се с конкретен проект и отсъства информация за
годишната дейност / програма на организацията. Не е дадена
подробна информация за това, какво представляват отделните
направления / курсове, по колко часа ще са заети менторите, как се
планира програмата, по каква методология или с какви основни
идеи ще преподават. Именно поради отсъствието на тази
конкретика бюджетът изглежда необоснован, а целият проект
фокусиран най-вече около анонсирането на тази нова инициатива.
Не са зададени маркери, по които да се види как този проект
укрепва следкризисно организацията; не са зададени и
стратегически механизми, чрез които проектът ще се поддържа в
бъдеще. Не е ясен какъв е очаквания брой на "студентите", нито как
ще бъдат популяризирани пред по-широка публика техните
проекти.Проектът предлага стратегия за развитие на творческа
академия, но липсва програма, преподавателски екипи, съдържание
на лекции или практически занимания. Липсва конкретизиране на
съдържанието. Некоректно попълнена и липсваща документация.
Не са приложени оферти и копия на договори. Липсва документ за
съфинансиране. Липсва справка за сумите за настаняване и
пътуване.Проектът не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Национален форум с конкурсен характер за
нова авторска песен.

България, София

11-Jan-2020

10-Jan-2021

121,625.20 лв

100,000.00 лв

0.00 лв.

Подпомагане на български изпълнители с
нови авторски песни да популяризират
своите творби сред обществеността.
Комплекс от различни методи за набиране,
оценяване и представяне на български
изпълнители и техните авторски песни,
включващи онлайн представяния и
излъчвания, социални мрежи и различни
медийни канали, както и концертен формат с
изпълнения на живо.

Проектът е за провеждане на фестивал, а не за подкрепа на
дейността на дружеството. Целите са описани неясно, План
програма събития/съдържание и Приложение 6 имат абсолютно
идентично съдържание. Иновациите, които се предлагат, са със
спорно съдържание. Не са приложили договори и оферти и всякакви
доказателства за сумите посочени в бюджета, освен тарифа на
СЕМ. Липсва документ за съфинансиране. Включени разходи за
храна. Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG1752 296
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ORG ## 20 ORG5050 297 предприемаче
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ORG ## 20 ORG2061 298
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дейност

ORG ## 20 ORG6039 299
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и изкуства,
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Етнология,
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ORG ## 20 ORG5452 300

Интердисципл
инарен
проект,
Културен
мениджмънт,
Музика, Нови
медии,
Фотография

Алтернативен
свят Оренда
Сдружение

Фолклорея

https://www
.ivodimchev Дейност на Фондация
humarts Фондация .com/ww.iv Хюмартс - културно
odimchev.c пространство Мозей
om

галерия Нюанс
ООД

https://www
.nuancegall
ery.bg

Сдружение "Арт
асоциация
"Водолей"

СНЦ Арт център https://www
"Точно време"
.tochnovre
Сдружение
me.org

Изложбен календар
2021

Органично развитие
на "Аз"-ът при деца и
тийнейджъри като
производен от
комуникационната
стратегия на
изкуствата със
средствата на
словото, танца и
театралното зрелище

Арт център "Точно
време", "Музикален
импулс" 2021 и
"Бъдещите големи
звезди на България"

България - гр. Смолян,
Рудозем, Монтана,
Варна, Добрич;
Унгария - гр. Будапеща

София

София, България

България, София,
Обл.София

България, Бургас

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

11-Jan-2020

12-Jan-2020

10/31/2021

12-Jan-2021

10/17/2021

10/31/2021

9/30/2021

95,085.00 лв

100,000.00 лв

120,000.00 лв

108,898.00 лв

62,401.70 лв

95,085.00 лв

100,000.00 лв

98,000.00 лв

98,998.00 лв

61,635.00 лв

0.00 лв.

Проект Фолклорея е продължение на
дейностите на Сдружение Алтернативен
свят Оренда през изминалите години. Той
засяга работата на екипа свързана със
съхраняване и предаване на българското
нематериално културно наследство и
подпомагане личностното и
професионално развитие на
подрастващите в сферата на изкуствата.
Тези водещи полета на работа взаимно
се преплитат и допълват във всяка от
дейностите на Сдружението.

Проектът предвижда съхраняване и предаване на българското
нематериално културно наследство и професионално развитие на
подрастващите в сферата на автентичния български фолклор.
Предвиждат се реализиране на редица събития - ателиета,
уоркшопи, фотографски изложби. Има създадени международни
партньорства. Няма заложени иновации. Исканата сума е
неоправдано висока спрямо дейността на организацията в
предишните години. Липсва справка към бюджета относно сумите
за настаняване. Проектът не е одобрен за финансиране поради
липса на средства.

0.00 лв.

