ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ В КУЛТУРАТА
№
1.

ВЪПРОСИ
Здравейте,казвам се Веселина Иванова и съм читалищен секретар на
софийско читалище.В Насоките за кандидатстване за финансиране на
проекти е посочено,че допустими кандидати са НПО,регистрирани по
ЗЮЛНЦ.
Въпросите ми са:
1.Читалището е сдружение с идеална цел,регистрирано по Закона за
народните читалища.Имаме ли право да кандидатстваме за финансиране на
проект.
2.Можем ли да бъдем партньор на физическо лице или друго
НПО,регистрирано по ЗЮЛНЦ

2.

Здравейте,
Относно средствата, които отпускате (1000 - 2000 лв.), за какво се
отнасят, хонорар за участие или спонсориране на проект?
Интересувам се, тъй като проектът ми е за скулптура - градски обект,
за което ще са необходими повече средства.

ОТГОВОРИ
Уважаема г-жо Иванова,
Благодаря ви за проявения интерес към дейността на Фонда
за иновации в културата.
Съгласно Насоките за кандидатстване в първата (пилотна)
програма на Фонда „Сподели София“ могат да
кандидатстват само: 1) Физически лица; 2) Юридически
лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ; и 3) Академични
институции. Всички, изброени, трябва да бъдат
регистрирани в София и/или на територията на
Югозападния регион. Това правило се отнася за
кандидатите, както и за техните партньори.
Съгласно това правило, пилотната програма на Фонда не е
насочена към читалища, регистрирани по Закона за
народните читалища. Те не могат да бъдат и партньор на
кандидата.
Може да кандидатствате като физическо лице, в качеството
на кандидат или партньор.
Правилата, по които работи Фонда позволяват всяка
отворена програма да бъде насочена към различни
бенефициенти. Това означава, че някоя от следващите
програми на Фонда през 2015г. може да бъде отворена и за
читалища.
Успех,
От екипа на Фонд за иновации в културата
Уважаеми г-н Донов,
Фондът за иновации в културата финансира проекти на
физически лица в рамките на минимум 1000лева и
максимум 2000 лева. Тези средства могат да бъдат
използвани за дейности, посочени в т.4.2. от Насоките за
кандидатстване. Ако изпълнението на вашият проект
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Моля отговорете ми за какво става въпрос.
Поздрави и хубав ден!
Георги Донов - скулптор
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Уважаеми дами и господа,
Моля да ме информирате дали Фонда подкрепя финансово театрални
проекти. От кога и как се кандидатства, какви са сроковете за
подаване на документи и други пояснения относно процедурата за
кандидатстване.
Предварително Ви благодаря за Вашия отговор.
С уважение
Милена Червенкова
Директор на АРТ ТЕАТЪР в НАТФИЗ
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Здравейте!
Интересува ме при участие на физическо лице по проекта какви
средства може да се предвидят за възнаграждение на лицата по

изисква повече средства, то вие трябва да кандидатствате от
името на юридическо лице, регистрирано по закона за
юридическите лица на нестопанска цел или академична
институция. Финансовата подкрепа за проекти от
юридически лица е в рамките на минимум 5000лева и
максимум 8000лева.
Кандидатите подготвят бюджет, съгласно формата в
документите за кандидатстване, където по своя преценка
разпределят средствата, необходими за изпълнение на
предложения проект. За изготвяне на бюджета кандидатите
се ръководят и спазват инструкциите, описани в Насоките за
кандидатстване т. 3 и т. 4.
Пожелаваме ви успех.
Екип на Фонд за иновации в културата
Уважаема г-жо Червенкова,
Цялата информация за срокове и дейности, които
финансира фонда може да намерите на http://fond.sofiada.eu/bg/, Онлайн кандидатстване, Насоки за
кандидатстване. Препоръчваме ви да се запознаете с
„Насоките за кандидатстване“. Там ще намерите, че фонда
финансира проекти на физически лица и юридически лица,
регистрирани по ЗЮЛНЦ, както и академични институции.
Няма ограничение по художествени жанрове.
Пожелаваме ви успех и не се притеснявайте да ни
изпращате въпроси, след като се запознаете с Насоките за
кандидатстване.
Успех,
От екипа на Фонд за иновации в културата
Здравейте г-н Ковачев,
В Насоките за кандидатстване е описано, че финансовата
подкрепа за проектни предложения от физически лица е в
границите: минимална подкрепа 1000лева и максимална

ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ В КУЛТУРАТА
проекта и следва ли в тях да се предвидят осигурителни плащания?
Другото, което искам да попитам е дали е задължително описание на
проекта на английски език?
Благодаря!
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Здравейте!
Искам да попитам нужно ли е проектите да се подават и на
английски, или е достатъчно формулярът да бъде попълнен на
български.
С уважение!
Антония Костова
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Уважаеми Дами и Господа ! Финансирането от пет до осем хиляди
лева на юридически лица е еднократна проява за културен акт или
субсидията за едно представяне продължаващо през целият период ?
2- Оставащите 30% ще бъдат изплатени в края на месец април или
независимо от месеца след представяне на необходимите документи
?
с уважение: Стефан Сахатчиев

подкрепа 2000лева. В тези граници вие преценявате за
какво да бъдат изразходвани средствата, като се
съобразявате с допустимите разходи, описани в Насоките за
кандидатстване. Осигурителните плащания са
задължителни и следва да се предвидят. Съгласно Насоките
за кандидатстване 10% от предложения бюджет
автоматично се изчисляват за „управление на проекта“.
Останалите средства се планират за различни дейности,
свързани с изпълнение на проекта, които могат да включват
и възнаграждения за художествена дейност.
Относно вторият ви въпрос: Фондът дава възможност да
изпращате проектните си предложения на български и
английски езици. Кандидатът избира на кой от двата езика
да разработи проектното си предложение.
Пожелаваме ви успех.
Екип на Фонда за иновации в културата
Здравейте г-жо Костова,
Фондът дава възможност проектните предложения да се
подават на един от двата езика – български или английски.
Вие избирате на кой език.
Успех,
Екип на Фонд за иновации в културата
Здравейте г-н Сахатчиев,
Дейностите в проекта трябва да бъдат изпълнени във
времето от 1 ноември 2014г. до 30 април 2015г. В този
период вие може да планирате серия от артистични изяви
или само една изява – това зависи от вашата концепция за
проектно предложение. Относно вторият ви въпрос,
останалите 30% ще ви бъдат изплатени след приключване
на проекта и предаване на технически и финансов отчет,
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Здравейте, Сдружение "В памет на предците" ще кандидатства
по Програма за инвестиция в културата и изкуството "Сподели
София" 2014. Разгледахме насоките за кандидатстване, правилата за
подаване и подбор на проектите много внимателно, както и
приложенията. Според Контролния лист, точка 1, трябва да
подпълним и Формуляр за кандидатстване, както и бюджетен
формуляр
Въпросите са ни:
Как да намерим ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?
Как да намерим БЮДЖЕТЕН ФОРМУЛЯР?
това е електронния адрес на програмата
fund@sofia-da.eu

8.

Уважаеми Дами и Господа ! Благодаря Ви за отговорът. Моите
концерти ще бъдат реализирани от 15 до 20 души , това което не
разбрах е тези 5-8 хиляди лева са единствената субсидия за тези шест
месеца или всеки един концерт може да се субсидира от 5 до 8
хиляди лева, независимо от бройката на концертите в този период,
например, организирам 10 концерта за периода и това е субсидия от
80 хиляди лева.
2. Може ли да участвам с два проекта ?

