КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ
ПРОГРАМА „РУСЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2016“
ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И КОНТЕКСТ

ИНИЦИАТИВАТА „ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА“
Званието „Европейски град на спорта“ се присъжда от Федерацията на
Европейските столици и градове на спорта (ACES Europe). Федерацията на
Европейските столици и градове на спорта е създадена през 1999 г., за да
популяризира спорта сред гражданите на Европейския съюз. Мисията на
организацията е да стимулира публични и частни инициативи в сферата на
спорта, които да подкрепят професионалния спорт, но и да използват спорта като
инструмент за социално сближаване, подобряване на здравния статус и
качеството на живот на хората. Целите, които Федерацията преследва чрез
ежегодното отличаване на Европейски столици и градове на спорта, са следните:
§ Удоволствие от движението;
§ Желание за победа;
§ Чувство за общност;
§ Честна игра;
§ По-добро здраве.
ПРОГРАМАТА „РУСЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2016“
През 2015 г. Русе обяви своята кандидатура за „Европейски град на спорта 2016“.
В координация с местната спортна общественост Община Русе разработи визия и
събитийна програма, с които влезе в надпреварата. На церемония в Европейския
парламент в Брюксел на 18 ноември 2015 г. градът беше обявен за носител на
титлата, а на 19 февруари 2016 г. в зала „Европа“ на Доходно здание беше
официално стартирана инициативата.
В рамките на Програма „Русе – Европейски град на спорта“ през 2016 г. ще
се реализират мащабни и иновативни спортни събития, чиято стойност се
базира на три основни принципа:
§ Популяризиране – извеждане на спорта от спортните зали и
демонстрация на спортни дейности на нетрадиционни за спорт
места на открито и закрито; спорт в кварталите, парковете и на
площадите. Инициативата подкрепя разпространяване на знание за
повишаване качеството на живот чрез спорт и движение;

§ Участие – стимулиране на масово участие и повишаване културата
на активност;
§ Споделяне – организиране на общностни турнири и състезания;
турнири между различни професионални гилдии и групи по
интереси.

Чрез активно включване на представителите на спортната общественост в
реализирането на Програма „Русе – Европейски град на спорта 2016“ ще се
достигне до повече русенци и ще се създаде чувство за съпричастност, което в
дългосрочна перспектива ще гарантира устойчивост на резултатите от
инициативата.
II.

МИСИЯ, ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

МИСИЯ НА ПРОГРАМА „РУСЕ – ЕВРОПЕЙСКИ ГРАД НА СПОРТА 2016“
Мисията на Програма „Русе – Европейски град на спорта 2016“ е насочена към
повишаване качеството на живот на гражданите чрез спорт и към
подсилване на „чувството за общност“ и култура на активност сред русенци.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Основните цели на Програмата са:
1. Насърчаване и подкрепа на знанието за активен и здравословен начин
на живот на всички възрасти чрез спорт;
2. Стимулиране на социално сближаване и приобщаване на различни
социални групи чрез спорт;
3. Популяризиране и подпомагане дейността на професионални и
любителски спортни клубове и сдружения;
4. Ревитализиране и социализиране на градски пространства и територии;
5. Подсилване на „чувството за общност“ сред русенци;
6. Популяризиране на Русе като дестинация за бизнес, култура, спорт и
туризъм в национален и европейски мащаб.
ПРИОРИТЕТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Настоящият конкурс за проектни предложения в сферата на спорта има следните
три тематични направления:

1. Направление 1: ОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЧРЕЗ СПОРТ –
Организиране и провеждане на спортни дни/ празници и други спортни
събития в детски градини, училища, висши учебни заведения, публични
институции и фирми, с цел подобряване на културата на активност сред
гражданите.
Примерни допустими дейности:
§ Спортни празници в детски градини, училища, висши учебни заведения;
§ „Час по физкултура“ в града – открити уроци по различни спортове на
нетрадиционни за спорт места;
§ Представяне на алтернативни спортове за свободното време пред деца
и младежи;
§ Майсторски класове – известни русенски спортисти с открити уроци и
демонстрации за деца и младежи;
§ Други.
2. Направление 2: СОЦИАЛНО ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ СПОРТ – Организиране
и провеждане на събития за масов спорт на открито, с цел популяризиране
на различни видове спортове и постигане на социални ефекти чрез спорт.
Примерни допустими дейности:
§ Демонстрационни тренировки на открито, водени от изявени
спортисти;
§ Състезания или спортни събития за групи в риск от социално
изключване (хора от третата възраст, хора с увреждания);
§ Тематични състезания за любителски отбори;
§ Междуинституционални и междуфирмени турнири;
§ Спортни празници в публични институции, фирми и неправителствени
организации;
§ Други.
3. Направление 3: ЗДРАВЕ И ВИСОКО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ СПОРТ –
организиране и провеждане на събития, посветени на здравословния и
активен начин на живот.
Примерни допустими дейности:
§ Здравни и други тематични изложения;
§ Кулинарни демонстрации;
§ Научни и културни форуми;
§ Уъркшопи с лектори на спортна тематика;

§
III.

