ТВОРЧЕСКИ СТИПЕНДИИ
ОБОСНОВКА
Културният сектор е един от най-засегнатите от анти-кризисните мерки във връзка с
пандемията от Ковид-19. За съжаление няма актуално проучване на ефектите върху
сектора от последната година. От проучването през 2020 г. обаче става ясно, че този
сектор се състои от множество различни по тип организации, които са претърпели
разнообразни щети от кризата. Тези щети включват финансови загуби, загуби на
публики, прекратени партньорства, невъзможност за осъществяване на вече
подкрепени проекти, невъзможност за поддържане на пространства и персонал, загуби
на донори и спонсори и др.
Към изброените по-горе щети, се забелязва намаляване на професионалистите, заети
в сектора и пренасочването им в други икономически сектори, по-слабо засегнати от
ковид кризата. През 2020 г. и 2021 г. се отпуснаха средства, с цел задържане на
професионалистите в сектора, които са на свободна практика.
Основната цел на програмата е да осигури финансова подкрепа на български творци и
артисти в областта на всички изкуства, както и на други специалисти от областта на
културата, упражняващи своята професия на свободна практика, чрез кандидатстване
пред Национален фонд „Култура“. Чрез Програмата ще се позволи подпомагане на
широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата си, както и осигуряване
на условия за създаване на творчески продукти.
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
-

Подпомагане на широк кръг от артисти и културни дейци да продължат работата
си.

-

Осигуряване на условия за създаване на творчески продукти.

-

Осигуряване на достъп до културно съдържание и изкуство.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатури, постъпили след обявения краен срок на конкурса, няма да бъдат
приемани.
При възникнали въпроси от Ваша страна във връзка с условията на програмата,
можете да се свържете с нас на посочения имейл адрес: creative@ncf.bg
Консултации се извършват единствено на адрес: creative@ncf.bg. Консултации по
телефон или на живо не се извършват, освен в рамките на организирани от НФК
информационни дни.
В случай на технически проблем е нужно да подадете сигнал на адрес:
tech.support@ncf.bg

Индикативни срокове и времеви обхват:
Край на
Обявяване
кандидатства на
не
резултати
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Изплащане Реализация
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Отчитане
на проекта

15:00 ч.
11.05.2022

До
25.06.2022

Юли 2022

До
31.01.2023

17.06.2022

До
31.12.2022

РАЗМЕР НА ФИНАНСИРАНЕ
Творческа стипендия за едно лице – в размер на до 8 000 лева.
Сумата ще бъде изплащана като хонорар и след начисляване и удържане на
законоустановените данъци и задължителни осигурителни вноски.
Индикативна сума за програмата - 7 000 000 лева.
В зависимост от броя постъпили одобрени кандидатури и спрямо финансовия ресурс
по програмата, индикативната сума ще се разпредели по равно на бенефициентите.
ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
Артисти и културни дейци, които отговарят на следните условия:
1. Осъществявали творческа дейност през 2020 г. и 2021 г. в областта на
културата и изкуствата;
2. С начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.;
3. С годишен доход за 2021 г. до 50 000 лв., въз основа на граждански и/или
авторски договори;
4. Да не са в трудови правоотношения в качеството си на артист;
5. Да не получават пенсии за осигурителен стаж и възраст;
6. Да не получават към момента друга финансова подкрепа на друго
основание по мярка за финансово подпомагане в условията на
епидемията от COVID-19;
7. Не получават парични обезщетения за безработица по Кодекса за
социално осигуряване.
Културни дейци: куратор, критик, културен мениджър, организатор събития и др.
НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
-

-

лица, които нямат начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.
лица с годишен доход за 2021 г. над 50 000 лв.;
лица, които са в трудови правоотношения в качеството си на артист;
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;
лица, които не могат да докажат активна творческа дейност през 2020 г. и 2021 г.
в Р. България;

-

лица с неизпълнени договорни задължения към Национален фонд „Култура“
(нереализирани и неотчетени в срок проекти), както и организации, които следва
да възстановяват средства по одобрени, но некоректно реализирани проекти
през изминалите сесии на НФК.

КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕРКА
При неизрядност на проектната документация по техническите критерии, екипът
на НФК ще се свърже с кандидата и в срок от 5 календарни дни кандидатът ще
може да отстрани нередностите на документацията.
Проверката на кандидатите се извършва при следните критерии:
1. Осъществена творческа дейност през 2020 г. и 2021 г. в областта на културата и
изкуствата.
2. Начислени и изплатени данъчни задължения за 2021 г.
3. Спазване на изискванията за административно съответствие.
Класирането на кандидатите по посочените критерии се извършва след служебна
проверка от органите на НАП и от техническа комисия по реда на тяхното постъпване.
В зависимост от броя постъпили одобрени кандидатури и спрямо финансовия ресурс
по програмата, индикативната сума ще се разпредели по равно на бенефициентите.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Задължителни документи
1

Приложение 1 - Творческа биография на кандидата
-

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

ключова информация за кандидата, с включен творчески
професионален опит през 2020 и 2021 година .pdf формат

подписана декларация от кандидата .pdf формат

Декларация “Заявление за участие” - подписана с КЕП или саморъчно
подписана и сканирана цветно и четимо.
-

подписана декларация от кандидата .pdf формат

Всички документи следва да са на български език.

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ
Списък на одобрените проекти ще бъдат публикувани на интернет страниците на
Национален Фонд “Култура” и на тази на Министерство на културата. До пет работни
дни след решението за одобрение, на електронната страница на НФК се публикуват
резултатите.
Класираните кандидати получават по декларирания имейл уведомление за одобреното
финансиране и указание за начина на сключване на договора.
Бенефициерите получават по електронен път в профила си (или по имейл) проект на
договор, който те подписват. Електронният документ се прикачва към профила на
бенефициера.
Договорите с кандидатите, спечелили конкурса, се подписват в двуседмичен срок от
съобщаването на резултата от конкурса.
Одобрените кандидати, които не са сключили договори в срок, губят право на
получаване на финансово подпомагане.
В случай на отказ от предоставеното финансово подпомагане е необходимо писмено
известие за това до НФК, изпратено или по електронен път, или по поща/куриер на
актуалния адрес на 8 Национален фонд "Култура" - ул. "Лъчезар Станчев" №7, ет.3.
При предоставяне на неверни данни или непредоставяне на данни в договор,
бенефициентът губи правото си на финансово подпомагане.
Бенефициентът се задължава да посочва във всички рекламни и печатни материали
/включително и в електронен вид/ и съобщения по медии участието и подкрепата на
Национален фонд „Култура” в реализацията на поне едно участие/изява/изпълнение на
едно културно събитие чрез следния текст: “Проектът е реализиран с финансовата
подкрепа на Национален фонд „Култура” по програма “Творчески стипендии”,
придружен с логото на Фонда. Оповестяването на подкрепата на Национален фонд
„Култура” в социалните медии следва да е съпроводено с отбелязване /таг/ на
официалния профил на фонда в съответната медия. При организиране на събитие по
подходящ начин да бъде представено логото на Национален фонд „Култура”, както и
съобщение, че събитието е организирано с финансовата подкрепа на Национален
фонд „Култура”, по програма “Творчески стипендии”.
Бенефициентите се задължават в рамките на 6 месеца след подписване на
договора да изпълнят:
1. Едно публично участие/изява/изпълнение или един творчески
продукт (спрямо сферата на изкуства, в която работят).
2. Едно събитие/участие/изява, свързано със социално въздействие
на изкуствата. Събитието може да бъде обвързано с една от
следните социални групи (списъкът е примерен, а не изчерпателен;
могат да бъдат включени и други социални групи):
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Публичното участие/изява/изпълнение или творчески продукт не може да е
създаден в рамките на друг проект, който е финансиран от НФК или друга
донорска програма.

ОТЧЕТ
Бенефициентът предава съдържателен отчет (попълнен по съдържателни матрица,
предоставена от НФК), в който доказва изпълнени задължения:
1. Едно публично участие/изява/изпълнение или един творчески продукт (спрямо
сферата на изкуства, в която работят).
2. Едно събитие/участие/изява, с една от изброените по-горе социални групи.
Към съдържателния отчет се прилагат доказателствените материали. Те могат да
бъдат - снимки, аудио или видео материал, публикации и медийни изяви и др.

