
Програма „Творческо развитие“ 

На 12 август 2022 г. стартира програма „Творческо развитие“ на Национален фонд 

„Култура. Програмата подкрепя разходи, свързани с професионалното развитие на 

артисти, културни дейци и професионалисти в сферата на изкуството и културата. 

Кандидатстването се осъществява онлайн в посочените активни периоди за 

кандидатстване само след задължителна регистрация в системата за онлайн 

кандидатстване на НФ „Култура“ на адрес www.ncf.bg 

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

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: от 12.08.2022 г. до 13.09.2022 г., 15:00 ч. 

Консултации се извършват само по email на programs@ncf.bg до 05.09.2022 г. 

Индикативни срокове на програмата: 

 Краен срок за подаване на кандидатури: 13.09. 2022 г., 15:00 ч.; 

 Обявяване на резултати: 20. 10. 2022 г.; 

 Подписване на договори с одобрените кандидати: ноември 2022 г.; 

 Времеви обхват на събитията: ноември 2022 – ноември 2023 г. 

Важно! Проектните дейности, финансирани от НФК, следва да започнат не по-рано от 

датата на подписване на договора и да бъдат приключени и отчетени в посочените в 

договора срокове. Всички разходи по проекти, направени извън срока на реализация на 

проекта, ще се смятат за недопустими и няма да бъдат зачитани. 

Програмата се реализира в два модула 

Модул „Организатори“ 

Настоящата програма цели да осигури достъпност до възможности за развитие на умения 

в областта на културата и изкуствата чрез подкрепа за организационни разходи на 

образователни програми и събития, целящи професионално развитие, повишаване на 

капацитета и въвеждането на иновации в артистичните среди в страната. 

Задължително условие: Подкрепените събития/обучения по програмата, следва да 

осигурят безплатен достъп на участниците в събитието/обучението, описано в 

проекта. 

ЦЕЛИ 

● Осигуряване на достъпност до възможности за професионално развитие за участници 

чрез подкрепа за организационни разходи на обучителни събития и дейности, 

включително и провеждани онлайн и дистанционно; 

● Подкрепа на организации при разширяване на основната им и/или допълваща  дейност 

с образователни инициативи /събития за професионално развитие. 

ПРИОРИТЕТИ 
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● проекти, които успешно адресират ключови нужди и дефицити в професионалната 

подготовка на конкретната целева група; 

● проекти, които ангажират високо квалифицирани международни специалисти в 

областта на изкуството и културата като обучители / лектори; 

● проекти с ясна стратегия и критерии за подбор на участници. 

Целеви групи 

● Организации, които предлагат възможности за надграждане на професионални умения 

и квалификации в областта на културата. 

Максимална искана сума за проект Индикативна сума на програмата и в 

двата модула 

20 000 лева 500 000 лева 

Допустими кандидати:  

- всички български културни организации (юридически лица), включително и 

организации с нестопанска цел. (Дефиниция за културна организация на ЗЗРК - такава 

с предмет на дейност създаването, разпространението и опазването на културни 

ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, 

художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна,  

фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство.) 

Допустими проекти: 

● проекти, предвиждащи организирането на обучителни събития за професионално 

развитие (семинар, уъркшоп, пленер, резиденция, практика, ателие, курс и др.), които 

предвиждат достъпност за професионална аудитория (безплатно участие на описаните 

в проекта събития). 

Допустими разходи: 

● наем на пространство и техника; 

● хонорари на лектори и обучители; 

● пътни разходи; 

● дневни при условие, че са част от командировъчна заповед (спрямо “Наредба за 

командировките в страната”); 

● настаняване; 

● разходи за хонорари на екипа, който е ангажиран административно с реализацията на 

проекта (ръководител, счетоводител, юрист и пр.) – до 20% от стойността на исканата 

сума; 

● закупуване на специализиран софтуер, необходим за провеждане на обучението 

/събитието (Виж т.3.1. Специфични условия - Закупуване на софтуер); 

● за създаване/поддържане на уеб сайт, домейн и хостинг, в рамките на договорените 

срокове; 

● реклама и маркетинг за популяризиране на събитието; 

● разходи за превод; 



● PCR/антигенни тестове. 

 

Модул „Участници“ 

ЦЕЛИ: 

● Осигуряване на подкрепа за участие на артисти и представители на културния сектор 

в България в международни, национални и локални обучителни събития и дейности за 

професионално развитие. 

ПРИОРИТЕТИ: 

● участие в събития, засягащи актуални и съвременни тенденции и дебати в сферата на 

развитие на кандидатите; 

● кандидати, избрани за участие след международна селекция; 

● участие в събития, които създават предпоставки за устойчив обмен, изграждане на 

партньорства и сертифициране. 

Целеви групи: 

● обучаващи се и професионални артисти, културни мениджъри, критици и други 

специалисти в областта на културата, търсещи възможности за надграждане на своите 

умения и квалификации. 

Максимална искана 

сума за индивидуални 

пътуния 

Максимална искана сума за 

Групови пътувания 

Индикативна сума на 

програмата и в двата модула 

5 000 лева 15 000 лева 500 000 лева 

Допустими кандидати: 

● всички български културни организации, включително и организации с нестопанска 

цел; 

● физически лица с местожителство или постоянен адрес в България (включително 

когато представляват неформални групи артисти). 

Допустими разходи: 

 такси за участие в обучителни събития (онлайн или на живо); 

  разходи за настаняване; 

 разходи за дневни, само като част от командировъчна заповед (спрямо “Наредба 

за командировките в страната” и “Наредба за командировките в чужбина”); 

 пътни разходи на участника/ участниците в проекта, с включена застраховка за 

отмяна на пътуване; 

 транспорт на свързаните с проекта инструменти и материали до населеното 

място на участието/ята в събитието (включително и разходи за спедиторски 

услуги); 



 

Важно! В програмите на НФК при кандидатстване за финансиране до 15 000 лева, НФК 

може да осигури 100% от бюджета на проекта. При кандидатстване за финансиране над 

15 000 лева, НФК може да осигури до 80% от бюджета на проекта, в рамките на 

максимално допустимото финансиране по програмата. За останалите 20% от стойността 

на целия проект следва да се предоставят доказателства за налични собствени 

средства (декларация в свободен текст, извлечение от банкова сметка на 

кандидатстващата организация), осигурени от друг източник средства (писмо за 

партньорство, за спонсорство), нефинансов принос от партньор (писмо от партньор за 

осигуряване на зала, техника, транспорт и др.) или декларация в свободен текст, че 

кандидатът ще осигури самоучастие за тази сума и в какво ще се изрази самоучастието 

(собствени артистични костюми, финансиране на звукозапис, личен труд, пространство, 

техника и др.). В случай, че проектът е до 15 000 лева, но предвижда собствен принос, 

следва да се предоставят доказателства за налични собствени средства, както е описано 

по-горе. 

Допълнително информация относно процедурите по кандидатстване и 

необходимите документи по всяка програма можете да намерите тук 

https://programs.ncf.bg/bg  

За въпроси и уточнения ползвайте новите контакти на НФК: 

 

Екип “Програми и проекти” 

 e-mail: programs@ncf.bg 

 тел.: 02/ 992 80 85 

Екип “Деловодство и архив” 

 e-mail: office@ncf.bg 

 тел.: 02/ 996 43 70 
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