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Додаток 1. Аплікаційна форма до участі в Програмі «Creative Accelerator» 
 

Форма заявки на участь у програмі Creative Accelerator Ukraine 

«Creative accelerator» - комплексна програма, що реалізується УКФ у 
партнерстві з Британською Радою та Офісом розвитку МСП.  

Метою програми є розвиток та підтримка сталості проектів, підтриманих УКФ, 
шляхом навчання створенню нових бізнес-моделей та сприяння встановленню 
партнерств у сфері культури та креативних індустрій.  

Програма Creative Accelerator призначена для грантоотримувачів УКФ-2020, які 
прагнуть надалі розвивати на сталій основі проєкт, реалізований у 2020 році за 
підтримки УКФ (9 конкурсних програм: Аналітика культури, Інклюзивне 
мистецтво, Знакові події, Мережі й аудиторії, Культура. Туризм. Регіони, 
Культура для змін, Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти, Інноваційний 
культурний продукт, Аудіовізуальне мистецтво). 

Програма складатиметься з наступних етапів: 

І. Відбір учасників Програми серед грантоотримувачів Українського 
культурного фонду - 2020 за допомогою онлайн аплікаційної форми (до 20 
учасників) (січень-березень 2021) ; 

ІІ.    Менторська підтримка учасників програми від представників Офісу 
розвитку малого та середнього підприємництва  (квітень-травень 2021); 

ІІІ. Проведення триденного тренінгу за методологією Creative Enterprise 
Programme, розробленої Британською Радою спільно з британською агенцією з 
інновацій Nesta (червень-липень 2021); 

Тренінг за методологією Creative Enterprise Programme дасть можливість зробити 
оцінку існуючого бізнесу чи ідеї з точки зору фінансів, клієнтів та потенціалу 
розвитку. В основі методології – посібник Nesta “Бізнес у сфері креативних 
індустрій”. Тренінг проводить український фасилітатор, акредитований Nesta.  

ІV.  Нетворкінг (вересень 2021) 

 

http://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise/toolkit
http://www.britishcouncil.org.ua/creativeenterprise/facilitators


 
Участь у всіх етапах програми  Creative Accelerator є обов'язковою. 

Ця анкета є обов'язковою для подання заявки на участь у програмі. 

Кількість учасників обмежена. До участі допускається один учасник з 
організації. 

Дедлайн подачі анкети:  28 лютого 2021 року 

Участь у програмі безкоштовна, витрати на проїзд, проживання та 
харчування на всі етапи програми забезпечуються учасниками особисто. 
Тренінг може відбутись офлайн або онлайн, в залежності від карантинних 
умов у відповідний період. 

Якщо Ви погоджуєтесь на всі умови програми, просимо Вас заповнити форму, 
яка надасть нам інформацію про Ваш проект та мотивацію: 

 
Про Вас, Організацію та Проект за підтримки УКФ 2020, який Ви 
представляєте 

1 Ім'я та прізвище 
 
(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

2 Місце проживання (місто, країна) 
 
(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

3 Номер телефону: 
 
(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

4 Адреса електронної пошти: 
 
(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

5 Вік 
 
(Випадний список) 
18-29 
30-39 
40-49 
50+ 

6 Стать 
 
(Випадний список) 
Жіноча 



 

Чоловіча 
Інше 
Вважаю за краще не зазначати 

7 Чи є у Вас інвалідність? В разі отримання місця в програмі, чи  хотіли 
би  Ви повідомити організаторів про необхідність супроводу або 
іншої допомоги?  
 
(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

8 Вкажіть, будь ласка, форму та назву організації, яку Ви 
представляєте. 

9 Вкажіть, будь ласка, номер, назву Вашого проекту, який був 
підтриманий УКФ (номер_повна назва проекту) 
(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

10 Вкажіть, будь ласка, суму гранту, отриманого від УКФ на даний 
проєкт 

11 Коротка інформація про проект, яка включає мету та результати  
(до 200 слів) 

12 Вкажіть, будь ласка, назву програми УКФ, в межах якої Ви отримали 
фінансування. 
(Випадний список) 

13 Вкажіть сектор, до якого належав Ваш проект в межах конкурсу УКФ 
 
(Випадний список) 
1. Візуальне мистецтво 
2. Аудіальне мистецтво 
3. Аудіовізуальне мистецтво 
4. Дизайн та мода 
5. Перформативне та сценічне мистецтво 
6. Культурна спадщина 
7. Література та видавнича справа 
8. Культурні та креативні індустрії 
 

 
Про Ваш досвід 

14 
Які партнерства вдалося встановити під час підготовки та реалізації 
проекту за підтримки УКФ у 2020 році, а також поза межами проекту?  



 

15 
Чи вдалося під час роботи над цим проектом зацікавити своєю 
роботою спонсорів чи меценатів, які готові інвестувати кошти у ваші 
проекти надалі? Якщо так, то опишіть, будь ласка. 

16 
Чи мав ваш проект непередбачене від початку співфінансування? 
Якщо так, уточніть, яке саме (власні кошти/донорські/партнерські). 

17 Розкажіть , будь ласка,   про ваш інший досвід реалізації проектів, 
окрім проекту, підтриманого УКФ? 

18 Чи маєте Ви досвід підприємницької діяльності, а саме досвід запуску 
та реалізації бізнес-проектів? Якщо так, то опишіть. 

 

Про Вашу бізнес-ідею 

19 Опишіть свою бізнес-ідею, яка виникла на основі проекту, 
реалізованого за підтримки УКФ і з якою ви бажаєте працювати в у 
рамках програми? (максимум 150 слів).  

(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

20 У чому полягає унікальність та інноваційність Вашої ідеї? 

21 Опишіть який кінцевий продукт Вашої ідеї, який Ви зможете 
запропонувати споживачу? 

22 Хто є потенційним споживачем Вашого продукту?  

23 Яким Ви бачите розвиток даної бізнес-ідеї і через 5 років? 
 
(Поле для введення тексту у вільному форматі) 

 
Про Вашу мотивацію до участі у програмі Creative Accelerator 
(відеопрезентація) 
24 
 

Надайте, будь ласка, посилання* на Вашу особисту Відео-
презентацію на 2-3 хвилини, в якій необхідно надати короткі 
відповіді на наступні питання:  

Опишіть коротко Вашу бізнес-ідею (цільова аудиторія, кінцевий 
продукт, очікувані результати тощо)? 



 

Якою є Ваша особиста мотивація до участі у програмі? 

*посилання має бути відкрите для завантаження та активне до 30 
квітня 2021 року 

 
Про Ваші очікування 
25 
 

Якими є Ваші очікування  від  участі в програмі?  

 

 
 

Заповнивши цю форму я, відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду Українському 
культурному фонду на обробку моїх особистих персональних даних. * 

Виберіть лише один варіант. 

Так 
 

*посилання на аплікаційну форму: https://forms.gle/pw9nFEsfxNToyjmr7 

 

https://forms.gle/pw9nFEsfxNToyjmr7
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