независимо от крайната дата, която сме посочили за
приключване на проектите. Пример: ако вашият проект
предвижда едно събитие през месец януари, то след
неговото приключване вие подавате необходимите отчети,
които се преглеждат от съответните служители във Фонда и
веднага след това се превеждат останалите 30% по ваша
банкова сметка. Това означава, че ако всичко е наред с
отчетите , вие ще получите останалите средства до края на
месец февруари или първата половина на месец март.
Успех.
От екипа на Фонд за иновации в културата
Здравейте,
Формулярът за кандидатстване е електронен и се намира
меню „Онлайн кандидатстване“, „Онлайн формуляр“. Щом
сте се запознали с Насоките за кандидатстване, моля да
погледнете следващото по ред меню, което е точно
търсеното от вас „Онлайн формуляр“. В онлайн формуляра
ще намерите и линк, от където да изтеглите бюджетния
формуляр. Линка се намира веднага след полето, в което
трябва да запишете общата сума на вашия бюджет.
Успех!
От екипа на Фонда за иновации в културата

Здравейте г-н Сахатчиев,
Максималният размер на финансовата подкрепа за един
проект, подаден от юридическо лице, е 8 000 лева. Вие
преценявате колко дейности (във вашия случай концерти)
планирате да организирате с тази финансова подкрепа.
Фондът не ограничава броя на проектите, с които едно
юридическо или физическо лице може да кандидатства, но
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с се предполага, че става въпрос за различни идейни

9.

уважение: Стефан Сахатчиев

концепции, а не серия от концерти, брошури и т.н..
От екипа на Фонда за иновации в културата

Уважаеми Госпожи и Господа !
1. Третират ли се като разходи по управление на проекта различни
външни услуги по обслужването на проекта като счетоводно
отчитане, юридически консултации и други подобни, или под
управление на проекта се разбират мениджърско-организационните
разходи?
с уважение: Стефан Сахатчиев

Уважаеми г-н Сахатчиев,
Счетоводното отчитане е основна част от управлението на
проекта, заедно с споменатите от вас „мениджърско –
организационни разходи“. Относно юридическите услуги, те
могат да се отнасят както до въпроси, свързани с
управлението на проекта или с въпроси свързани с
творческата му реализация, като например авторски права
и др. Вие преценяте какъв тип юридически услуги са ви
необходими за изпълненото на проектната ви идея, но ако
ги планирате за дейности извън управлението на проекта е
необходимо да се обясните за какво точно.
От екипа на Фонд за иновациите в културата
Уважаеми г-н Сахатчиев,
Всички разходи за осигуряване, съгласно националното
законодателство, следва да бъдат включени в бюджета,
планиран за хонорари. Приемете, че това ограничение от
„не повече от 40% от общия бюджет“ за хонорари е по
скоро препоръчително. Вие може да обясните и защитите в
проектното предложение и по-висок процент за хонорари,
заедно с осигуровките, ако това се налага от вашата
проектна идея.
Поздрав,
Екип на фонда за иновации в културата

10. уважаеми Госпожи и Господа!

точка 2.4 от бюджетната форма
( Хонорари за артистични дейности не
повече от 40% от общия бюджет) ,
включва ли разходите за осигуряване
върху хонорарните суми
с уважение: Стефан Сахатчиев

11. Здравейте,

Имам въпрос относно онлайн формата за кандидатстване за Фонд за
иновации в културата. Тъй като фирмата ни не е регистрирана по

Здравейте г-жо Георгиева,
Техническите лица, които разработиха сайта, поеха
ангажимент, още при обявяване програмата на фонда, да
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ДДС, нямаме нищо за попълване в полето ДДС НОМЕР. Проблемът
е, че формата не може да бъде изпратена до Вас, без попълненото
поле (не ни разрешава да е празно). Дори и да напиша "няма ДДС",
пак не ми разрешава да изпратя формата. Моля, да ни съдействате как
да разрешим този проблем.
Също така ви бях задала въпрос в сайта какъв в срокът за одобрение
на проектите, на коя дата ще бъдат съобщени одобрените кандидати,
но още нямам отговор от Вас.
Благодаря за вниманието и помощта предварително!
Поздрави,
Зорница Георгиева
12. Здравейте,
аз съм Даниела от АМАТЕРАС Фондация и имам 2 въпроса свързани с наше
кандидатстване по програмата за иновация
ПЪРВИ ВЪПРОС - Малко се обърках от текста на втората декларация.
1. Относно ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Декларацията за специфични изисквания:
Нали това трябва да остане когато сме юридическо лице? Нали първите точки са за
физическо лице а тези са за юридическо лице.
Декларирам, че:
Да - За юридически лица нямаме представители на Столичен общински съвет и
администрацията на Столична община на ръководни позиции в управителните
органи на организацията, която представлявам (членове на управителния и
контролен съвети, изпълнителен директор);
Да - За юридически лица За организацията, която представлявам няма установени

