Як подати заявку на конкурс?
1. Для початку уважно перегляньте всі конкурсні програми УКФ та оберіть ту програму, лот і конкурс, який
найкраще підходить для вашого проекту.
Розглянемо механізм подачі заявки на конкретному прикладі. НАПРИКЛАД, ви хочете створити навчальну
програму та плануєте виконувати проект самотужки, без партнерів.

2. В такому разі вам потрібно обрати програму «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти».

3. Серед запропонованих ЛОТів оберіть «Освітні програми»

3. Серед типів конкурсів вам необхідно обрати «Індивідуальний».

4. Збережіть приєднані файли та уважно з ними ознайомтесь. Після цього підготуйте ваш проект належним
чином: заповнена заявка, кошторис та інші необхідні документи. Перелік необхідних документів ви знайдете в
Інструкції (зверніть увагу, що для кожної програми різні вимоги і різні документи). Всі документи після
заповнення необхідно роздрукувати, підписати та відсканувати в форматі PDF (окрім кошторису в форматі XLS).

5. Після того, як всі документи вашого проекту будуть готові, натисніть «Подати заявку».

6. Після цього система запропонує увійти в систему. Якщо ви вже зареєстровані, введіть вашу електронну
адресу і пароль. Якщо не зареєстровані — зареєструйтесь.

7. Після реєстрації ви потрапите в електронну версію заявки. Уважно заповніть всі поля (або скопіюйте
необхідну інформацію з вашого документу-заявки).

8. Онлайн-заявка складається з декількох розділів. Деякі поля (* відмічені червоною зірочкою) є
обов’язковими. Для переходу на наступний крок натисніть «Наступний крок». Ви можете повертатись до
попередніх розділів та відкоригувати інформацію, натиснувши на відповідний розділ.

9. Після того, як ви заповните всі поля онлайн-заявки, натисніть «Наступний крок» та перейдіть до
завантаження документів. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: коли ви перейдете до розділу завантаження документів,
відредагувати заявку буде неможливо.

10. Прикріпіть всі необхідні документи в систему. Завантаження почнеться тільки після того, як ви натиснете
на кнопку «Відправити».

11. Коли документи будуть завантажені, ви отримаєте унікальний номер своєї заявки. На емейл, який ви
вказали під час реєстрації, прийде лист-підтвердження.

12. Ви також побачите цей номер, якщо зайдете в даний конкурс знову. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: за правилами 2019 року
ви можете подати лише одну заявку! Один заявник може отримати лише один грант від УКФ у 2019 році.

13. Всі паперові версії документів необхідно надіслати на адресу УКФ: м. Київ, вул. Лаврська 10-12

Важливо!
•
•
•
•
•

Виділіть на заповнення заявки 1 день. Заповнення може зайняти більше часу, ніж ви розраховуєте.
Уважно слідкуйте за дедлайнами кожного конкурсу. Після завершення дедлайну можливість заявки
буде автоматично заблоковано.
Не залишайте подачу заявки на останні години перед дедлайном. Це може спричинити
перевантаження серверу.
Надіслати, додати або змінити завантажені документи — неможливо.
Сайт може працювати гірше з операційними системами старшими за Windows 7.

