ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА СПОНСОРСТВО НА ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ „НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ
АКТИВНО! 2019“
София, май 2019 г.
Настоящите правила уреждат организацията и провеждането на национален конкурс за
спонсорство на общински проект „Нестле за Живей Активно! 2019“ през 2019 г., който се
осъществява на територията на Република България.
I.

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2019

„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира
движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата се организира от
„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София 1360,
бул. „Европа“ № 128 („Нестле България“) с подкрепата на Министерството на младежта и
спорта, национални експерти по хранене и спорт и неправителствени организации.
Инициативата „Живей Активно!“ на „Нестле България“ АД стартира през 2006 година.
Националният конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за Живей Активно! 2019“
(наричан за краткост „Конкурсът“) има за цел да мотивира българските граждани и гости на
страната да спортуват и да се хранят балансирано.
II.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Право на участие в Конкурса „Нестле за Живей Активно! 2019“ имат всички общини на
територията на Република България.
За да вземе участие в Конкурса, всяка община трябва да изпълни следните стъпки:
1. Заявка за участие
До 30 май 2019 г. всички общини ще получат по имейл, чрез Националното сдружение на
общините в Република България (НСОРБ) форма на заявка за участие, Правила за участие в
Конкурсът, техническа карта, образец на Декларация за изпълнение на критерии и Декларация
за авторство. Желаещата да участва в Конкурса община изпраща до 07.06.2019г. включително,
на имейл i.georgieva@apraagency.com с копие до НСОРБ m.yarovaya@namrb.org сканирано
копие на попълнената и подписаната форма „Заявка за участие“.
2.

Активности

За целите на участие в Конкурса всяка община трябва да изпълни следното:
2.1. Организиране и провеждане на събитие/я.
Организиране на събитие или събития на 23.06.2019 г. на територията на кандидатстващата
община. В събитието/събитията трябва да вземат участие:
- за общини с население до 10 000 жители – не по-малко от 200 човека (в рамките на едно
събитие и населено място или в рамките на множество събития и населени места на
територията на общината);

- за общини с население до 50 000 жители – не по-малко от 500 човека (в рамките на едно
събитие и населено място или в рамките на множество събития и населени места на
територията на общината);
- за общини с население над 50 000 жители – не по-малко от 1000 човека (в рамките на едно
събитие и населено място или в рамките на множество събития и населени места на
територията на общината);
Събитието / събитията трябва да бъде/ат организирано/и под формата на спортен празник
и/или празник на балансираното хранене. Пример за събития могат да бъдат, но без да се
изчерпват до: маратон; турнир/и по индивидуални или отборни спортове; отворени врати в
спортни зали; открити тренировки; пикник; демонстрации по готвене; изложба на домашно
приготвени храни; и др.
Описаните по горе събития трябва да бъдат изпълнени на 23.06.2019 г. за да участва общината
в Конкурса за спонсорство на общински проект, свързан с изграждане или подобряване на
съществуваща база, както е описан по-долу. При невъзможност за организиране в рамките на
посочената дата, е допустимо активностите да бъдат изпълнени на 22.06.2019 г.
2.2. Комуникационно осигуряване на събитието.
Общината трябва да предвиди комуникационно осигуряване на събитието/ събитията, както
следва:
- за общини с население до 10 000 жители – не по-малко от 15 публикации;
- за общини с население до 50 000 жители – не по-малко от 30 публикации;
- за общини с население над 50 000 жители – не по-малко от 40 публикации;
За публикации се приемат:
- всички обявление в национални и регионални медии, които съдържат дата, място, час и
цитирано име на събитието НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2019.
- всички обявления в официални уебсайтове, поддържани от общината, НПО, граждански
организации, и т.н., които съдържат дата, място, час и цитирано име на събитието НЕСТЛЕ ЗА
ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2019.
- постове във социални мрежи, които съдържат дата, място, час и цитирано име на събитието
НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2019.
Публикациите трябва да бъдат публикувани в периода 01.06.2019 г. – 25.06.2019 г. Всяка
община може да избере подходящ график на обявленията. Публикациите могат да включват
както обявления на събитието/ята, така и отразяването му/им.
3.