съобразят тази част от формуляра за организации, които не
са регистрирани по ДДС. Очевидно сега е възникнал
проблем, който ще отстранят веднага.
Относно втория ви въпрос: За съжаление не сме получили
предишен ваш мейл. Сроковете за оценка на проектите и
обявяване на резултатите ще бъдат обявени след
приключване набирането на проектните идеи, защото тези
срокове ще зависят от броя на получените проекти. Както
сме обявили в Насоките за кандидатстване проектите могат
да бъдат изпълнявани от 1 ноември, което означава, че до
тогава процесът на оценка, обява и подписване на договори
за одобрените проекти ще бъде приключен.
Успех,
Екип на Фонд за иновации в културата
Уважаема г-жо Тодорова,
Декларация 2 се попълва от физически и от юридически
лица, като ненужното се зачертава – това е описано с текста
на декларацията с шрифт „италик“. Относно първите 2 точки
на декларацията – те се отнасят до физически лица и до
представляващия юридическото лице.
Ако вашият проект бъде одобрен, то при сключване на
договора е необходимо да представите оригиналите на тези
декларации, както и допълнителните документи, описани в
Насоките за кандидатстване.
Относно вторият ви въпрос: Декларацията за партньорство
не е задължителна. Тя се изисква в случаите, когато имате
партньор, който ще изпълнява определени дейности в
проекта.
Пожелаваме ви успех.
Екип на Фонд за иновации в културата
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финансови злоупотреби на финансови средства от Европейските общности;
Да - За юридически лица За организацията, която представлявам няма установени
неизпълнени условията при предходно финансиране от програмите на Столична
община;
Да - За юридически лица: Организацията, която представлявам няма парични
задължения към държавата или Столична община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове (освен ако
компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията).
Допълнително да дадем при договор документите които след това ще
приложим: оригиналите на приложенията-декларации, удостоверението от НАП,
съда - това е нашето актуално състояние като фондация, от Общината - отдел
данъци и такси - липса на задължения, копие от булстата и ръчна декларация
ВТОРИ ВЪПРОС Задължителна ли е третата декларация за партньорство, защото пратньор ни е СО
като даване на разрешителни за проекта и ние ги имаме вече от началото на
годината, но не сме получавали финансиране за този проект
финансови партньори имаме друга организация, но трябва ли обезателно да
изискваме от тях този документ за партньорство,защото са малко тежка структура.
Ще съм благодарна на отговори, за да подготвим проекта правилно.
хубав ден и до скоро
Даниела Тодорова.
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Здравейте, зарадвах се,че мога да предложа идеите си за по-добро и толерантно

Уважаема доц. Кралева,
Поздравяваме ви за благородната кауза, в която влагате
сърце и професионализъм. Правилата на Фонда не

ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ В КУЛТУРАТА
общество именно в София,
градът ,който следва да е изпълнен с вяра, надежда и любов! Проектът ни се нарича
Арт център "НАДЕЖДА ЗА ВСИЧКИ".
Той е насочен към младежи с увреждания- повишаване на тяхното самочувствие,че
могат; изява на техните творчески възможности;

позволяват участие на проекти, които са попълнени в
електронната форма. Апликационната форма е електронна
и се намира в сайта на Фонда за иновации в културата,
Онлайн кандидатстване. От падащото меню избирате
третата позиция, която е „онлайн формуляр“.
Пожелаваме ви успех,
От екипа на Фонда за иновации в културата

мултиплициране на ефекта като с две-три работни места в София ще се отключи
потискана с десетилетия духовна енергия на
различните. Позволявам си да хвърля малко светлина към идеята, защото не открих
апликационна форма.
Благодаря ви за отделеното време и очаквам становище. Следва прикачен файл.
Доц. д-р Румяна Кралева
Председател на УС на
Сдружение "Общество за всички"

