ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВАРНА
гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” № 43, https://varnacouncil.bg/

Входящ номер на проекта:

КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА СЪФИНАНСИРАНЕ НА МЕДИЙНИ ПРОЕКТИ – 2022г

Моля, оценете с точки 1, 3 или 5 всяка една от посочените характеристики с оглед на
запознатостта ви с предоставената документация и съпътстващите материали за всяко
от постъпилите проектни предложения. Максимален брой точки – 195.
Точките съответстват както следва:

1 – Характеристиката напълно липсва
3 – Има, но тази характеристика е второстепенна/недоразработена в проектното предложение
5 – Характеристиката е основна за проекта и развита изключително добре в предложението

I. СЪОТНАСЯНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА ОБЩИНА ВАРНА
1. Проектното предложение развива теми от области на обществения
живот на община Варна – култура, образование и наука, младежки
дейности и спорт, туризъм, икономика, инфраструктура и градска среда,
обществени процеси и други.

2. Проектното предложение развива теми с висока обществена значимост.

3.Проектното предложение развива идея, която е уникална и иновативна.

4. Проектното предложение развива идея, защитаваща интересите на
варненската общественост.

5. Проектното предложение спомага за подобряването на
информираността и осведомеността на варненската общественост.

6. Проектното предложение способства за изграждане на устойчив модел
на обществено-културно развитие в община Варна, съхраняващ вече
постигнатото и създаващ условия за устойчиво надграждане и
просперитет на общността.

7.Проектното предложение представя различни групи от местната
общност, включително уязвими групи и хора в неравностойно положение.

II. ВИЗИЯ НА ПРОЕКТА
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8. Проектното предложение притежава силна и ясно разписана
концепция.

9. Екипът на проекта притежава необходимите знания и умения да
удовлетвори професионалните, техническите, организационните цели на
проектното предложение.

10. Концепцията на проекта демонстрира ясно разбиране и познаване на
предложения организационен модел.

11. Концепцията на проекта е адекватна на дейността на кандидата
(и/или, ако е приложимо, на партньорите му по проекта).

12. Проектното предложение притежава ясни качествени и количествени
индикатори за доказване на изпълнението.

13. Дейностите в проектното предложение са разписани като изпълнение
по начин, предполагащ възприемането на ефектите от тях от страна на
варненската общественост.

14. Реализирането на проектното предложение би имало ясно
въздействие върху варненската общественост или до неговите целеви
групи.
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III. НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
15. Кандидатът има административния и ръководен ресурс да реализира
проектното предложение.

16. Екипът на проекта е съставен от професионалисти в съответните
области на идеята на проекта.

17. Проектното предложение и съпътстващите материали показват
опитност и високо ниво на организационна култура.

IV. НОВАТОРСТВО
18. Проектното предложение въвежда и разработва неразвивана до
момента обществено значима проектна идея/тема.

19. Проектното предложение въвежда вид практика или форма на
реализация в публичното пространство на обществено значимата
проектна идея/тема.

20. Проектното предложение показва преосмисляне на популярни
практики или форми на реализация в публичното пространство на
обществено значимата проектна идея/тема.

21. Проектното предложение дава възможност за представяне на
различни гледни точки и подпомага дебатирането на проблеми от
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местния живот.

22. Проектното предложение насърчава независимите оценки за
събитията в община Варна.

23.Предложеният начин на изпълнение на дейностите в проектното
предложение създава условия за обективна информираност на
варненската общественост.

V. РЕАЛИСТИЧНО ПЛАНИРАНЕ
24. Бюджетът на проектното предложение е планиран ефективно.

25. Проектното предложение отразява реални спрямо пазарната ситуация
разходи в предложения бюджет.

26. Проектното предложение дефинира ясно отговорността на всички
участници, техните задачи и принос.

27. Проектното предложение е изпълнимо в зададените срокове при
посочените налични ресурси.

VI. ПАРТНЬОРСТВА
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28. Проектното предложение създава условия/инициира партньорства
между различни участници от варненската общност.

29. Партньорството по проекта съществено увеличава въздействието му.

VII. ПОЛЗИ ЗА ВАРНЕНСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ
30. Проектното предложение адресира пряко, изразява нуждите,
защитава интересите на варненската общественост или групи от нея.

31. Проектното предложение има ясно разписани дейности, подобряващи
осведомеността на обществеността за развиваните в проекта теми.

32. Проектното предложение активно въвлича гражданите като участници
при разработването на проектната тема.

33. Проектното предложение включва форма на обучение или модел на
неформално образование за жителите на града.

34. Проектното предложение включва други ползи, непосочени по-горе,
но с изключително ясна обособеност и предвидимост, явяващи се пряка и
непосредствена последица от развиваната проектна идея с ярко
въздействие върху средата или основна целева група.

VIII. ПРИВЛИЧАНЕ НА ПУБЛИКИ
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35. Проектното предложение включва реалистична и адекватна на типа на
проекта комуникационна стратегия и план за реализирането й.

36. Проектното предложение предвижда дейности, които гарантират
достигането на проекта до обществеността на Варна или до неговите
основни целеви групи.

37. Проектното предложение предвижда форми на разгласа, адекватни на
типа на проекта.

IX. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА ПОСЛЕДВАЩО РАЗВИТИЕ
38. Реализирането на идеята (разработването на проектните теми) в
проектното предложение би създало условия за надграждането й за
последващо развитие.

39. Проектното предложение е инициатива в рамките на дългосрочно
работа на екипа или на кандидата.

БРОЙ ТОЧКИ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ ПРИ РАВНИ ДРУГИ УСЛОВИЯ (максимален общ сбор – 25 точки)
39.Медийният проект се осъществява чрез повече от един канал за
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развиване и изпълнение и/или достига до по-широка публика по
географски показатели (извън варненската) предвид обществената
значимост на развиваната тема, обективно повишаваща цялостното
въздействие на проекта предвид целите му, но при съобразяване на
общите условия за одобрение на медиен проект.

40. Представянето на обществено значимата тема в проекта е достъпно за
хората с увредено зрение или слух.

41. Кандидатът е с по-продължително осъществяване на медийни услуги.

42. Кандидатът има посещаемост и информационно покритие.

43. Кандидатът има рейтинг като доставчик на медийна услуга.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ ЗА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Дата

Име и подпис на оценяващия:
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