РЕГЛАМЕНТ НА СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА „ИЗКУСТВА“
на Фондация „Св. Св. Константин и Елена” и „Куадрант Бевъриджис“ АД, 2016/2017
I. Обща информация за програмата
Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ и „Куадрант Бевъриджис“ АД обявяват нов прием на
проекти по стипендиантска програма „Изкуства“ за учебната 2016/2017, като част от
инициативата „Изкуството днес – за възможностите утре“.
Целта на тази програма е да се подкрепи реализацията на конкретни творчески проекти на
студенти, избрали да се обучават и развиват в областта на изкуствата.
Проектът, с който се кандидатства по програмата, може да бъде свързан с реализацията на
изложба, спектакъл, филм, анимация, запис на песен, концерт, ленд арт, видео клип,
пърформанс, инсталация, мюзикъл и т.н. Основно изискване е проектът да бъде реализиран в
рамките на максимум една година след получаване на стипендията. Кандидатите трябва да
предложат също и вариант за гостуване на проекта им (или част от него) и на територията на
курорта „Св. Св. Константин и Елена“ в периода между 21 май и 14 септември 2018 година,
като част от програмата за 110-тата годишнина на курорта. (за този вариант е необходима
отделна бюджетна рамка, извън отпуснататата стипендия от 3 000 лв.).
Всеки кандидат може да участва с повече от един проект.
II. Критерии за кандидатстване
За стипендии по програма „Изкуства“ на Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ имат право
да кандидатстват студенти (бакалаври и магистри) редовна, задочна или дистанционна форма
на обучение, от специалности по изкуства във всички висши училища на Република
България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.
Основно изискване към кандидатите е да са студенти към момента на кандидатстването и
обявяването на спечелилите проекти. Победителите трябва да реализират своя проект в
рамките на една година от получаването на стипендията за него и предвид този срок, е
допустимо стипендиантът вече да е завършил своето обучение при финализирането на
проекта.
С оглед една от основните мисии на Фондацията – подпомагане на образованието на
студенти в неравностойно положение, с предимство при определяне на стипендиантите по
програма „Изкуства“ се ползват кандидати в неравностойно положение (младежи израснали
под институционална грижа, студенти от социално слаби семейства с месечен доход под 420
лв. на член от семейството, сираци и полусираци, студенти със степен на инвалидност).
Обръщаме внимание на кандидатите, че социалният или здравният критерий е само
предимство, а не задължително изискване към кандидат-стипендиантите и тези критерии не
са водещи при определянето на стипендиантите.
III. Kвота на програма „Изкуства“ за 2016/2017 г.
През 2016/2017 година Фондация „Св. Св. Константин и Елена“ ще подкрепи реализацията
на два студентски проекта в сферата на изкуствата.
Проектът, с който се кандидатства по програмата, може да представя идеи, свързани с
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”
к.к. Св. Св. Константин и Елена, гр. Варна - 9006
тел. 052 663 706, факс 052 663 705, e-mail foundation@stconstantine.bg
www.foundation.bg

