
 

 

ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАПАНА – 

КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ” 

на Общинска фондация „Пловдив 2019” - град Пловдив 

 

След проведен конкурс за привличане на представители на творчесите индустрии в 

Капана през 2014 г. фондация „Пловдив 2019“ продължава и разширява дейността си 

по проекта „Капана – Квартал на творческите индустрии“. Целта на проекта е 

обживяването и трансформирането на емблематичния за града квартал и 

превръщането му в център на творческите индустрии и активна точка за културни 

събития. Проектът е част от артистичната програма на Пловдив – Европейска столица 

на културата през 2019 г. и е част от проектния клъстър „Градски мечти“ от тематичната 

платформа „Трансформиране“.  

 

„Пловдив 2019“ обявява отворена покана за участие в конкурс за финансиране на 

проектни предложения по проект „Капана – Квартал на творческите индустрии“. 

Конкурсът е в две направления: 

- „Проекти и събития в Капана“, за което кандидатите могат да участват с 

предложения за изложби, инсталации, дигитални продукти, форуми и 

конференции, пърформанс, танц, театър, музика, кино и др.   

- „Установяване в Капана“, за което кандидатите сами избират пространство в 

Капана и могат да кандидатстват за финансиране за нанасянето и поддържането 

му и развиването на дейност в него.  

 

Всички проекти трябва да отговарят на целите и визиите на „Пловдив 2019“, да 

допринасят за проекта „Капана – Квартал на творческите индустрии“ и цялостното 

развитие на културния живот в града.  

 

Могат да кандидатстват физически и юридически лица от страната и чужбина.  

 

Документите се изращат до 17:00 на 30-ти април само по електронен път на адрес 
kapana@plovdiv2019.eu. Максимална допустима големина на прикачените файлове: 
5 MB. При по-големи файлове да се прилага линк за сваляне. До 31-ви март всички 
желаещи могат да зададат въпросите си относно конкурса на 
kapana@plovdiv2019.eu. 
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ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В 

КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „КАПАНА – 

КВАРТАЛ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ” 

на Общинска фондация „Пловдив 2019” - град Пловдив 

Общи условия 

 

 

I. Обща информация и изисквания 

 

През 2014 г. след проведен конкурс Фондация „Пловдив 2019” предостави 10 

помещения в кв. Капана за безвъзмездно ползване за една година с цел да привлече 

представители на творческите индустрии в квартала. През 2015 г. Фондация „Пловдив 

2019” разширява дейността си по проекта „Капана - Квартал на творческите индустрии” 

и предлага възможност за физически лица, юридически лица и културни организации 

от страната и чужбина да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на 

културните и творчески индустрии. Освен финансирането на проекти на територията на 

квартала през 2015 г. „Пловдив 2019” предлага нова възможност за целево 

финансиране за установяване в Капана на нови креативни организации и лица.  

През 2015 г. безвъзмездната финансова помощ, предоставена от Общинска 

фондация „Пловдив 2019”, ще бъде разпределена в две направления: „Проекти и 

събития в Капана” и „Установяване в Капана”. 

 

II. Цели на конкурса: 

 

- Да спомогне за изграждането и развиването на първия в България квартал на 

творческите индустрии;  

- Да спомогне за икономическото и социално развитие на кв. Капана и на гр. 

Пловдив чрез ръст на местния бизнес и туризма; 

- Да допринесе за инициативата на Пловдив за Европейска столица на културата 

през 2019, а и на цялостното развитие на културата в града;  

- Да се привлекат и стимулират местни и национални културни оператори да 

развиват дейност в Капана;  

- Да се допринесе за културното и жанрово многообразие в Капана;  

- Да се обогати културният живот на града; 

- Да се подкрепи развитието на българския творчески сектор като съдейства за 

стартирането и/или доразвиването на неговата дейност в интердисциплинарна 

творческа среда. 

 

III. Програмни направления 

 

1. Направление „Проекти и събития в Капана”  



 

 

Основното изискване по това направление е проектите да се случват на 

територията на “Капана”, да допринасят за инициативата „Капана - Квартал на 

творческите индустрии” и да подпомагат целите и задачите на Европейска столица 

на културата 2019 г. Ще се приемат предложения за: изложби, инсталации, дигитални 

продукти, форуми и конференции, пърформанс, танц, театър, музика, кино и др.  

 

Общ бюджет по направление „Проекти и събития в Капана” – 20 000 лв.  

 

Максималната сума, за която може да се кандидатства, е 3000 лв. Основно 

изискване към кандидатите е сумата, за която кандидатстват, да не надхвърля 50% от 

общия бюджет на проекта им. Размерът на помощта се разпределя и решава по 

усмотрение на журито и в зависимост от бюджета и мащаба на съответния проект. 

Поради тази причина е необходимо бюджетите да бъдат формирани на максимално 

реалистична основа.  

 

Кандидатите попълват формуляр за кандидатстване по образец, в който 

развиват концепцията си и обосновават приноса на предложената от тях дейност в 

развитието на Капана като квартал на творческите индустрии в град Пловдив. 