Отчет за изпълнени дейности и описание на общински проект

След изпълнение на активностите по т.2. общината не по-късно от 01.08.2019 г. изпраща на
имейл адрес i.georgieva@apraagency.com с копие до НСОРБ m.yarovaya@namrb.org,
попълнена и подпечатана Техническа карта (по образец).
Техническа карта представлява текстови документ, в който общината:
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1. описва как са протекли събитията на 23.06.2019 г., включително и описание на
публикациите за периода 01.06.2019 г. – 25.06.2019 г. Към техническата карта, следва да
бъде приложен снимков материал, който трябва да визуализира събитията, проведени на
23.06.2019 г. или 22.06.2019 г. Снимковият материал трябва да представлява кадри на
множество участници и да създава представа за мащаба на организираното събитие.
2. описва проекта, за който общината би искала да получи финансиране. Проектът трябва да
отговаря на следните изисквания:
-

Да е свързан с активен начин на живот и/или изграждане на навици за балансирано
хранене на населението в общината;
Да може да се ползва свободно от цялото население на кандидатстващата община;
Общата стойност за реализация на проекта да не надвишава 20 000 лева;
Проектът да може да се реализира в рамките на 2020 г.

Пример за такива проекти могат да бъдат, но без да се изчерпват до: спортни площадки,
оборудване на спортни зали, спортни съоръжения и др.
III.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Период: 01.08.2019 г. - 01.09.2019 г.
Кандидатурите се разглеждат от работна група (жури) с максимален брой от 5 члена, е
съставена от:
-

1 представител на Министерство на младежта и спорта
1 представител на НСОРБ
2ма посланици на Нестле за Живей Активно!
1 представител на „Нестле България“АД

Всеки член на журито оценява кандидатурите самостоятелно по предварително зададени
критерии:
-

Изпълнените дейности;
Описанието на проект, за които общината би искала да получи финансиране;
Необходимост от реализация на предложения проект;
Аудитория, която ще може да се възползва от реализирания проект (% от общото
население на общината);
Обща стойност за реализация на проекта;
Срок на изпълнение.

Класирането се обявява на сайта на НСОРБ (https://www.namrb.org/), както и на сайта на
Нестле за Живей Активно! (https://www.jiveiaktivno.bg/) през септември 2019 г.
Класираните на първите 3 места общини представят проектите си пред предварително
обявеното жури, с максимален брой от 5 члена, съставено от:
-

1 представител на Министерство на младежта и спорта
1 представител на НСОРБ
2ма посланици на Нестле за Живей Активно!
1 представител на Нестле България
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Конкретната дата и място на провеждане на финалното представяне се определя от „Нестле
България“ АД в качеството му на организатор на Конкурса „Нестле за Живей Активно! 2019“ и
от партньорите на Програмата, не по-късно от 15 дни преди датата на неговото провеждане.
Организаторът или негов представител уведомява писмено, чрез имейл, участниците за
определената дата и място не по-късно от 10 дни преди провеждането на финалното
представяне.
V. НАГРАДЕН ФОНД
Наградата в конкурса се присъжда на най-добре представилия се проект по време на
представянето и представлява финансиране на стойност 20 000 лв. за реализацията на
проекта, който общината представя.
VII. РЪКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ
Ръководството, координацията и контролът при организирането и провеждането на Конкурса
се осъществява съвместно от „Нестле България“ АД и НСОРБ.
Цялостната логистика и организация на финалното представяне се съблюдава и осъществява
от Нестле България или от упълномощено от компанията лице (организация).
За въпроси, свързани с участието в конкурса можете да се обръщате към : Иглика Георгиева,
тел. 0895 77 07 63; e-mail: i.georgieva@apraagency.com
VIII. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ
Разходите, свързани с организацията и провеждането на дейностите по т. II по-горе,
включително комуникационни активности, се осигуряват от общината. Организаторите могат
да предоставят информационни или помощни материали (дребни награди за участниците,
брандирани материали), улесняващи провеждането на избраните дейности, при поискване от
съответна община. Запитвания за предоставяне на информационни или помощни материали
могат да бъдат изпращани на e-mail адрес: i.georgieva@apraagency.com с копие до НСОРБ
m.yarovaya@namrb.org. Разходите за възнаграждения на служители и помощен персонал,
както и разходите за участието във финалното представяне, се осигуряват от общината.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Конкурсът се провежда съгласно настоящите Правила. Контестации по организационнотехнически въпроси се подават до Организатора на Програмата, най-късно 20 дни преди
финалното представяне на e-mail адрес: i.georgieva@apraagency.com.
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