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Таблиця скорочень
-

СРК
СхП
ЄС
ВНМ/ММ

Стратегія розвитку культури
Східне партнерство
Європейський Союз
Великі нестоличні міста/малі міста
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1. Вступ та загальна інформація
Конкурс заявок (на підтримку підготовки стратегій розвитку культури) реалізується в рамках проєкту
EU4Culture, який фінансується ЄС.

1.1 Проєкт EU4Culture
Проєкт EU4Culture спрямований на те, щоб зробити культуру рушійною силою для зростання та
соціального розвитку в шести країнах Східного партнерства (СхП): Вірменії, Азербайджані, Білорусі,
Грузії, Республіці Молдова та Україні. Він підтримує посилення ролі культурного сектору як рушія
економічного розвитку. Завдяки міжрегіональному підходу проєкт популяризує міжкультурний
діалог й обмін знаннями в країнах-партнерах СхП. Проєкт EU4Culture сприяє вдосконаленню
місцевого самоврядування в секторі культури шляхом підтримки регуляторних процесів та участі в
діалозі з питань політики.
Проєкт створений на засадах культури, креативних індустрій та об’єктів культурної спадщини. Усі
вони несуть у собі величезний потенціал для стійкої політики із масштабним впливом. Проєкт
допоможе містам регіону СхП розробити та реалізувати Стратегію розвитку культури, керуючись
підходом культурних столиць Європи.
У рамках проєкту великим нестоличним містам/малим містам (ВНМ/ММ) з Вірменії, Азербайджану,
Грузії, Республіки Молдова та України пропонується взяти участь у конкурсі заявок. Критерії
відповідності для міст описано у розділі 2. Буде відібрано максимум п’ять (5) ВНМ/ММ із кожної
країни СхП (тобто загалом 25 міст). Обрані міста отримають попереднє фінансування у розмірі до
1000 євро для підготовки першої заявки. Із п’яти відібраних ВНМ/ММ буде обрано до трьох великих
нестоличних міст та малих міст у кожній країні СхП, які отримають гранти в розмірі 30 000 євро для
розробки Стратегії розвитку культури. На третьому етапі буде обрано одне нестоличне місто в
кожній із країн, яке отримає до 300 000 євро для реалізації своєї Стратегії, а також освітню підтримку
в таких сферах:




Стратегічний розвиток інтернаціоналізації,
Креативне підприємництво та управління,
Культурні показники та статистика.

1.2 Хто реалізує проєкт EU4Culture?
Проєкт EU4Culture, який фінансується ЄС, реалізується установами в галузі культури країн-членів ЄС:





Ґете-Інститут (основний партнер);
Чеські Центри;
Данський інститут культури;
Французький Інститут у Грузії.

Ґете-Інститут – це культурний інститут Федеративної Республіки Німеччини з глобальним
масштабом діяльності. Завдяки 150 своїм філіям у понад 90 країнах він покладається на багаторічні
партнерські відносини з провідними політично незалежними установами та професіоналами у
різних сферах для стимулювання та підтримки культури та креативності.
Чеські Центри – це допоміжна організація Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.
Вона є основним інструментом публічної дипломатії зовнішньої політики Чеської Республіки й
прагне підтримати репутацію Чеської Республіки в усьому світі.
Данський інститут культури – координаційний центр для створення довгострокових культурних
відносин. Маючи п'ять інститутів, дві цільові країни й діяльність в декількох країнах, Данський
інститут культури прагне бути ближче до світових подій, саме там, де мистецтво, культура та знання
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дійсно мають значення. Мета інституту — сприяти міжнародному взаєморозумінню за допомогою
обміну культурними цінностями, ідеями та досвідом.
Французький інститут у Грузії — Французький Інститут у Грузії існує з 2002 року. Він реалізував низку
проєктів у Грузії, зокрема в Абхазії, які стосуються культури, вивчення мов, освіти та медичної
підготовки. Французький Інститут є постійним керівним органом кластеру EUNIC в Грузії та
організовує Європейський день мов у Тбілісі.