 

Фондацията покрива разходи за: продукция (материали и консумативи), 

хонорари, наем техника, печатни материали. Конкурсът НЕ покрива разходи за 

придобиване на трайни материални активи, трайни ремонти, платена реклама, сметки 

за телефон/интернет, наем на пространства, административни разходи.  

 

Всички разходи по проекта следва да бъдат удостоверени и доказани с 

разходооправдателни документи. Конкретните изисквания за отчитане на проектите са 

регламентирани в договора, който се сключва с Фондацията.  

 

Победителите в конкурса по направление „Проекти и събития в Капана” се задължават: 

 

- Да подготвят и реализират проекта, описан в кандидатурата, в рамките на 

една календарна година след обявяване на резултатите от конкурса; 

- Да отчетат проекта пред фондация „Пловдив 2019” в срок до един месец 

след изпълнението му; 

- Да подкрепят инициативата Пловдив Европейска столица на културата през 

2019 г. и дейността им да не противоречи на мисията и ценностите на 

Общинска фондация „Пловдив 2019”; 

- Да упоменават във всяка публична информация подкрепата на Общинска 

фондация „Пловдив 2019”, като координират с Общинска фондация 

„Пловдив 2019” начина на указване на подкрепата – лого, текст и др. и 



 

предоставят впоследствие на Общинска фондация „Пловдив 2019” архив с 

материалите;  

- С проекта и работата си по него да допринесат за инициативата „Капана - 

Квартал на творческите индустрии”; 

- Да предвидят и осигурят максимална разгласа и публичност на 

организираното от тях събитие; 

- Съвместната работа с местни културни институции и организации се 

препоръчва най-активно. 

 

2. Направление „Установяване в Капана”  

 

Кандидатите сами избират своето място в Капана според своя вкус и нужди и 

кандидатстват за средства за установяването си в Капана, като плащането на наема му 

и за необходими разходи и др. Основно изискване в направлението е предвидените 

дейности на кандидатите и съответно разходите за наем и други разходи свързани с 

установяването на нова локация да са за период от една година.  

 

Общ бюджет по направление „Установяване в Капана” – 20 000 лв.  

 

Кандидатите трябва да представят план за развиване на творческа дейност в 

избраното от тях помещение в кв. Капана, бюджет за осъществяване на избраната 

творческа дейност за период от една година и договор за наем или споразумение с 

наемодател/агенция с дата на подписване след официалното обявяване на конкурса. 

В конкурса ще бъдат избрани победители, които ще получат безвъзмездна помощ в 

размер до 4000 лв. за покриване на разходи за наем и/или приспособяване на 

помещението за целите на дейността. Безвъзмездната помощ ще бъде изплатена в 

рамките на период от една година, на 12 равни месечни вноски. В предложения от 

кандидатите бюджет се изисква да бъде предвидено участие със собствен принос и 

набавяне на съфинансиране на кандидатите в размер на минимум 50 % от общия 

бюджет.  

 

Победителите ще сключат договор с Общинска фондация „Пловдив 2019”, с 

който се задължават да използват получените средства само за покриване на 

разходите за установяването си в избраната от тях локация, като наем и/или 

приспособяване на пространството в Капана, за което се представили договор при 

кандидатстване. Всеки месец победителите се задължават да представят на Общинска 

фондация „Пловдив 2019” документ, удостоверяващ изплащането на наема и/или 

документи за направени целеви разходи по проекта за предходия месец, както и 

междинен отчет за дейността си. Конкретните изисквания за отчитане на проектите са 

регламентирани в проектодоговора. 

 



 

Победителите в конкурса по направление „Установяване в Капана” се задължават: 

 

- Да извършват творческа дейност в обект в кв. Капана за период от минимум 

1 година в съответствие с предложеното от тях във формуляра за 

кандидатстване и при пълно спазване на изискванията на действащото 

законодателство за съответния вид дейност; 

- Да представят договор за наем на обект в кв. Капана или споразумение с 

наемодател с дата след обявяването на конкурса; 

- Да подкрепят инициативата „Пловдив - Европейска столица на културата 

през 2019 г.“ и дейността им да не противоречи на мисията и ценностите на 

„Пловдив 2019”; 

- Да брандират локациите си спрямо изискванията на „Пловдив 2019” и да 

упоменават подкрепата (чрез лого и текст) във всяка публична информация 

(печатна и дигитална); 

- Да имат работно време не по-малко от 4 работни дни в седмицата. При 

промяна на работното време или отсъствие да уведомяват Общинска 

фондация „Пловдив 2019” и да го упоменават публично;  

- Да организират или да вземат участие в минимум 4 събития от културния 

календар на града (например: дни на отворените врати, публични 

презентации, работилници и др.) 