14. Уважаеми Госпожи и Господа,

Попълвайки табличната бюджетна форма на проекта /файл
Budget_Form (1).xls/, останах с впечатление за некоректно приложени
математически формули в колона "Н" - /Относителен дял на разхода в
% от общата сума на бюджета/. Разглеждайки например клетка Н37,
установих, че тя е функция от клетка Е37 и клетка Е66, като
последната се намира извън таблицата и логично не би следвало да
съдържа стойности за обработка. Бихте ли обосновали така
разгледаната от мен примерна формула и, ако действително е
сгрешена, бихте ли ми изпратили коректно изработена таблична
форма? Предварително благодаря!

Уважаеми г-н Сахатчиев,
Благодарим ви за изпратения мейл с предложение за
корекции. Вашата забележка е коректна, но моля да имате
предвид, че формулите са зададени като модел, които
трябва да бъде доразвит от кандидата при изготвяне на
собствения си бюджет. Администраторите на Фонда няма
как да предвидят колко бюджетни редове ще са
необходими на конкретния кандидат. Ние сме предложили
примерен брой редове, а кандидата може да добавя и
съкращава.
За ваше улеснение ние ви изпращаме бюджетната форма с
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с
уважение: Стефан Сахатчиев

15. Здравейте,

обмислям за кандидатствам по проект като физическо лице. В
момента набирам необходимите за това документи. Въпроса ми е
следният:
Относно удостоверенията за липса на задължения към държавата и
към столична община - адреса ми по лична карта е в друг град. В
София съм на обучение - уча за магистър в НБУ. От къде мога да
взема и да Ви предоставя декларация, че не дължа нищо към
Столична община?!
Поздрави,

16. Уважаеми Дами и Господа,

Снощи Ви изпратих надлежно попълнен формуляра за
кандидатстване,но установих , че е пристигнал целият , както е
попълнен на моята поща.Това нормално ли е , и Вие получихте ли
моят формуляр за кандидатстване.
с уважение:
Стефан Сахатчиев
17. Добър ден,

Аз съм физическо лице, което кандидатства по фонда за Иновации в

развита формула на всички бюджетни редове, но пак
обръщаме внимание, че вие можете да съкращавате или
добавяте редове и тогава ще е необходимо вие да си
доразвиете формулата.
Успех,
От екипа на Фонда за иновации в културата
Уважаеми г-н Георгиев,
Първата програма на фонда за иновации в културата е
насочен към физически и юридически лица, регистрирани в
София или някое от населените места в Югозападния
планов район. Ако имате такава регистрация, то
необходимия документ може да вземете от съответната
данъчна служба по регистрация – София или някое от
населените места в Югозападния регион. Ако нямате такава
регистрация ( постоянен адрес или по местоживеене) в
населено място на територията на Югозападния регион вие
не изпълнявате изискванията на т.4.1. от Насоките за
кандидатстване.
Успех.
От екипа на Фонда за иновации в културата
Здравейте, точно така трябва да стане. Формулярът, който
ние получаваме е копиран и на вашата поща, за да си ги
имате като документ.
Благодарим ви,
От екипа на Фонд за иновации в културата

Здравейте г-жо Иванова,
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културата. Попълвайки формата за кандидатстване и прилагането на
всички необходими декларации, не намирам в интернет бюджетен
формуляр? Аз ли трябва да го съставя сама или мога да си я сваля от
някъде? Ако трябва аз да я напиша, какво трябва да съдържа? За
първи път кандидатствам по подобен проект и имам нужда от насока.
Благодаря Ви.
18. Ние от ПОдЛЕЗНО сме неформална, нерегистрирана група студенти