Запазване дейността на MOZEI , като
оператор на множество културни събития
с новаторски и авангарден подход към
представяне на културно съдържание и
развитие на аудитория. MOZEI е
пространство, в което артисти от
всякакво естество могат да работят и да
представят авторски проекти, във
всякакви жанрове. Търсим финансова
подкрепа за организацията, за да
продължи дейността си, превърнала се в
неизменна част от културният живот на
София.

Мозей е едно от интересните и развиващи се пространства за
независима културна продукция в София. То се утвърди като място
за свободно творчество и експеримент, и е важно за независимата
сцена, както и за нейните публики. За съжаление поради множество
пропуски в проектната документация, проектът не може да получи
подкрепа от програмата. Не е представена план-програма за
събитията. Липсва бюджет (приложение 8). Приожение 5 не е
попълнено. Приложение 2 не е довършено. Приложение 3 е
попълнено съвсем формално и лаконично. Приожение 7 липсва.
Недопустим кандидат-Фондацията е регистрирана през 2019 г. и не
отговаря на изискването за регистрация до м. септември 2017 г.
Проектът не е одобрен за финансиране

0.00 лв.

Организация и реализация на 9
самостоетлни и 2 колективни изложби,
планирани за период януари - декември
2021г. Цялостното им медийно и
маркетингово предствяне и анализ,
кураторската дейност по отделните проекти,
изготвяне на стратегии за привличне,
приообшаване, развитие и анализ на
публики. Семкнарни и образователни с цел
развитие на професионалисти в сферата на
клутурния мениджмънт.

Проектът представя стратегия за развитие на частна галерия, и по
по-конкретно - реализиране на заложения изложбен план. В проекта
има липсваща и некоректно попълнена проектна документация.
Приложен е бюджет, който не е подписан и подпечатан, не е
датиран и липсва място. Не е попълнена колоната за относителен
дял на разходите. Променени са формулите в таблицата. Общата
стойност на разходите не съответства на тоталите в края на
таблицата. Част от приложените трудови договори нямат входящ
номер. Липсват оферти за външни услуги. Административните
разходи за сметка на фонда са 69,94% от исканата сума. Проектът
не е одобрен за финансиране.

0.00 лв.

Реализация на 3 сценични продукта с
участието на до 60 деца-артисти във
възраст 7-18г., които са продукт на
публикувана експериментално-научна
разработка в три посоки: Слово, Танц,
Зрелище и въздействието им върху
формиращия се АЗ при подрастващите,
както и успоредно заснемане на аудиовизуален материал върху работните
процеси и научно-изследователските
анализи с резултат научно-популярен
филм в три части, реализуем в
публичната и научна среда.

Организацията работи преимуществено с деца и цели
индивидуално развитие чрез изкуство. Представената програма
има съмнителни художествени качества. Не е предвиден детайлен
план за селекция на участниците. Липсват иновативни елементи.
Асоциацията има неубедителна стратегия за развитие на
мениджърски и маркетингови инструменти. Има редица пропуски в
документалната част и бюджета. Не са приложили договори и
оферти, разходни документи за режийни и телефон, както и
всякакви доказателства за сумите посочени в бюджета. Липсва
документ за съфинансиране. Проектът не е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

Арт център "Точно време" подкрепя
развитието на талантливи деца и младежи в
областта на музикалните и сценичните
изкуства. Най-яркият проект на сдружението
е Националният конкурс за млади
изпълнители на популярна музика
"Музикален импулс". Вдъхновен от световни
професионални примери и прилагащ
иновативна концепция, "Музикален импулс"
е посланик на мисията на сдружението и се
доказва като значима платформа за
бъдещите големи звезди на България.

Проектът не отговаря на техническите и съдържателни изисквания
на програмата. Целевите групи, основните цели и предвидени
събития са описани неясно и общо. Средствата са за провеждане
на фестивал, а не за подкрепа на организацията. Относителният
дял на творческите дейности от общия бюджет е 93%. Посочен е
1% съфинансиране от кандидата. Липсват оферти за: хостинг и
домейн /1.2.1/; разходите в т.7 за пътни и настаняване; текст,
музика, аранжимент и звукозапис на сингъл /8.3/, както и за вички
разходи по пера 9 и 10. Включени разходи за дневни /т.7.7/.
Проектът не е одобрен за финансиране.

ORG ## 20 ORG0693 301

ORG ## 20 ORG6035 302
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Музика

"ХЛАДИЛНИКА"
Сдружение

музика РИТЪМ13/8 ЕООД

https://thefri
dgelab.com/
Carte Blanche bg/the- Дигитална платформа
fridge/

УРОК ПО РОК

България

България

11-Jan-2020

11-Jan-2020

10/31/2021

10/31/2021

101,270.00 лв

58,518.00 лв

94,690.00 лв

58,518.00 лв

0.00 лв.