- Да гарантират устойчивостта на проекта за минимум 6 месеца след края на 

договора с Фондацията и финансовата си възможност да поддържат 

пространството;   

- Да планират и осигурят публичност и разгласа на дейността си, като 

разходите за нея да бъдат на стойност минимум 20% от общия бюджет на 

проекта; 

- Съвместната работа с останалите победители или други културни оператори 

в града е силно препоръчителна;  

- В зависимост от спецификата на дейността се препоръчва участие в културни 

събития или организация на собствени събития.  

 

 

III. Кой може да кандидатства?  

 

В конкурса могат да участват всички представители на културни и творчески 

индустрии, които са:  

- Пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, или 

занаятчии. Както лицата, упражняващи свободна професия, така и 

занятчиите следва да са вписани в Регистър БУЛСТАТ (или аналогичен 

регистър в държавата, в която са установени) и да представят документ, 

удостоверяващ това обстоятелство;  



 

- Български или чуждестранни юридически лица. Българските юридически 

лица следва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел или по Търговския закон. За чуждестранните юридически 

лица се прилага документ, удостоверяващ регистрацията им и актуалното 

състояние съгласно закона в държавата, в която са учредени;  

- Кооперации по Закона за кооперациите;  

- Граждански дружества по Закона за задълженията и договорите.  

*Кандидатите по направление „Установяване в Капана”, чиято дейност или 

местожителство към момента е извън Пловдив, трябва да гарантират, че се 

установят трайно в Пловдив или че ще имат представител в града, с което ще се 

осигури постоянна и непрекъсната дейност в пространството.  

 

Нямат право да кандидатстват за финансиране лица, които: 

- са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност; 

- се намират в ликвидация; 

- имат парични задължения към държавата или към Община Пловдив, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към 

осигурителни органи, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване 

или отсрочване на задълженията; 

- са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността 

или против стопанството, освен ако са реабилитирани; 

- не са изпълнили условията по предходно финансиране на проекти от 

Общинска фондация „Пловдив 2019” или от друга донорска организация. 

- По Направление „Установяване в Капана” нямат право да участват и лица, 

получили финансиране в конкурса на Общинска фондация „Пловдив 2019” 

за безвъзмездно отдаване на 10 локации в Капана през 2014 г.  

Изпълнението на горните изисквания се удостоверява с декларация, която е 

съставна част от документите за кандидатстване. 

 

 

IV. Необходими документи за кандидатстване: 

 

1. Попълнен формуляр по образец, предоставен от Общинска фондация 

„Пловдив 2019” ; 

2. Автобиография на кандидата, респ. на представляващия юридическото лице-

кандидат; 

3. Договор за наем на пространство в Капана с дата след официалното 

обявяване на конкурса или споразумение с наемодател за сключване на договор за 

наем най-късно до месец след обявяването на резултатите от конкурса /само за 

Направление „Установяване в Капана”/; 



 

4. За лицата, чиято дейност или местожителство е извън Пловдив: декларация, с 

която гарантират постоянната и непрекъсната дейност в пространството си или 

документ (трудов или граждански договор, споразумение, писмо) от представител в 

Пловдив, който ще поддържа дейността на пространството /само за Направление 

„Установяване в Капана”/;  

5. Удостоверение за актуално състояние на кандидатстващата организация - 

юридическо лице или копие на лична карта за физическите лица. За лицата, 

упражняващи свободна професия и занаятчиите – и копие на документ, удостоверяващ 

вписване в Регистър БУЛСТАТ; 

6. Декларация за участие и достоверност на информацията;  

7. Декларация за авторство на проекта /само за Направление „Проекти и 

събития в Капана”/;  

8. Писма за потвърждение на партньорства с други организации (ако има 

такива); 

9. По избор - видео до 3 минути /само за Направление „Проекти и събития в 
Капана”/;  

10. По избор - други графични материали - визуализации, снимки, други. 
 

Кандидатури с непълен набор от документи няма да бъдат разглеждани.  

 

 

V. Критерии за избор  

- Висока художествена стойност на проекта/продукта 

- Иновативни подходи и практики 

- Стратегия за постигане на устойчивост на дейността 

- Включване на граждани в реализацията на проекта и дейността 

- Сътрудничество с други организации и автори 

- Принос към целите на конкурса  

- Принос към инициативата “Пловдив - Европейска столица на културата през 

2019 г.”; 

- Принос към културния живот в Пловдив и неговото разнообразие 

- Стратегия за постигане на ефективна публичност и разгласа  

 

VI. Жури  

Светлана Куюмджиева - артистичен директор на “Пловдив 2019”  

Манол Пейков – член на УС на “Пловдив 2019”  

Стефка Цанева – Мениджър “Проекти и програми” в “Пловдив 2019” 

Арх. Антоанета Топалова 

Георги Стоев – икономист, Индъстри Уоч Груп 

 

 



 

Документите се изращат до 17:00 на 30-ти април само по електронен път 
на адрес kapana@plovdiv2019.eu. Максимална допустима големина на 
прикачените файлове: 5 MB. При по-големи файлове да се прилага линк 
за сваляне. До 31-ви март всички желаещи могат да зададат въпросите 
си относно конкурса на kapana@plovdiv2019.eu. 
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