


#ЗАЕДНО и
Пловдив - Европейска 

столица на културата 2019 са:

▪ 20 отворени покани

▪ 1700 проектни 

предложения

▪ 450 одобрени проекта

▪ 500 събития в годината на 

титлата

▪ 5000 артисти привлечени 

в участие



През своята програма «Наследство», фондация „Пловдив 2019“ обяви ДВЕ 
ОТВОРЕНИ ПОКАНИ за проекти, фестивали и творчески инициативи, с които да 

осигури устойчивостта на проекта „Европейска столица на културата“ и 
инвестирането на наградата «Мелина Меркури» за културно съдържание.

• Общ бюджет: 1 500 000 лв.
• Срок на кандидатстване: до 15 март 2021 г.

• Цел: Продължаване и разширяване на създадени 
партньорства, развиване и изява на творческия 

потенциал на културните организации от 
Пловдив, страната и чужбина, утвърждаване на 

Пловдив като активен културен център.



Параметри на поканите:

▪ Събития и прояви само на 
територията на град 
Пловдив.

▪ Период на реализация: 30 
април 2021 г. до 30 
ноември 2022 г.

▪ Реализация или през 2021  
или през 2022 г.

▪ Партньори, които са имали 
предходен проект в 
програмата ЕСК, както и 
нови партньори.

▪ Кандидатства се само с 
един проект по покана.

▪ Допустими са предложения 
във всички сфери на 
културата.





Направление ТВОРЧЕСКИЯТ ПЛОВДИВ:

▪ Бюджет – 500 000 лв. 
▪ 0

▪ Могат да кандидатстват юридически и 
физически лица с регистрация и дейност в 
гр. Пловдив.

▪ 0

▪ Максималното искано финансиране за 
проект е до 70 000 лв.

▪ 0

▪ Кандидатите участват със собствен принос 
от минимум 30% от общата стойност на 
проекта. От тях 20% могат да бъдат 
нефинансов принос.

▪ 0

▪ Работете с реалистичен бюджет, който 
отговаря на мащаба и дейностите, 
предвидени в предложението Ви.

▪ 0

▪ Изплащане на финансирането: 70% аванс 
и 30% след отчет.





Направление ФЕСТИВАЛИ И ТВОРЧЕСКИ 
ИНИЦИАТИВИ:

▪ Бюджет: 1 000 000 лв.
▪ 0

▪ Категория 1: Фестивали и големи събития с
финансиране до 200 000 лв. и собствен принос от
минимум 50 % от общата стойност на проекта.

▪ 0

▪ Категория 2: Малки проекти с финансиране до
10 000 лв. и собствен принос от минимум 30 % от
общата стойност на проекта. Категорията разходва
до 300 000 лв. 0

▪ Собственият принос и по двете категории
позволява 20% да бъдат нефинансов.

▪ 0

▪ Кадидати от Пловдив, България, чужбина, само с
един проект от кандидат.

▪ Изплащане на финансирането:
0

По категория 1: 30% аванс + едно междинно плащане 
до 80% + 20% след отчет.
0

По категория 2: 70 % аванс и 30% след отчет. 



ВАЖНО за НАСЛЕДСТВО II

▪ 0

▪ Кетъринг, административни разходи, консумативи, наем офис-помещение, 
ръководител и счетоводител, придобиване на дълготрайни материални и 
нематериални активи, са разрешени само от собствения принос на 
кандидата.

▪ 0

▪ Не се признават разходи за лихви върху кредити, такси по обслужване на 
дългове и неустойки за забавени плащания, загуби от обмен на валута, 
подлежащо на възстановяване ДДС и пр.

▪ 0

▪ Не е необходима отделна банкова сметка за обслужване на проекта.
▪ 0

▪ Всички разходи по проекта се признават и подлежат на верификация само 
след датата на подписване на договора.

▪ 0

▪ Ако проектът предвижда генериране на приходи, то следва те да се
предвидят като част от собствения принос в бюджета на проекта и за тях
важи клаузата от договора за разпределяне на печалби от проекти.

▪ 0

▪ Основно публично събитие само в една от двете години.
▪ 0

▪ За проекти, кандидатстващи за 2022 г., се предвижда изплащане на
аванси по финансирането най-рано след 1 октомври 2021 г.



Кандидатства се единствено по електронен път 
www.plovdiv2019.eu



КАНДИДАТУРИ СЕ ИЗПРАЩАТ САМО ПО ИМЕЙЛ:
▪ 0

▪ legacy@plovdiv2019.eu очаква Вашите заявки по Фестивали и 
Творчески инициативи.

▪ legacy_plovdiv@plovdiv2019.eu e за направление Творческият 
Пловдив.

▪ Срок за изпращане на кандидатура: 15 март 2021 г. до 17,00 ч.
▪ 0

▪ Какво трябва да съдържа кандидатурата:
1. Задължителен попълнен формуляр за участие с график на

дейностите.
2. Задължителна попълнена бюджетна таблица.
3. Заверена актуална справка от Агенцията по вписванията или

удостоверение за актуално състояние / копие на лична карта за
физическите лица и копие на документ, удостоверяващ вписване
в Регистър БУЛСТАТ.

4. Задължителни 2 бр. декларации (по образец).
5. По приложимост, спрямо спецфиката на проекта:
- Партньорски писма за потвърждение на сцени и техническо

оборудване, договори за наем на зали и сцени, разрешителни и
декларации и т.н.

- Графични и видео материали, представящи проекта и кандидата -
визуализации, скици, снимки и др.

mailto:legacy@plovdiv2019.eu
mailto:legacy_plovdiv@plovdiv2019.eu




ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧЕСТО ЗАДАВАНИ 
ВЪПРОСИ:

1. Ако изберем и кандидатстваме за
публично събитие през 2022 г., може
ли дейностите по проекта да
стартират от 2021 г. и ще се
признават ли разходите?

2. Може ли един и същи кандидат да
кандидатства и по двете отворени
покани? А по двете категории на 
Фестивали и творчески инициативи?

3. Ние сме бенефициент, който има
одобрен проект по Наследство I с 
реализация през 2021 г. Можем ли
да кандидатстваме с ново издание
на проекта през 2022 г.? А ако сме
кандидат с проект, който не е бил
одобрен по отворена покана на
Пловдив 2019 – губим ли право да
кандидатстваме с същата, но
актуализирана идея? 

4. Кандидат от чужбина – документи на
какъв език подава?

www.plovdiv2019.eu
https://www.facebook.com/2019plovdiv

http://www.plovdiv2019.eu/
https://www.facebook.com/2019plovdiv


▪ Художествени качества на предложението

▪ Принос за развитието на местната културна сцена и за

реализацията на целите на инициативата ЕСК

▪ Стратегия за устойчивост на проекта

▪ Бюджет, спрямо досегашния опит на кандидата и

мащаба на проекта

▪ Качество и стратегия за включване и приобщаване

▪ Стратегия за постигане на ефективна публичност и

разгласа

Максималното изпълнение на всеки от посочените

критерии носи по пет точки на кандидата.

КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА на
проектни
предложения по
отворена покана
“НАСЛЕДСТВО II“