Carte Blanche е новото дигитално лице на
The Fridge, които съществуват между
2011 и 2019 година като физическо
пространство. СВ ще продължи целите и
дейностите нa The Fridge, но вече в
онлайн формат. СВ ще представя и
представлява млади художници и
съмишленици на The Fridge, ще
организира общностни събития,
разговори, конкурси и инициативи за
набиране на средства и подкрепа именно
на независимата и алтернативна арт
сцена в България.

Проектът предвижда цялостна реорганизация на дейността на
организацията и "реализирането" й изцяло в дигитална среда.
Предложението е по-скоро начална стратегия за разработване на
стартъп инициатива и има характера на един проект. Проектът е
иновативен за организацията, но връзките със стратегическите
посоки на развитие не са достатъчно обосновани. Не са посочени
имена на конкретни автори, както и процедура по селекция
(селекционери). План-програмата не е достатъчно ясно и детайлно
разработена. Приложен е само дизайн за бюлетин, който не дава
достатъчно информация за предвижданите съдържания. Има
неточности и липси в бюджета. Проектът не е одобрен за
финансиране поради липса на средства.

0.00 лв.

Основната дейност на школата е
провеждане на индивидуални и групови
музикални уроци, организиране и
провеждане на концерти и фестивали,
творчески лагери. Освен всичко това,
планираме да развием проект, който
започнахме 2019 г. Урок по Рок. Това е
фестивал за младежки рок групи,
задължително ученици, от цялата страна

В проектното предложение липсва коректно описание на
предвижданите събития. Исканите средства всъщност са за
продължаване на дейността на школата без да има достатъчно
добра стратегия за развитие. Приложения 6 и 7 съдържат само
линкове, а в Приложение 5 текстовете не отговарят коретктно на
зададените въпроси. в приложения бюджет не са посочени
източниците за финансиране, съответно липсват тотали и проценти
за относителен дял на разходите. В редове 2.1. и 3.1.липсва
наименование на разхода. Не са приложени оферти. Липсва
обосновка на бюджета. Административните разходи за сметка на
фонда са 65,11% от исканата сума. Проектът не е одобрен за
финансиране.

0.00 лв.

Проектът се състои в три направления създаване на интердисциплинарно
сценично произведение с участието на
деца в неравностойно положение;
създаване на утилитарни форми
/мърчъндайзинг/ на базата на
творчеството на децата-участници;
реновация на артпространство
/алтернативна камерна сцена/ и
прилежащата към него репетиционна
зала за целите на проекта.

Проектът предвижда основно дейности и разходи по ремонт на
камерна зала на ДКТ-Варна, както и създаването на нов спектакъл.
Тези дейности не отговарят на целите и приоритетите на
програмата. Иновативните аспекти не са достатъчно обосновани.
Създаването на линия дизайнерски артикули е без връзка с
основната концепция на проекта. Бюджетът включва значителна
част ремонтни дейности на ДКТ Варна, което е недопустим разход.
Всички приложени догвори са проектодоговори /нямат дати, номера,
подписи и пеат./ Въпреки високата оценка за социалната стойност
на предвидения нов театрален продукт, проектът не е одобрен за
финансиране поради концептуални несъответствия с приоритетите
на настоящата програма.
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304

Джаз Плюс ООД

Подаден след крайния срок. 09.10.2020 15:30:22 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

305

Студио Ритмо
ООД

Подаден след крайния срок. 2020-10-09 15:35:38 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

306

ВИЖЪН СЕНС
EООД

Подаден след крайния срок. 2020-10-09 15:54:25 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

307

СТУДИО ЗА
ДОКУМЕНТАЛЕН
ТЕАТЪР ВОКС
ПОПУЛИ

Подаден след крайния срок. 2020-10-09 16:00:24 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

ТАЙНАТА ГРАДИНА ограничението като
отправна точка за
творчество

България, София

12-Jan-2020

10/28/2021

106,466.00 лв

99,966.00 лв

308

ФОНДАЦИЯ
ТРЕЙМАН

Подаден след крайния срок. 2020-10-09 16:00:42 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

309

ФОНДАЦИЯ
ВЕКЪТ НА
ЛЮБОВТА

Подаден след крайния срок. 2020-10-10 03:26:24 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

310

Залата София
ЕООД

Подаден след крайния срок. 2020-10-09 03:31:07 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

311

Д2 Груп ООД

Подаден след крайния срок. 2020-10-13 14:34:44 Недопуснат за
разглеждане поради неспазване на срока.

31,284,315.19 лв

25,146,052.54 лв

6,844,732.25 лв

Обща стойност на
проектите

Търсена от НФК
сума

Отпусната от НФК
сума

