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ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

I.

1. „Формуляр №1“ – формулярът дава възможност на кандидатите да участват за финансова
подкрепа максимум до 50% от общия бюджет на проекта си по Фонд „Специални проекти“ на
Нощ/Пловдив, 2017. Максималната сума отпусната по фонда за конкретен проект е до 2000 лв.
2.

„Формуляр №2“ – формулярът не предвижда финансова подкрепа за подадените проектни
предложения. Формулярът е създаден за кандидати с изявена търговска дейност (клубове,
барове, заведения, магазини, книжарници и др.) или такива, които не желаят финансова
помощ от организаторите.

Двата формуляра могат да бъдат свалени от страницата на фестивала www.night.bg меню
„Отворена сесия“.
НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

II.

- Обърнете се към фондация „Отворени Изкуства” и екипа на Нощ/Пловдив, ако имате въпроси по
съдържанието и процедурата;
- Оформете проекта, с който ще кандидатствате, съберете екип и назначете отговорник, който ще
комуникира с екипа на „Нощта” при възникнали въпроси за кандидатстването ви;
- Попълнете изчерпателно формуляра за вашата категория. Имайте предвид, че непопълнени
формуляри няма да бъдат разглеждани и впоследствие няма да имате възможност за повторно
попълване и подаване;
- При попълване на формуляра не пренебрегвайте въпроса за годишните цели на организацията,
това е важен въпрос за нас, който ще ни даде възможност да подкрепим усилията ви;
- По отношение на изображенията, изпращайте всички помощни материали, които ще ни помогнат
да ви оценим добре;
КРИТИРИИ ЗА ОЦЕНКА

III.

Оценката на проектите се прави на база на попълнения формуляр за кандидатстване въз основа
комбинирането на заложените аспекти и покрити критерии в проекта. В оценката на проектите се
имат предвид основните принципи и критерии на „Нощта”:










да допринесе за нова културна продукция
да представи нови теми и автори за града
да даде нов поглед или да осветли въпрос или проблем на културата
да предизвика интерес и достъп до култура за най-младите, както и на слабо активни при
посещения на културни събития групи като: възрастни хора, хора в неравностойно положение и
др.
да покаже потенциала на музеите и галериите да бъдат модерно мислещи и отворени за нови
аудитории места
да привлече най-малките в креативни занимания
да даде равен достъп до разнообразни културни нива
да даде културно знание
да интегрира стажанти, студенти, млади специалисти в подготовката на програмата
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да предостави възможност на културните институции да натрупат опит в мрежа с други културни
организации от града, страната и чужбина
да стимулира културния аспект в дейността на частни организации, основани на икономически
принцип
да развива културната карта на града
да подкрепя реализирането на независими проекти на млади творци
да спомогне формирането на позиции и компетенции
НОВО: критерий в тазгодишната оценка на проектите е участието на идейно ниво на проектните
предложения в асоциацията с юбилейното мото на програмата „Отворени изкуства” – ТУК
НАВСЯКЪДЕ. Кандидатите имат възможност да свържат идеите си на концептуално ниво с
мотото, добавяйки съюзи между двете думи: „тук И навсякъде“, „тук НЕ навсякъде“, ВЪПРЕКИ,
ЗАЩОТО, КАТО и др.
ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ / FAQ
Как ще бъде оценяван проектът ми?
Проектните предложения ще бъдат оценявани на база покритите критерии описани подробно в т
III. Оценката се извършва от екипа на фондация „Отворени Изкуства” и Нощ/Пловдив и
съорганизаторите – Община Пловдив и фондация „Америка за България”. На база
Какво е Фонд „Специални проекти“?
Фондът е финансова платформа и механизъм за подкрепа на артистичното съдържание част от
програмата на Нощ/Пловдив. Фондът се финансира от съорганизаторите на фестивала, които
вземат участие и в оценката на проектните предложения. През 2012 г. за първи път се обособява
„Фонд Музеи“, като тогава на конкурсен принцип един кандидат музей печели единична финансова
подкрепа за реализация на проект за Нощ/Пловдив, 2012 г. От 2013 г. Фонд „Специални проекти“ е
отворен за широк кръг участници в програмата. Платформата финансира максимум до 50% от
общия бюджет на конкретен проект, като артистичното съдържание трябва да бъде подготвено и
представено специално за фестивала. От 2017 г. максималният праг за финансова подкрепа на
проект е до 2000 лв. Към фонда нямат право да кандидатстват обекти и организации с изявена
търговска дейност (барове, клубове, магазини, книжарници и др.).
С какво организаторите подпомагат моя проект, одобрен за участие?
Организаторът на събитието поемат ангажимент за подпомагане на участниците със следните
средства:
- финансово подпомагане по Фонд „Специални проекти“ за одобрените и отговарящи на
критериите кандидати
- ПР и комуникация на проекта в кампанията на Нощта: включване в официалната програма –
сайт, книжка, карта, брошури; брандиране на обекта; отразяване в блога на фестивала,
отразяване в други канали и медии
- логистични и организационни консултации и помощ
- НОВО: от 2017 г. екипът на фестивала създава нова специална рубрика „Светлините на Нощта“,
с която ще поставя акцент върху нови участници или нови локации за картата и програмата на
фестивала. Селекцията на рубриката ще се прави от екипа на Нощта и съорганизаторите на
събитието при оценка на проектните предложения. Селектираните проекти ще получат поакцентиран тип комуникация и популяризация в рамките на Нощ/Пловдив, 2017.
Всеки тип подпомагане се определя на база кандидатствалия за участие проект и покриването на
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заложените критерии.
Мога ли да участвам, ако не съм от Пловдив?
Да. В случай че искате да участвате в програмите „Музеи. Галерии. Ателиета”, „Град и Култура”
или „Клуб и Музика“ можете да се свържете със съответните за тези програми институции,
ситуирани в Пловдив, и заедно да реализирате участието си в „Нощта”. В програмата „Публични
пространства” могат да кандидатстват за участие всички желаещи, като препоръчваме да се
свържат с екипа на фестивала за изясняване логистиката на конкретна локация, към която имат
интерес.
Към коя програма спада моят проект?
Нощ/Пловдив, 2017 има 5 официални програми и рубрика „Малката Нощ“ за най-малките
посетители.
Програма „Музеи, Галерии и Ателиета“ (15.09, петък) – програмата включва артистични
предложения на регионални, национални и частни музеи и галерии. За първи път ателиетата са
акцентирани като равностойна част от програмата, за да може публиката да надникне свободно в
тези специфични работни пространства на изкуството.
Програма „Град и Култура“ (16, 17.09 събота и неделя) – програмата акцентира върху
локалната културна общност и нейните институции - читалища, театри, библиотеки, общностни
и/или религиозни центрове, културни домове, кинозали и др.
Програма „Публични пространства“ (15 – 17.09, петък – неделя) – програмата развива
културната карта на града с представяне на артистични проекти на открито в градска среда.
Програма „Клуб и Музика“ (15 - 17.09, петък - неделя) – за първа година клубната и
музикална програма е обособена отделно, за да наблегне на алтернативната градска клубна
сцена.
Програма „Отворени изкуства + ТУК НАВСЯКЪДЕ“ (15 - 17.09, петък - неделя) –
програмата представя само специално селектирани и курирани проекти от страна на фондация
„Отворени изкуства“ и нейни партньори.
Рубрика „Малката Нощ“ (15 – 17.09 петък - неделя) – рубриката е специално създадена за
най-малките нощни посетители. За нея могат да кандидатстват всички участници със специални
събития за деца.
Как да погледна на „Нощта” като стратегически важен за мен проект?
Ако заложите изготвеното от вас специално за „Нощта” събитие като важен проект, засягащ
годишната ви културна програма, вашето участие ще се разпознае като добър мениджърски ход.
Вашата организация ще бъде по-лесно разпознаваема поради широкото медийно и ПР
разпространение на „Нощта” и така ще провокирате у спонтанните фестивални посетители
интерес към целогодишната ви културна програма.
Как „Нощта” дава перспектива на проекта ми?
Ключов аспект при оценяването на вашия проект е неговото мултипликационно развитие. Дали
идеята ви е спонтанно културно събитие или старт на културна кампания, ще точкува вашия
проект по различна степен. Евентуалното високо оценяване на вашата идея за участие в НОЩ
може да бъде важен фактор при разработването на последвалите след нея
културни
продукти.(Пример: http://plovediv.com/)
Как да отчитам изразходваните средства?
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Между организаторите и участниците се подписва индивидуален двустранен договор, в който са
заложени всички детайли по реализацията и отчитането на проекта. За повече детайли относно
договора се обърнете към екипа на Нощ/Пловдив.

За повече информация:
ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА
базов организатор на Нощ/Пловдив
+359 885 78 73 06
participants.night@openarts.info
ул. Отец Паисий 36, Пловдив 4000, България
www.openarts.info
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