живописта, графиката, скулптурата, фотографията, керамиката, дърворезбата, художествения
текстил, металопластиката, силикатните форми или живопис върху стъкло, както и творчески
проекти в сферата на театъра, пантомимата, операта, балета, танца, киното, анимацията,
музиката, сценографията и т.н.
IV. Размер на една стипендия
Всяка стипендия по програма „Изкуства“ за учебната 2016/2017 г. е в размер на 3 000 лв.
(Общо 6 000 лв. за двете стипендии)
V. Периодичност на програмата
Стипендиантска програма „Изкуства“ е годишна, т.е. обявява се веднъж годишно.
VI. Необходими документи за кандидатстване
1. Заявление за кандидатстване по стипендиантска програма „Изкуства“ на Фондация „Св.
Св. Константин и Елена“ и „Куадрант Бевъриджис“ АД (по образец - приложение 1).
2. Автобиография.
3. Описание на проекта, с който кандидатът участва в конкурса (по образец - приложение 2).
4. Портфолио* на реализираните до момента творчески проекти в областта, която изучава и
се развива студентът.
*портфолиото може да бъде представено на хартиен или електронен носител, като видеопрезентация на СD, DVD, flash памет или като линк към уеб страница.
5. Справка от университета, удостоверяваща специалност, успех, студентски права и форма
на обучение на студента.
6. Препоръки от преподавател по специалността, която изучава студентът (по желание).
7. Документи, удостоверяващи социалния или здравния статус - за кандидатите, които в
заявлението за кандидатстване са посочили конкретно предимство.
Документите се подават на хартиен носител на място във Фондация „Св. Св.
Константин и Елена”(Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, к.к. Св. Св. Константин
и Елена, Административна сграда, 9006 Варна) или чрез изпращане по поща или
куриер. Пощенското клеймо трябва да е не по-късно от датата 19.03.2017 г.
VII. Критерии за подбор на кандидатите
Критерии
Аспекти на оценка
1. Описание на проекта
Най-важно при избора на стипендианти е
описанието на проекта - какво ще представлява
той, как ще изглежда, през какви етапи ще
премине неговата реализация, както и каква е
необходимата бюджетна рамка за реализацията
му. От описанието на проекта следва да е ясна
мотивацията и ангажираността към идеята,
която ще се реализира, да са обосновани
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разходите за него.
Важно изискване е идеята да бъде реализирана
и то в рамките на едногодишен период.
Кандидатът е необходимо да предложи вариант
за осъществяването на проекта или част от него
и на територията на курорта Св. Св. Константин
и Елена.
Портфолиото е подробната визитка на всеки
кандидат. В нея следва да се включат найзначими работи и постижения, проекти, награди
или разработки. Портофолиото е начин всеки да
представи себе си и таланта си по убедителен
начин. Портфолиото може да бъде представено
на хартиен носител, като видео презентация или
като линк към уеб страница.
Портфолиото е задължително условие за
участие в конкурса по програма „Изкуства“.

2. Портфолио

3. Препоръка

Желателно е да се представи и препоръка от
преподавател в университета, който познава
добре таланта и способностите на дадения
кандидат. Препоръката не е задължителна, но
представянето й ще бъде взето под внимание от
комисията.

4. Предимство при класирането.

С предимство при класирането се ползват:
- студенти, израснали под институционална
грижа;
- сираци и полусираци;
- кандидати от социално слаби семейства, чийто
месечен доход на член от семейството е под 420
лв.
- студенти със степен на инвалидност.
Кандидатите, които ползват това предимство,
трябва да удостоверят своя социален или
здравен статус със съответните документи.

VIII. Процес на избор на стипендиантите
Разглеждането на кандидатурите, тяхната селекция и определянето на стипендиантите се
извършва от комисия, която включва представители на творческите среди, университетски
преподаватели по различни видове изкуства, представители на Фондация „Св. Св.
Константин и Елена“ и „Куадрант Бевъриджис“ АД.
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Механизмът за вземане на решения и процесът на избор включва следните етапи:
1. Проверка на документите за съответствие с изискванията за кандидатстване по програмата.
2. Подбор и селекция на проектите.
3. Оценка на проектите според представените в т. VII критерии за подбор на кандидатите.
4. Определяне на стипендиантите по програма „Изкуства“ за 2016/2017 г.
IX. Срокове на стипендиантска програма „Изкуства“ за 2016/2017 г.
1. Срок за кандидатстване: 19.03.2017 г.
2. Разглеждане на кандидатурите и селекция на проектите: от 27.03.2017 до 16.04.2017 г.
3. Обявяване на стипендиантите по програма „Изкуства“: края на април 2017 г.
4. Превеждане на средствата към стипендиантите: втората половина на май 2017 г.
5. Реализация на проектите по програма „Изкуства“ (2016/2017): до края на април 2018 г.
X. Изплащане на стипендиите
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”, съгласно подписани договори със стипендиантите,
изплаща сумата за проект на 2 вноски по сметка на стипендиантите – 2 400 лв. преди старта
на проекта и 600 лв. след реализацията му.
XI. Допълнителни изисквания
Всички рекламни и PR материали, свързани с реализацията на проекта, трябва да включват
информация, че проектът се реализира по програма „Изкуства“ на Фондация „Св. Св.
Константин и Елена“ и „Куадрант Бевъриджис“ АД.
За въпроси и повече информация
Фондация „Св. Св. Константин и Елена”
к.к. Св. Св. Константин и Елена
Административна сграда
9006 Варна
Тел: 052383943
Мобилен: 0884413030
foundation@stconstantine.bg
www.foundation.bg/events
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