
Орієнтовний перелік запитань проектної заявки – 2021 (стипендії) 

Цей документ — тільки для ознайомлення! Заявка заповнюється через електронну форму 
на сайті! 

 
 РОЗДІЛ  

Візитна картка Проєкту 
 Назва Проєкту (стипендії) 

 
 Назва Проєкту (стипендії) англійською мовою 

 
 Географія реалізації Проєкту (стипендії):  населений пункт, область (якщо поза 

межами України – зазначте країну) 
 Початок Проєкту  

 Кінець Проєкту (включно із фінальним звітуванням) 

 Тривалість Проєкту в місяцях 
 

 Конкурсна програма: 
Стипендії 

 Тип Проєкту: 
Індивідуальний 
 

 Формат Проєкту:  
наживо 
онлайн  
наживо та онлайн  
 

 Пріоритетний сектор культури та мистецтв: візуальне мистецтво 
аудіальне мистецтво 
аудіовізуальне мистецтво 
дизайн та мода 
перформативне та сценічне мистецтво 
культурна спадщина 
література та видавнича справа 
культурні та креативні індустрії 

 Основний продукт  
Стипендія 

 Ключові слова за напрямами (оберіть ті, які найточніше описують Проєкт): 
 
візуальне мистецтво: 
живопис 
графіка 
скульптура 
фотографія 
інсталяція 
стріт-арт 
відео-арт 
 
музика: 



                       
 

 

академічна музика 
популярна музика 
нова академічна музика 
джаз 
фольк 
цифрова музика 
 
радіо 
 
кінематографія: 
художній фільм 
документальний фільм 
науково-популярний фільм 
анімаційний фільм 
 
телебачення 
серіал  
міні-серіал  
відеоролик  
 
альтернативні медіаплатформи 
 
цифрові технології:  
віртуальна реальність 
доповнена реальність 
3D-моделювання 
комп'ютерна анімація 
зацифрування об’єктів 
відеогра 
 
дизайн: 
дизайн інтер’єрів 
прикладний дизайн 
графічний дизайн 
ландшафтний дизайн 
 
мода 
 
архітектура 
 
театр: 
драматичний театр 
музичний театр 
театр анімації 
перформанс 
геппенінг 
фізичний театр 
 
цирк: 
новий цирк 
 



                       
 

 

танець: 
народний танець 
сучасний танець 
вуличний танець 
балет 
 
матеріальна культурна спадщина: 
пам’ятка історії, культури та архітектури 
колекція 
музей 
бібліотека 
архів 
історико-культурний заповідник 
 
нематеріальна культурна спадщина: 
народні ремесла 
декоративне мистецтво 
фольклор 
 
наукові дослідження: 
соціальні, прикладні дослідження 
 
книговидання 
 
засіб масової інформації (друкований, електронний)              
 
фестиваль 
 
культурні та креативні простори 
 
креативне підприємництво 
 
формальна освіта  
 
неформальна/інформальна освіта 
 
резиденція 
 
інклюзивні мистецькі практики 
 
туризм  
 

 Коротка інформація про Проєкт (стипендію), яка включає мету та результати  (до 
100 слів) 

 Коротка інформація про Проєкт (стипендію) англійською мовою, яка включає мету 
та результати  (до 100 слів) 

 Запитувана сума від Фонду (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту) 

 Сума співфінансування (у гривнях, відповідно до бюджету Проєкту. Якщо 
співфінансування не передбачається - впишіть 0) 

 Загальний бюджет Проєкту (у гривнях, запитуванна сума+співфінансування) 



                       
 

 

 Перелік джерел співфінансування та сума їх співфінансування (окрім Фонду): 
назва органу/установи/організації із зазначенням країни розташування або зазначення: 
співфінансування за рахунок власних коштів заявника 

 Якщо передбачена індивідуальна мистецька діяльність, чи  використовуються 
об’єкти інтелектуальної власності?   

 Чи врегульовані майнові та немайнові права авторів та їх правонаступників на 
використання об’єктів інтелектуальної власності, що використовуватимуться згідно 
із Законом України «Про авторське право і суміжні права»? 

