Оголошення
Мистецький конкурс.
Індивідуальні проекти
Про конкурс
Український культурний фонд (УКФ) – державна інституція, що створена у 2017 році з
метою сприяння розвитку культури і мистецтв України, підтримки культурного розмаїття,
інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність Українського
культурного фонду спрямовується та координується Міністерством культури України.
Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.
Індивідуальний проект – це національний мистецький або культурний проект, що
реалізується за участі одного заявника. Такі проекти не дозволяють розпорядження
коштами гранту будь-якими іншими організаціями чи приватними особами, що не є
прямими виконавцями грантової угоди. УКФ надає фінансування, що становить 100%
бюджету проекту, співфінансування вітається. Мінімальний обсяг гранту – 50 тис. грн.,
максимальний обсяг гранту – 500 тис. грн. Максимальна кількість проектів, що може бути
профінансована - 100.
Фінансування надається для проектів наступних секторів культури та мистецтва (в
проектній заявці має бути зазначений один основний сектор)
● візуальне мистецтво (живопис, графіка, мозаїка, естамп, інсталяція, плакат, літографія,
муралізм, стрит-арт, ленд-арт, скульптура, фотографія, паблік-арт),
● аудіальне мистецтво (жива/відтворена музика, саунд-арт, радіо),
● аудіовізуальне мистецтво (кіно, телебачення, реклама, відео-арт, диджитал-арт, нові
медіа, відеоігри, віджеїнг),
● дизайн та мода (інтер’єрів, прикладний, графічний, ландшафтний, саунд-дизайн, мода,
архітектура),
● перформативне та сценічне мистецтво (театр, балет, танець, цирк, карнавал, музичні
вистави (мюзикл, опера), перформанс, геппенінг),
● культурна спадщина (бібліотеки, музейна справа, архіви, ремесла, матеріальна та
нематеріальна культурна спадщина),
● література та видавнича справа (книги, періодика, журнали, друковані ЗМІ, літературні
фестивалі),
● культурні та креативні індустрії (фестивалі та заходи, культурні та креативні простори,
креативне підприємництво, інновації).
Український культурний фонд визначив наступні пріоритети на 2018 рік (проектна заявка
може відповідати лише одному пріоритету)
● Підтримка культурних проектів на етапі їх концептуалізації, підготовки, препродакшену.
● Сприяння проведенню аналітичної і дослідницької діяльності у сфері культури і
мистецтв.
● Сприяння впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері
культури і мистецтв

● Підтримка розвитку молодих митців та сприяння реалізації культурних і мистецьких
дебютів, в тому числі сприяння професійному зростанню творчо обдарованих дітей та
молоді
● Підтримка інклюзії у сфері культури та мистецтв, розширення аудиторії через залучення
різних вікових та соціальних груп.
● Забезпечення міжсекторальної співпраці та налагодження культурного діалогу між
регіонами з метою розвитку громад, сприяння креативному розвитку малих територій
України
● Залучення міжнародних партнерів до реалізації спільних ініціатив та спільне
фінансування культурних проектів, в тому числі проектів, підтриманих в рамках
програми «Креативна Європа» або іншими програмами ЄС
● Сприяння презентації української культури і мистецтв за кордоном, в тому числі на
міжнародних заходах та виставках.
● Сприяння розробці електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини і
культурних цінностей та впровадження сучасних інформаційних технологій у сферу
музейної діяльності і культурної спадщини.
● Сприяння розвитку освітніх ініціатив у сфері культури та мистецтв, в тому числі
креативних індустрій, спрямованих на підтримку закладів мистецької освіти, підготовку
і перепідготовку кадрів.
● Забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на всій території України
● Сприяння збереженню культурного розмаїття, поваги до особливостей інших культур на
місцевому, національному та міжнародному рівнях
Хто може брати участь у конкурсі?
Один і той же заявник може взяти участь у не більше, ніж 1 (одній) проектній заявці, що
подаються в межах одного конкурсу.
Брати участь в конкурсі та отримувати фінансову підтримку від Фонду мають право такі
заявники:
● юридичні особи всіх форм власності, зареєстровані на території України не менше, ніж
два роки до початку конкурсу і мають досвід реалізації проектів;
● об’єднані територіальні громади, в тому числі новостворені;
● фізичні особи-підприємці;
● органи місцевого самоврядування.
Не мають право брати участь в конкурсах та не можуть отримувати фінансову підтримку
від Фонду:
● політичні партії та об'єднання;
● приватні особи;
● юридичні особи, що мають на меті отримання прибутку від реалізації проекту, окрім
випадків ре-інвестування отриманих прибутків в проект ;
● юридичні, фізичні особи, визнані банкрутами, або стосовно яких порушено справу про
банкрутство;

● перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької
діяльності фізичної особи-підприємця;
● подали завідомо недостовірні відомості та документи під час подання документів на
конкурс від Українського культурного фонду;
● мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування або мають прострочену
заборгованість з виплати заробітної плати.
Відбір проектів
Конкурсний відбір проектів проводиться в два етапи.
Перший етап включає аналіз проектних заявок щодо відповідності технічним критеріям
оцінювання і проводиться Дирекцією Фонду. Проектні заявки, що не відповідають хоча б
одному із технічних критеріїв оцінювання, не допускаються до другого етапу конкурсу
Другий етап конкурсу включає оцінювання проектних заявок щодо відповідності.
критеріям призначення фінансування і проводиться членами експертних рад.
Основні терміни
Подання проектних заявок на конкурс відбувається в період з 21 травня по 2 липня 2018
року.
Термін реалізації проекту - з моменту підписання грантової угоди до 2 грудня 2018 року.
Термін подання фінансової звітності - до 3 грудня 2018 року.
Інструкції для заявників
Детальну інформацію щодо складу пакету документів, процедури подання документів,
мінімального - максимального розміру фінансування та умов фінансування проектів,
критеріїв оцінювання заявок, завдань та пріоритетів конкурсу дивіться в “Інструкціях для
заявників”.
Документ “Інструкція заявників” є обов’язковим керівництвом для створення
проектних заявок в рамках конкурсів проектів УКФ.
Контактна інформація
У разі виникнення запитань, будь ласка, звертайтеся до grants@ucf.in.ua
Завантаження
✓ Інструкції для заявників, що подаються на отримання фінансування в рамках
конкурсу “Мистецький конкурс. Індивідуальні проекти”
✓ Проектна заявка для індивідуальних проектів (Додаток 1)
✓ Форма бюджету для індивідуальних проектів (Додаток 2).

