Перелік запитань проектної заявки
програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» (додатковий конкурс)

І

РОЗДІЛ
Візитна картка

Заявка

1.

Конкурсна програма:
Культура в часи кризи: інституційна підтримка

2.

Пріоритетний сектор:
• аудіовізуальне мистецтво
• візуальне мистецтво
• аудіальне мистецтво
• дизайн та мода
• перформативне та сценічне мистецтво
• культурна спадщина
• література та видавнича справа
• культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)
• культурно-пізнавальний туризм

3.

Загальна запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету)

4.

Запитувана сума за окремими статтями видатків відповідно до кошторису:

5.

Оплата праці :

6.
7.
8.

штатних працівників
за договорами ЦПХ
за договорами з ФОП

2
9.

Соціальні внески: з оплати праці (нарахування ЄСВ):

10.
11.
12.

Штатні працівники
За договорами ЦПХ
Оренда приміщень та земельних ділянок

13.

Експлуатаційні витрати на утримання приміщень та комунальні послуги

14.

Оренда техніки, обладнання та інструменту

15.

Матеріальні витрати (за винятком капітальних видатків)

16.

Витрати на послуги зв'язку, інтернет, обслуговування сайтів та програмного забезпечення;

17.

Банківські витрати

18.
19.

Інші витрати пов҆язані з основною діяльністю організації
Аудиторські послуги

ІІ
1.
2.
3.
ІІІ

Інформація про контактну особу
прізвище, ім’я та по-батькові (за наявності)
телефон
електронна пошта
Інформація про організацію-заявника

1.

Повне найменування організації-заявника

2.

Повне найменування організації-заявника англійською мовою

3. 3

Код ЄДРПОУ

4. 4.

Організаційно-правова форма:
● Державна організація (установа, заклад, підприємство)
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6.

● Комунальна організація (установа,заклад, підприємство)
● Приватна організація (установа, заклад, підприємство)
● Товариство з обмеженою відповідальністю
● Акціонерне товариство
● Громадська організація
● Громадська спілка
● Творча спілка
● Благодійна організація
● Фізична особа-підприємець
Статус платника податку на прибуток (вказати вид системи оподаткування або зазначити, що організація
неприбуткова).
Обсяг сплачених податків до бюджету - за останній звітний рік

7.

Податок на прибуток

8.

ПДВ

9.

ЄСВ

10.

Інші податки

5. 5

12.

Активне посилання на установчий документ (Статут, Положення, інше) на вебсайті Міністерства юстиції України або
на іншому вебресурсі
Основний вид діяльності організації-заявника за КВЕД (відповідно до Додатку 1 Інструкції для заявників)

13.

Дата реєстрації організації-заявника

14.

Юридична адреса організації-заявника

15.

Фактична адреса організації-заявника

16.

Поштова адреса організації-заявника

11. 6.
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17.

Активне посилання на веб сайт та (або) сторінки у соціальних мережах організації-заявника

18.

Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) керівника організації-заявника

19.

телефон

20.

електронна пошта

21.

Чи притягався керівник організації-заявника до кримінальної відповідальності?

22.

23.

Чи притягався керівник організації-заявника до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у
сфері запобігання та протидії корупції, або чи має судимість, незняту чи непогашену у встановленому законом
порядку?
Зазначте кінцевого бенефіціарного власника / власників організації-заявника із вказанням громадянства

24.

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до кримінальної відповідальності?

25.

Чи притягався (лися) кінцеві бенефіціарні власник (и) організації-заявника до відповідальності за порушення
законодавства у сфері запобігання та протидії корупції?
Чи є відкриті судові провадження стосовно організації-заявника на момент подання заявки?

26.
27. Основні
засоби

земельні ділянки

28.

будівлі, споруди, приміщення,

29.

обладнання

30.

транспортні засоби

31. Штатні
кількість штатних працівників станом на 31.12.2019 р.
працівники /
члени
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32.

кількість штатних працівників станом на 01.07.2020 р.

33. Фінансові
показники
34.

фактичні надходження за період 01.01-30.06.2019 р.

35.

фактичні витрати за період 01.01.-30.06.2019 р.

36.

фактичні надходження за період 01.07-31.12.2019 р.

37.

фактичні витрати за період 01.07-31.12.2019 р.

