
    

Одобрени за финансиране проекти по Програма Европа – трета Приоритетна област,  

съвместна сесия с Фонд за иновации в културата 

2015 г. 

Вх. номер Организация/физическо 

лице 

Проект Партньор Препоръчително 

финансиране 

Кратко описание на проекта 

FIC2015-PE3-052 Сдружение „Конна Терапия Прилагане и 

популяризиране на 

иновативна конна 

терапия в работата с деца 

с увреждания 

не 10 500 Целите на проекта са свързани с 

подобряване качеството на живот на 

децата с увреждания в България.  

Въвеждане, утвърждаване и 

разпространение на непозната за 

България методология за работа с 

деца с увреждания, а именно Equine 

Assited Therapy или терапия, с 

помощта на коне - ТПК. 

FIC2015-PE3-036 сдружение "Професионален 

форум за образованието 

Градска игра-куест 

„Обичам София” 

не 7 500 Градските игри са една изключително 

интересна и малко изучена област на 

градския фолклор. Те са част от 

съвременния стрийт арт и модерния 

градски начин на живот на ХХІ век. 

Градският куест е игрови формат, 

който позволява на участниците по 

забавен начин на живо да опознават 

града и неговите забележителности, 

неговата история и география, хората 

и атмосферата. Форматът обикновено 

е ориентиран предимно към активни 

млади хора, но в много от куестовете 

има категории с по-ниска трудност, в 

които могат да участват деца, хора на 

средна възраст, семейства и т.н. 



 

 

FIC2015-PE3-012 НПО Линкс Граждански компас не 10 500 Като поставя фокуса върху 

иновативния потенциал на столицата 

посредством работа на всички 

заинтересовани страни 

(администрация, граждани, медии, 

НПО) с отворени публични данни, 

предлаганият проект има за цел да 

изгради платформа „Граждански 

компас“, в която пилотно да бъдат 

отворени бази данни на СО от 

няколко ключови за гражданите 

области - транспорт, благоустройство, 

озеленяване, култура и спорт. 

FIC2015-PE3-030 Фондация „ГИС-Трансфер 

Център“ 

„Петорна спирала“ 

(QUINTUPLE HELIX) 

при реализиране на 

Стратегията за 

интелигентна 

специализация на 

Столична община 

не 7 500 Проектът си поставя за цел да 

допринесе за в крайна сметка за 

повишаване КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ в столицата, чрез 

утвърждаване на София като 

иновативен и интелигентен град, 

който създава възможности и условия 

за развитие на млади хора в сектори и 

професии на бъдещето и прави 

бизнеса конкурентоспособен на 

международни пазари, чрез 

предлагане на стоки и услуги, 

базирани на научно-приложни 

изследвания и знания, 

ориентирани/комерсиализирани към 

пазарите и потребителя. 

FIC2015-PE3-028 Фондация Изиарт Онлайн игра: „Преоткрий 

София” 

не 10 500 Целта на настоящия проект е по един 

лесен и забавен начин жителите и 

гостите на град София да се запознаят 

с емблематични сгради и културно-

исторически паметници в града. По 

този начин чрез иновативна онлайн 



 

 

платформа допринасяме за разкриване 

и насочване на иновативния 

потенциал на столицата – в 

икономическо, социално и културно 

измерение. Чрез съчетаването на 

традиция и иновация правим 

информацията лесно достъпна за 

модерното младо поколение. 

FIC2015-PE3-003 Фондация "Дарби" Анимирани квадрати  Национална 

професионална 

гимназия по 

полиграфия и 

фотография 

6 500 Основната цел на проекта 

„Анимирани квадрати”е да се 

създадат условия за практическо 

обучение и стаж на ученици, 

изучаващи компютърна графика, 

анимация и графичен дизайн в 

мултимедийния център на Фондация 

„Дарби” с цел създаване на 

анимационен филм, посветен на Деня 

на София – 17.09.2015 г., като за тази 

цел младите хора ще станат 

съпричасни към предшестващи 

събитието културни събития в 

столицата. Проектът има за цел да 

представи различните и разнообразни 

лица на София, през погледа на 

младите хора. 