Други.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
С проектни предложение могат да кандидатстват:
1. Представители на малките населени места на територията на Община
Русе;
2. Образователни институции, създадени по Закона за народната
просвета и Закона за висшето образование, със седалище на територията
на Община Русе;
3. Спортни клубове;
4. Публични
институции,
представители
на
частния
и
неправителствения сектор (за организиране на турнири и спортни
празници).
Всяка организация има право да депозира само по едно проектно
предложение!!!
НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ
С проектни предложения не могат да кандидатстват:
1. Политически партии и движения;
2. Синдикални организации и организации на работодатели;
3. Организации в ликвидация или в производство по несъстоятелност;
4. Организации или институции, които не са изпълнили условия по
предходно финансиране от Община Русе и Общинска фондация “Русе – град
на свободния дух”;
5. Организации, които имат парични задължения към държавата или Община
Русе, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или
задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е
допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.
6. Организации, чийто законен представител е осъждан с влязла в сила
присъда за престъпление против собствеността, освен ако са били
реабилитирани;
7. Организации, чийто законен представител е общински съветник или лице,
работещо в администрацията на Община Русе или представител на
администрацията на Община Русе;
8. Организации, чийто законен представител е съпруг или лице, което се
намира във фактическо съжителство, роднини по права линия, по
съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднина по

сватовство – до втора степен включително с член на екипа и на
Управителния съвет на Фондация „Русе – град на свободния дух“.
9. Организации с неизпълнени условия при предходно финансиране от
програми на Община Русе и Общинска фондация „Русе – град на свободния
дух“.
В случай че проектното предложение предвижда участието на изявени
спортисти, съответният кандидат трябва да декларира, че за периода на
реализиране на проекта гарантира участието на съответните спортисти.
Организацията и координацията при реализацията на проекта се извършва от
екип на кандидатстващата за финансиране организация. Фондация „Русе – град на
свободния дух“, която администрира и разпределя грантовете за финансиране на
Програма „Русе – Европейски град на спорта 2016“, има подкрепящи функции.
IV.

ФИНАНСИРАНЕ

БЮДЖЕТ
Размерът на максималния бюджет, който може да бъде отпуснат от Общинска
фондация „Русе – град на свободния дух“ за осъществяване на проектното
предложение, се определя според вида на кандидатстващата организация, както
следва:
1. Представители на малките населени места на територията на Община
Русе – до 500 лева на проект;
2. Образователни институции, създадени по Закона за народната просвета
и Закона за висшето образование, със седалище на територията на
Община Русе – до 500 лева на проект;
3. Спортни клубове – до 2 000 лева на проект;
4. Публични институции, представители на частния и неправителствения
сектор (за организиране на турнири и спортни празници) – до 500 лева
на проект.
Размерът на безвъзмездното финансиране в посочените горе граници ще се
определя правопропорционално на предвидения от кандидатстващата
организация брой участници. Следователно, колкото повече участници ще
включва реализирането на проектното предложение, за толкова по-голям
бюджет може да кандидатства организацията, при съблюдаване на
максималните стойности, определени за отделните видове организации.

НЕДОПУСТИМИ РАЗХОДИ
Програмата не финансира:
1. Разходи, свързани с генериране на печалба;
2. Разходи по Закона за ДДС, освен в случаите, когато кандидатът не е
регистрирано по ДДС лице или докаже, че няма друг законен начин за
възстановяване на платеното от него ДДС;
3. Разходи за изплащане на заеми или лихви по заеми;
4. Данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
5. Банкови такси;
6. Разходи за счетоводно обслужване на юридическото лице;
7. Възнаграждение на екип за управление;
8. Дневни разходи.
V.

РЕГЛАМЕНТ НА КОНКУРСА

ЕТАПИ НА ПРОЕКТА
КАНДИДАТСТВАНЕ
ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
КОНКУРСА

25 ФЕВРУАРИ – 16 МАРТ 2016 Г.
26 ФЕВРУАРИ 2016 Г., ЗАЛА „ЕВРОПА“
ДО 24 МАРТ 2016 Г.
ДО 25 МАРТ 2016 Г.