от различни населени места в България, но живеещи в София за
периода на обучението си (вкл. през целия период на проекта). В
такъв случай как се процедира: имаме един неформален лидер, който
подава всички необходими документи за физическо лице (себе си)
или всеки член на групата трябва да представи удостоверенията,
адресната си регистрация, банковата сметка...? Проблем ли е, че не
всички сме от Югозападния регион по лична карта? Освен това в
насоките за кандидатстване е записано "Физически лица, които
живеят и работят на територията на София или населено място в
Югозападния регион" - ние сме учащи и само част от нас работят.
Бихте ли ни казали дали в този случай сме валидни кандидати,
допустими според Вашите критерии?
19. В предишния си проект имахме засилено гражданско участие на
доброволци и бихме искали да продължаваме да работим по същия
начин, за да направим повече хора съпричастни на нашето дело.
Никъде в Насоките за кандидатстване не се споменава за
доброволчество, затова искаме да попитаме дали подобни инициативи
са приемливи в рамките на Програмата?
20. Тъй като основната ни дейност е художественото обновяване и

добавянето на културни финкции в потискащите подлезни
пространства, една от неразделните части от нашите проекти е

Бюджетният формуляр може да бъде изтеглен от онлайн
формуляра – веднага след позицията, която ви изисква да
напишете общата сума на бюджета. За ваше улеснение ние
ви изпращаме бюджетната форма като приложен файл към
този мейл.
Не се притеснявайте да ни задавате въпроси.
Пожелаваме ви успех.
От екипа на Фонда за иновации в културата
За неформалните групи е необходимо всички членове на
групата да упълномощят един от групата да представлява
цялата група. Това може да се стане чрез декларация –
свободен текст, подписана от всички членове на групата,
като в началото посочвате името на лицето, което
упълномощавате да ви представлява. На този етап не е
необходимо декларацията да има нотариална
заверка. Относно регистрацията – лицето, което
представлява групата следва да има регистрация в София
или населено място в Югозападния регион, без значение
дали лицето работи или учи.

Привличане на доброволци е решение на кандидата. Вие
имате право да планирате как ще изпълнявате дейностите в
проектното предложение – като използвате доброволчески
труд или като заплащате хонорари.

Похвална е вашата инициатива да почиствате грозните и
нецензурни графити. Моля, да имате предвид, че тази
програма на Фонда е насочена към творческа
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почистването на графитите (най-вече на грозните, нецензурни
надписи). Молим да ни помогнете да определим дали това спада към
допустимите дейности или не и дали спада към "Управлението на
проекта" или към останалите дейности. Много ще Ви бъдем
благодарни да ни ориентирате конкретно за това!

21. Към момента имаме няколко неформални разговора, проведени с

потенциални партньори. Доколко партньорството трябва да бъде
формализирано и възможно ли е да се сключват партньорства след
одобряване на даден проект?
22. Може ли едно физическо лице или респективно една организация да
кандидатства с повече от един проект?
23.

Еднократна ли е програмата или ще има следваща дата за
набиране на проекти?

24. Здравейте!

интерпретация на третия сезон от апликационната форма на
София и Югозападния регион. Апликационната форма е
достъпна на страницата на www.sofia2019.bg. Вашата
проектна идея не може да включва само почистване на
графити, но и „художествено обновяване на потискащи
подлезни пространства“. Почистването следва да бъде
бюджетирано в основната дейност на проекта, а не в
управлението на проекта.
Не е задължително да имате партньори. Партньорството
може да бъде създадено и след евентуалното одобрение на
проекта.
Програмата на Фонда не ограничава броя на проектите, с
които може да кандидатства едно физическо или
юридическо лице.
Дейността на Фонда не е еднократна. В момента е отворена
първата (пилотна) програма на Фонда. След нейното
приключване ще бъде направен анализ и планирана
следващата програма на Фонда. Най-вероятно тя ще бъде
отворена през първата половина на следващата година.
1. В декларацията (свободен текст) е необходимо да
запишете личните данни както на
упълномощителите, така и на упълномощеното
лице, което ще представлява цялата група.
2. Достатъчно е само да са регистрирани по ЗЮЛНЦ.

