ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ И ИЗТЪКНАТИ
ТВОРЦИ (АРТИСТИ-ИЗПЪЛНИТЕЛИ) В ОБЛАСТТА НА ПОП, РОК И ДЖАЗ
МУЗИКАТА

Национален фонд "Култура" обявява сесия по набиране на кандидати по програма
„Творчески стипендии за подпомагане на млади и на изтъкнати творци (артисти изпълнители) в областта на поп, рок и джаз музиката“.
Кандидатстването се осъществява в посочения срок чрез онлайн системата за
кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg.
Кандидатстването е възможно само след задължителна регистрация като физическо лице в
електронната система за онлайн кандидатстване.

Ако кандидатствате за първи път по програма на НФ „Култура“, моля следвайте
тези стъпки:
1. Посетете www.ncf.bg и изберете „Вход/Регистрация“ от менюто
2. Изберете физическо лице
3. Изтеглете документите за участие в конкурса от бутона „Изтегли документи“,
който се намира в падащото меню на програмата, след като сте влезли в
потребителския си профил в системата за електронно кандидатстване.
Успех!

В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес office@ncf.bg , или на
tech.support@ncf.bg

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и артисти в
областта на поп, рок и джаз музиката, упражняващи своята професия на свободна практика и
пряко засегнати от въведените противоепидемични мерки, чрез кандидатстване пред
Национален фонд „Култура“.
Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на широк кръг музиканти да продължат работата
си, както и осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
от 17.03.2021 г. (15:00) до 29.03.2021 г. (15:00)
Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма да бъдат приемани.

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ
ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА 4 267 250 лева

Творческа стипендия за едно лице – в размер на 4 267, 25 лева.
Сумата ще бъде изплащана след начисляване и удържане на законоустановените данъци
и задължителни осигурителни вноски.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Културни дейци – артисти-изпълнители в областта на поп, рок и джаз музиката, осъществявали
публично представяне на културен продукт през 2019 и до ноември 2020 г. в Р. България;
- с начислени и изплатени данъчни задължения за 2019 г.;
- с годишен доход за 2019 г. над 3 000 лв. до 50 000 лв.,
- които не са в трудови правоотношения в качеството си на артист-изпълнители,
- не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
- не получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за
финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19/текстът не касае
програмата за творчески стипендии и програма „Творчески инициативи“ на НФК/ и
- не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално осигуряване.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
- лица, които нямат начислени и изплатени данъчни задължения за 2019 г.
- лица с годишен доход за 2019 г. под 3 000 лв. и над 50 000 лв.;
- лица, които са в трудови правоотношения в качеството си на артист-изпълнители;
-лица, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
-лица, които получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за социално
осигуряване;
-лица, които получават към момента друга финансова подкрепа на друго основание по мярка за
финансово подпомагане в условията на епидемията от COVID-19 /текстът не касае
програмата за творчески стипендии и програма „Творчески инициативи“ на НФК/;
- лица, които не могат да докажат активна творческа дейност през 2019 и до ноември 2020 г. в
Р. България;

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА
На оценка подлежат кандидатурите, които отговарят на условията за допустимост – подадени в
срок и съдържащи всички изискуеми документи.
Оценяването на кандидатите се извършва при следните критерии:
1. Годишен доход за 2019 г.
2. Съответствие с изискванията на Програмата
3. Спазване на изискванията за административно съответствие
Класирането на кандидатите по посочените критерии се извършва по реда на тяхното
постъпване.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Електронен формуляр за участие
2. Писмено съгласие на основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс за изискване на данъчна и осигурителна информация от органите на НАП
3. Творческа биография на кандидата
4. Декларация - саморъчно подписана и сканирана цветно и четимо
ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ
Документите на кандидати, които не съдържат изискуемите формуляри и/или данни, не се
разглеждат.
Класираните кандидати получават по декларирания e-mail уведомление за одобреното
финансиране и указание за начина на сключване на договора.
Изпълнителният директор на НФК сключва договор с класираните кандидати за предоставяне на
финансовото подпомагане в двуседмичен срок от съобщаването на резултата.

При кандидатстване задължително се запознайте с НОРМАТИВНИТЕ ДОКУМЕНТИ на Национален фонд „Култура“