 

 

FIC2015-PE3-041 ФОНДАЦИЯ "ЗНАКЪТ НА 

БЪЛГАРИНА 

„Врана: Рисувай с 

природа” 

не 9 100 Красотата на „Врана” през детските 

очи ще даде един свеж и непринуден 

поглед към парка. Докато рисуват, 

децата ще се запознаят с любопитни 

факти за парковото и ландшафното 

изкуство. Проектът има за цел да 

насърчава децата и младите хора да 

бъдат любопитни и да се развиват 

като творци и да бъдат част от 

културата на столицата. Събитията, 

които съпътстват пленера и концерта, 

ще спомогнат да се популяризира 

едно от най-красивите места край 

столицата, така че паркът да стане 

привлекателно място за отдих и 

разходки. паметник региона около 

него. 

FIC2015-PE3-011 Сдружение с нестопанска 

цел „Тишина” 

Нечуващ съм, но знам, че 

мога” 

не 7 500 Продължаващо обучение в 

образователни езикови практики, 

насочени към надграждане на 

езиковата компетентност и култура на 

хората с увреден слух за постигане на 

интелигентен и устойчив растеж и 

подобряване качеството на социалния 

им живот. 

FIC2015-PE3-054 Театър "Ателие 313" "Спомням си" не 8 400 Създаване на интерактивна 

мултижанрова артистична акция-

хепънинг в пространството на 

"Ателие 313" и в открита градска 

среда в кв. „Красна поляна” с 

участието на млади творци-студенти и 

професионалисти с експериментални 

ателиета в различни изкуства, 

жанрове, форми, методологии. 



 

 

FIC2015-PE3-007 Сдружение Карпе Дием Цветовете на София не 9 000 Основната цел на проектното 

предложение е да пресъздаде 

съвременната културна специфика на 

град София чрез използването на 

новите информационни и 

комуникационни технологии. Това ще 

бъде осъществено чрез организиране 

на публична изложба от QR кодове, 

които представят авторски видеа и 

снимки, изобразяващи различни 

положителни аспекти от визията на 

града. 

FIC2015-PE3-039 Фондация “Бюро култура” Know-How/ Show-How Столична община, 

Район "Подуяне" 
7 000 През 2014 година ЕК стартира онлайн 

платформата Design for Europe, която 

има за цел да подпомага развитието на 

сектора чрез обмен на знания, добри 

практики и партньорства. С проекта 

Know-How/Show-How се цели да се 

включи активно град София в тези 

политики чрез създаването на 

платформа за трансфер на европейско 

ноу-хау и иновативни практики в 

сферата на дизайн мисленето, около 

която да създадем 

интердисциплинарна екосистема от 

професионалисти от креативните 

индустрии, които ще получат солидна 

база за разработването на иновативни 

социални проекти, свързани с 

развитието на града. 



 

 

FIC2015-PE3-008 Фондация „Божура Арт” Образователна програма 

и ателие към софийски 

музикален фестивал 

„Жълтите павета” 

Национално 

музикално училище 

„Любомир Пипков” 

6 000 Проектът предвижда провеждането на 

съпътстваща образователна програма 

и ателие към софийски музикален 

фестивал „Жълтите павета”. 

Образователен модул към музикален 

фестивал се провежда за пръв път. 

FIC2015-PE3-019 Яне Атанасов Гаджев През решетката на 

времето  

Сдружение  Лингва 

Франка 
1 800 Художествено-популяризаторска 

кампания за преоткриване на 

красивите декоративни метални 

решетки от старите софийски фасади.  

Проектът е артистична провокация 

към разнородни обществени групи, 

осмисляща публичната нагласа 

спрямо образците на изкуството и 

архитектурата в София. 

FIC2015-PE3-017 Фондация „Арт Офис” Открити пространства за 

градска култура 

Столична община – 

Район "Красно село" 
9 000 „Открити пространства за градска 

култура” се стреми да развива 

сътрудничеството между артисти от 

различни области (визуални изкуства, 

театър и архитектура), както и 

комуникацията между тях, 

гражданите и администрацията 

 

 

 

 