Много Ви благодарим за бързия и изчерпателен отговор!
В процеса на подготовка, изникнаха още два въпроса:
1. В декларацията за упълномощаване, необходимо ли е да се запишат
личните данни (ЕГН, номер на лична карта, издадена на и от,
постоянен адрес) на упълномощаващите или само тези на
упълномощения?
2. За евентуални партньорски организации - необходимо ли е да са
вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска
цел или е достатъчно да са само регистрирани по ЗЮЛНЦ?
Отново благодарим за отделеното време!
25. Добър ден! Искам да кандидатствам. Имам един въпрос - трябва ли да Здравейте,
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имам сметка на мое име? Благодаря предварително.

26.

Здравейте,
Интересува ме, за участие в проекти, лицето подаващо документите и
проекта, трябва ли да има сметка на негово име, или може да е на името на
друг човек участващ/обвързан с проекта.
Благодаря!

27. Здравейте,

Преди един месец се обърнах към вас по телефона и онлайн формата
със запитване относно размера на бюджета на проектопредложенията.
Ставаше въпрос за максималния размер на финансирането и
собственото финансиране. Ако максималният грант е 2000 лв, а 10
процента от бюджета на проекта е собствено финансиране, то
максималният бюджет на проекта ще бъде 2 222 лв, от които 2000 се
осигуряват от фонда, а 10% от кандидата.
Друго пояснение би било полезно относно посочването на
собственото финансиране в таблицата на бюджета изрично по пера,

На етап кандидатстване не е необходимо да представите
банкова сметка. Ако вашият проект бъде одобрен за
финансиране, тогава е задължително да имате банкова
сметка на ваше име (банкова сметка на лицето, което ще
бъде страна по договора за финансиране, т.е ще подпише
договора)
Успех,
Екип на Фонд за иновации в културата
Здравейте,
На етап кандидатстване не е необходимо да представите
банкова сметка. Ако вашият проект бъде одобрен за
финансиране, тогава е задължително да имате банкова
сметка на ваше име (банкова сметка на лицето, което ще
бъде страна по договора за финансиране, т.е ще подпише
договора)
Успех,
Екип на Фонд за иновации в културата
Здравейте г-н Калоянов,
Както ви информирахме в телефонен разговор за
съжаление вашият мейл от 14 август не е получен. Във
връзка с вашия сигнал сме променили пропускливостта на
спамфилтрите, за да не се получават подобни неудобства.
Във връзка с вашите въпроси:
1. Вт.3 от Насоките за кандидатстване е записано, че
посочените минимални и максимални размери на
финансовата помощ се отнасят до размера на
безвъзмездната финансова помощ, която ще
получите от Фонда за иновации в културата, ако
вашият проект бъде одобрен. Това означава, че ако
вие кандидатствате за максималния размер за
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но в същото време полето, в което се изчисляват административните
разходи не позволява да бъде присвоено там. Тъй като
административните разходи се носят пряко от кандидата е нормално
те да се посочат като собствен принос. Също прави впечатление, че в
таблицата за калкулиране на бюджета полето "Общо" което събира
планираните разходи в бюджета не включва т. 1 Управление на
проекта.
Тъй като крайният срок за запитвания изтича днес бих искал да ви
помоля за становище по въпросите.
Прилагам и писмото от сайта ви за запитването изпратено на 14
август.
Благодаря предварително.
С уважение,

безвъзмездна финансова помощ за физическо лице
от 2000лв. трябва да бюджетирате в допълнение
минимум 10% (максимум 40%)собствен принос.
2. В бюджетната таблица са зададени примерни
формули, който вие можете да доразвивате в
зависимост от създадените от вас бюджетни редове.
В зависимост от дейностите, включени в вашето
проектно предложение вие можете да изтривате
или да създавате нови бюджетни редове и
съответно да променяте и доразвивате формулите.
По отношение на собствения принос вие решавате
какви дейности от проектното предложение да
бъдат покрити от собствения ви принос. Също така
обръщаме внимание, че разходите за „Управление
на проекта“ могат да бъдат максимум 10% от общата
стойност на проекта и за тях няма да бъдат
изисквани отчетни документи.
Пожелаваме ви успех,
Екип на Фонд за иновации в културата