КАНДИДАТСТВАНЕ
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 март 2016 г., до 17:30
часа.
Максималната продължителност на проектите e 9 месеца, а реализацията им
обхваща периода 1 април 2016 г. – 31 декември 2016 г.
Необходимите за кандидатстване документи са:
1. Формуляр за кандидатстване (Приложение 1), който може да бъде
изтеглен от секция “Русе – Европейски град на спорта 2016” на сайтовете
на Община Русе (www.ruse-bg.eu) и на Общинска фондация „Русе – град
на свободния дух“ (www.free-spirit-city.eu);
2. Формуляр за бюджет (Приложение 2), който може да бъде изтеглен от
същото място.

Документите трябва да бъдат попълнени на български език, разпечатани на
хартиен носител и да се представят на адрес: гр. Русе, пл. “Свобода“ 6,
сградата на Община Русе, Зала 3 – офис на Общинска фондация „Русе – град
на свободния дух“, до крайния срок на настоящата покана (16.03.2016 г.,
17:30 часа).

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Оценяването на подадените проектни предложения се базира на следните
критерии:
§ Да допринасят за осъществяване мисията и целите на Програма „Русе –
Европейски град на спорта 2016“;
§ Да се вписват в тематичните направления на конкурса;
§ Да предвиждат реализацията на широкомащабни и новаторски събития
с конкретни и ясно измерими ефекти за местните общности;
§ Да обхващат широк кръг от целеви групи – възрастови, социални, по
интереси и т.н.;
§ Да подкрепят знанието и популяризират спорта, активния и
здравословен начин на живот чрез създаване на условия за пряко
взаимодействие между професионални спортисти и любители;
§ Да насърчават развитието на масовия спорт;
§ Да представят иновативни или непознати за местния контекст
практики за активен и здравословен живот;
§ Да стимулират междусекторното сътрудничество, в т.ч. спорт –
образование, спорт – социални дейности, спорт – бизнес, спорт –
здравеопазване, спорт – култура, спорт – екология, спорт – туризъм;
§ Да усвояват нови пространства за спорт.

Всички подадени проектни предложения се оценяват на заседание на
Управителния съвет на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“, в
рамките на два етапа:

1. Проверка на административното съответствие и допустимостта:
Общи
критерии
за
Да
Не
допустимост
Налице са всички необходими
документи за кандидатстване
Кандидатът е допустим
Продължителността
на
проектните дейности, с които
се
кандидатства
за
финансиране, не надвишава 9
месеца
2. Оценка на проектното предложение:
Критерии за оценка
Брой точки
Принос към осъществяване мисията
10 т.
и целите на Програмата
Ясно дефиниране на целите на
10 т.
проекта
Ясно дефиниране на очакваните
10 т.
резултати от реализацията на
проекта
Ясно дефинирани целеви групи
10 т.
Реалистичен
план-график
за
10 т.
изпълнение на проекта
Допустимост и целесъобразност на
10 т.
предвидените разходи
Устойчивост на проекта
10 т.
Общо:
70 т.
ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА
Резултатите от конкурса се публикуват до 25 март 2016 г. на секция “Русе –
Европейски град на спорта 2016” на сайтовете на Община Русе (www.ruse-bg.eu) и
на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ (www.free-spirit-city.eu).
VI.

ПУБЛИЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

Организациите, получили средства от бюджета на Програма „Русе – Европейски
град на спорта 2016“, отчитат и доказват пред Общинска фондация „Русе – град на
свободния дух“ целесъобразността на разходваните средства.

Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ упражнява контрол върху
изразходването на отпуснатите средства, като има право да изисква всички
необходими счетоводни документи и информация за изпълнение на проекта от
страна на организацията.
Одобрените за финансиране кандидати са задължени да използват утвърдената
визуална идентичност и логото на Програмата „Русе – Европейски град на спорта
2016“, като го поставят на интернет страниците си, в профилите в социалните
мрежи, на промоционалните материали и спортните екипировки. В рекламните
материали е нужно да присъства логото на Фондацията и да се отбележи по
подходящ начин, че проектът се финансира от нея.
Одобрените за финансиране кандидати се задължават да информират редовно
обществеността за изпълняваните от тях проекти, като съгласуват дейностите по
публичност и информация (пресконференции, събития, промоционални
материали) с екипа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“.
Одобрените за финансиране кандидати се задължават да попълнят и предадат
Формуляр за отчитане на проекта (Приложение 3), който може да бъде изтеглен
от секция “Русе – Европейски град на спорта 2016” на сайтовете на Община Русе
(www.ruse-bg.eu) и на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“
(www.free-spirit-city.eu).

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