38.

фактичні надходження за період 01.01.-30.06.2020 р.

39.

фактичні витрати за період 01.01-30.06.2020 р.

40.

Чи подавалася Ваша організація на конкурси Фонду в попередні роки у ролі заявника? Зазначте рік подання,
реєстраційний номер (за можливості), назву проекту
Чи реалізовували проєкти за підтримки Фонду у попередні роки? Якщо так, надайте перелік із зазначенням ролі
у проєкті (заявник, партнер), року реалізції, реєстраційного номеру (за можливості) назви проєкту та конкурсної
програми, суми гранту. Надайте активні посилання, використайте Архів Фонду https://ucf.in.ua/archive та/або інші
посилання, на ваш розсуд
Приклади успішно реалізованих проєктів за підтримки інших донорів протягом останніх трьох років
(перерахуйте та додайте активні посилання на інформацію з відкритих джерел на ці проєкти, зазначивши роль у
проєкті (заявник, партнер), рік, назву проекту, назву донора та суму гранту)
Чи отримували або отримаєте бюджетне фінансування на
покриття видатків, що виникли/виникнуть у період з 12 березня до 31 грудня 2020 року? (відповідь: “так” або
”ні”) Якщо так, будь ласка, надайте наступну інформацію. (якщо відповідь “ні” просимо зазначити “не
стосується”, “0,00”)

41.

42.

43.
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46.

Зазначте джерела бюджетного фінансування - державного та місцевих. (Назва розпорядника бюджетних коштів,
за можливості назву цільової програми)
Зазначте суми коштів (планових та фактичних показників) з державного та місцевих бюджетів відповідно до
типів видатків:
Оплата праці штатних працівників

47.

Соціальні внески

48.

Оренда приміщень та земельних ділянок

49.

Комунальні послуги

50.

Експлуатаційні витрати на утримання приміщень

51.

Оренда техніки, обладнання та інструменту

52.

Матеріальні витрати (за винятком капітальних видатків)

53.

Витрати на послуги зв'язку, інтернет, обслуговування сайтів та програмного забезпечення

44.
45.

VI
1.

2.

VII
1.

Короткий опис
Не більше
Резюме інституції. Опишіть стратегічні цілі, специфіку діяльності, види послуг та продуктів, що надаються та
1500 символів створюються, вашу цільову аудиторію, головні досягнення.
з пробілами
Не більше
Будь ласка, коротко опишіть негативний вплив та основні втрати у зв’язку із скороченням/зупинкою діяльності
1500 символів (фінансові втрати, скорочення чисельності працівників, вплив на діяльність загалом), яких зазнала ваша організація
з пробілами у зв’язку із впровадженням на території України карантинних обмежень.
Опис діяльності організації
Не більше
Опишіть, які програми/проекти реалізувала ваша організація протягом останніх двох років (2018-2020) в секторі
1000 символів культури. Зазначте кількісний показник охоплення аудиторії, сегментацію, географію. Опишіть, які інструменти для
з пробілами роботи з аудиторією використовували. Коротко опишіть досягнуті результати. Надайте посилання у відкритих
джерелах, що підтверджують зазначену інформацію.
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Не більше
Опишіть, які соціальні програми/проекти для окремих цільових груп реалізувала ваша організація протягом
1000 символів останніх двох років. Зазначте кількісний показник охоплення аудиторії, сегментацію, географію. Опишіть, які
з пробілами інструменти для роботи з аудиторією використовували. Коротко опишіть досягнуті результати. Надайте посилання
у відкритих джерелах, що підтверджують зазначену інформацію.
Не більше
Опишіть, які програми розвитку реалізуються у вашій організації. Наведіть конкретні приклади. Надайте посилання
1000 символів у відкритих джерелах, що підтверджують зазначену інформацію.
з пробілами

4.

Не більше
Опишіть діяльність вашої організації на розширення зовнішніх зв’язків та встановлення нових партнерств протягом
1000 символів останніх двох років. Надайте посилання у відкритих джерелах, що підтверджують зазначену інформацію.
з пробілами

5.

Не більше
1000
символів з
пробілами

План діяльності організації до кінця 2020 року в межах окреслених у попередніх розділах напрямків, враховуючи
типи витрат кошторису