28. Здравейте,
ще кандидатстваме с проект във Фонда. Преди седмица Ви писах за да
ми изпратите формуляр за да си направим бюджета, но не знам какво е
станало и още не сме го получили. Моля Ви, изпратете ми го. Ние дори
не можем да го огледаме. Времето напредва.
Благодарим Ви предварително!
С уважение:

29. Здравейте,

Здравейте,
Бюджетната форма може да бъде изтеглена от онлайн
апликационната форма от сайта на Фонда. Възможността за
изтегляне на бюджетната форма се намира в онлайн
апликационната форма точно след полето, в което трябва
да запишете общата сума на бюджета. За ваше улеснение
ви изпращам бюджетната форма като приложение към този
мейл.
Успех,
От екипа на Фонда за иновации в културата
Здравейте,
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въпросът ни е свързан с графика на дейностите. Срокът, който е даден
в насоките от 1 ноември 2014 до 30 април 2015 г. задължителен ли е
или можем да разположим проекта си например от 1 ноември до 30
февруари. Или пък от 1 януари 2015 до 30 април 2015?
С поздрав

30.

1. Необходими ли са други документи освен обявените за
прикачане към удостоверението за кандидатстване:
приложение 1, приложение 2, приложение 3 и бюджетен
формуляр?
2. Задължително ли е проектното предложение да се подаде и на
английски език?
3. Необходими ли са на този етап да приложим и другите
обявени документи (и кои от тях?) в НАСОКИ ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ:
- Удостоверение за актуално състояние на организацията
и дата на издаване
- Копие от регистрацията по ЕИК БУЛСТАТ, заверено с
печат на кандидата и гриф „вярно с оригинала”
- Копие от ДДС регистрация, заверено с печат на
кандидата и грифт „Вярно с оригинала”
- Удостоверение за липса на задължение към държавата.
- Удостоверение за липса на задължения към Столична
община.
- Декларация свободен текст, подписана от
представляващия кандидатстващата организация, че
оргинизацията няма неизпълнени условия при
предходно финансиране от Столимчна община и няма

В Насоките за кандидатстване е посочен началният и
крайният срок за изпълнение на проектите, като не е
задължително проектните дейности да стартират на 1
ноември, но е задължително да приключат на 30 април
2015г.. Кандидатът има право да планира, в границите на
посочения срок, изпълнението на проектните си дейности,
които могат да стартират във време след 1 ноември 2014, и
да приключат преди или точно на 30 април 2015.
Успех,
Екип на Фонд за иновации в културата
1.Не, други документи не са необходими, освен изброените
във вашия въпрос.
2. Проектното предложение се подава на български или на
английски език. Кандидатът избира на кой език да подаде
проектното си предложение.
3. Всички, изброени по-горе документи не са необходими
на етап кандидатстване. При одобрение на проекта, тези
документи ще са необходими за подписване на договор.
Пожелаваме ви успех,
Екип на Фонд за иновации в културата

ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ В КУЛТУРАТА

-

установени злоупотреби с финансови средства на
Европейския съюз.
Информация за досегашната дейност на организацията
Удостоверение по чл. 14, ал . 4 от закона за закрила и
развитие на културата
Удостоверение за осъществяване на общественополезна
дейност.

31. На каква основа се изчислява процентът собствен принос - върху

финансовата помощ или върху стойността на проекта?

Собственият принос се изчислява на базата на общата
стойност на проекта, като размерът на безвъзмездната
финансова помощ не бива да надвишава 8000лв. за
юридически лица и 2 000 лева за физически лица.
Например: Ако общата стойност на вашия проект е 13 000
лева (вие кандидатствате като юридическо лице) и вие
планирате да поискате максималната стойност на
безвъзмездната финансова помощ от 8 000лева, то в този
случай процентът на собственото финансиране е в размер
на 38,46%, което е в границите на допустимото от
програмата (минимални 10% и максимални 40% от общия
бюджет на проекта, както е записано в т.3, стр. 5 от
Насоките за кандидатстване). Също така разходите за
управление на проекта са в рамките на 10% от общия
бюджет на проекта, което в този пример означава, че е
1 300лева.