Інформація про стипендіата 
 Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) 
 Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) англійською мовою 
 Громадянство 
 Рік народження 
 Стать 
 Контактний телефон 
 Додатковий номер телефону 
 Електронна пошта  
 Організаційно-правова форма: 

Фізична особа 
 Код ІПН 
 Коротке професійне CV із акцентом на останні 3-5 років фахової діяльності 
 Адреса реєстрації (прописки)  Стипендіата 
 Адреса фактичного проживання Стипендіата (адреса для листування) 
 Область Стипендіата (відповідно до фактичної адреси проживання)  

 
Київ 
Вінницька 
Волинська 
Дніпропетровська 
Донецька 
Житомирська 
Закарпатська 
Запорізька  
Івано-Франківська 
Київська (окрім Києва) 
Кіровоградська 
Луганська 
Львівська 
Миколаївська 
Одеська 
Полтавська 
Рівненська 
Сумська 
Тернопільська 
Харківська 
Херсонська 
Хмельницька 
Черкаська 



                       
 

 

Чернівецька 
Чернігівська 
 

  
 Назва населеного пункту Стипендіата (відповідно до фактичної адреси проживання) 
 Активне посилання на сторінки у соціальних мережах та/або веб-сайт Стипендіата 
 Чи притягалися ви коли-небудь до кримінальної відповідальності? 
 Чи маєте ви судимість/притягнення до адміністративної відповідальності за 

вчинення правопорушення/злочину у сфері корупційних зловживань, 
незняту чи непогашену у встановленому законом порядку? 

 Чи є відкриті судові провадження стосовно вас на момент подання заявки? 
 Чи брали участь у проектах, реалізованих за підтримки УКФ раніше? Якщо 

так, то опишіть свою роль в проекті. 
 Якщо ви брали участь у проектах за підтримки УКФ, надайте посилання на 

такі проекти. 
 Чи отримували ви раніше Стипендію від УКФ? 
 Якщо ви брали участь у інших стипендіальних програмах протягом останніх 

трьох років, опишіть яких та яких результатів досягнуто?  
Інформація про сторону що приймає / місце перебування 

 Повна назва приймаючої сторони / організації/ місця перебування  
 Повна назва приймаючої сторони/організації (місця перебування) англійською мовою 
 Контактна інформація приймаючої сторони/організації (місця перебування) (адреса, 

телефон, електронна пошта) 
 Якою діяльністю займається приймаюча сторона/організація? Якщо  

стипендія спрямована на забезпечення участі в заході, то додайте 
короткий опис заходу та акцентуйте цілі, які ставить організатор такого 
заходу 

 Надайте активне посилання на сайт чи сторінку організації в соціальних мережах. 
Опис діяльності та її мотивація (стипендії) 

 У вигляді календарного плану опишіть вашу діяльність в рамках 
стипендіальної програми (просимо обов’язково зазначити: графік подій 
або вашої індивідуальні активності, їх місце та час, основних учасників/ 
спікерів/тему/напрям тощо і формат вашої участі). 

 Чим зумовлений ваш професійний інтерес до обраної події/інституції 
тощо? (Будь ласка, обов’язково зазначте ваш попередній досвід співпраці/ 
участі, якщо це відбувається не вперше або є продовженням попередніх 
етапів вашої професійної діяльності/освіти/дослідження тощо). 

 Яка мотивація вашої участі/діяльності з огляду на ваш попередній 
професійний досвід? 

 Ваші професійні очікування від участі/реалізації запланованої вами діяльності? 
 Який вплив на вашу подальшу роботу матимуть досвід та результати участі/ 

запланованої діяльності в рамках стипендіальної програми? 
 Мета, цілі, завдання та результати та ризики Проєкту (стипендії) 
 Основна мета Проєкту (стипендії) 

 
 Ціль 1 

Завдання  
Результат 1. 



                       
 

 

Результат 2.  
Індикатори досягнення результатів  
 
Ціль 2 
Завдання  
Результат 1. 
Результат 2.  
Індикатори досягнення результатів  
 
Ціль 3 
Завдання  
Результат 1. 
Результат 2.  
Індикатори досягнення результатів 
 
Ціль 4 
Завдання  
Результат 1. 
Результат 2.  
Індикатори досягнення результатів 

 Як ви плануєте поінформувати потенційно зацікавлених осіб про результати або 
поділитися з ними набутим досвідом? 

 Чи передбачений спосіб фіксації набутого досвіду для його подальшого 
розповсюдження різними каналами комунікації? 

 Зазначте довгострокові результати проекту відповідно до описаних вище завдань. 
 Опишіть ймовірні ризики, що можуть вплинути на реалізацію вашого плану в рамках 

стипендіальної програми, та ваші дії щодо мінімізації цих ризиків 
 


	Орієнтовний перелік запитань проектної заявки – 2021 (стипендії)
	Цей документ — тільки для ознайомлення! Заявка заповнюється через електронну форму на сайті!