1.3 Очікувані результати
Загальною метою цього конкурсу є підвищення ролі культури та креативних індустрій для
економічного та соціального розвитку у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Республіці Молдова та
Україні.
Конкретною метою цього конкурсу є розробка та впровадження Стратегій розвитку культури,
заснованих на діалозі між приватним і державним сектором, та збереженні й розвитку принципів
полікультурності / багатоетнічності у фокусних містах / областях.
Очікується, що будуть досягнуті наведені нижче результати.
(1) Вдосконалено місцеве самоврядування на визначених місцях у секторі культури та
креативних індустрій;
(2) Зміцнено ресурси та спроможність місцевих органів влади щодо управління культурною
політикою та розвитком креативних індустрій;
(3) Покращено структуру управління у містах для сталого розвитку сектору культури та
креативних індустрій;
(4) Переглянуто та проаналізовано основні виклики у секторі культури та креативних індустрій;
(5) Посилено співпрацю та мережування між відповідними державними органами та іншими
зацікавленими сторонами з сектору культури та креативності, наприклад шляхом вивчення
та використання можливостей місцевих підприємств культури, відповідних асоціацій та
організацій громадянського суспільства брати участь у політичному дискурсі та
конструктивному діалозі з державними органами влади;
(6) Збільшена спроможність надавати якісні послуги серед операторів культури;
(7) Посилено міжкультурний діалог та обмін знаннями в секторі культури та креативних
індустрій в країнах Східного партнерства;
(8) Зросла обізнаність про інтернаціоналізацію серед національних операторів культури у
країнах Східного партнерства;

1.4 Запланований бюджет конкурсу
Загальний передбачений бюджет проєкту для трьох конкурсів складає 1,975,00 євро.
Грантодавець залишає за собою право не присуджувати всі наявні кошти.
Структура орієнтовного бюджету для кожного етапу конкурсу:
1) Етап 1 - 25 000 євро: максимум п’ять (5) міст з кожної країни-учасниці отримують максимум
1000 євро;
2) Етап 2 - 450 000 євро: максимум трьом (3) містам з кожної країни-учасниці надається грант у
розмірі до 30 000 євро;
3) Етап 3 - 1 500 000 євро: одному (1) місту з кожної країни-учасниці надається грант у розмірі
до 300 000 євро.
Зверніть увагу: Заявники, які отримали грант у розмірі 1000 євро, зобов’язуються підготувати
та подати повну заявку.
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Для отримання детальної інформації щодо термінів та умов див. розділ 3 цього посібника.

2. Правила участі в конкурсі
2.1 Критерії участі в конкурсі
Існує чотири категорії критеріїв, які мають бути дотримані для подання концептуальної записки.
Вони стосуються:
(1) учасників:
• Основний заявник, тобто організація, яка надає форму заявки (2.1.1),
• якщо такі є, його співзаявники (якщо не вказано інше, основний заявник та його
співзаявники надалі спільно називатимуться "заявник(и)" (2.1.1),
• та, якщо така є, афілійована(і) організація(і) основного заявника та / або співзаявника(ів).
(2.1.1);
(2) локації:
• Географічні критерії прийнятності (2.1.2),
• Конкретні критерії прийнятності (2.1.2);
(3) проєктів:
• Проєкти, для яких може бути надано грант (2.1.3);
(4) витрат:
• Види витрати, які можна включати до розрахунку розміру гранту (2.1.4).

2.1.1. Хто може брати участь
Основний заявник
Нестоличні міста та з п’яти країн регіону Східного партнерства, тобто Вірменії, Азербайджану,
Грузії, Республіки Молдова та України, можуть брати участь у даному конкурсі пропозицій та бути
основним заявником. Основний заявник це організація, яка подає форму заявки.
Щоб мати право на отримання гранту, основний заявник повинен:
 бути юридичною особою та / або мати юридичну особу та
 бути некомерційною організацією та
 бути регіональним / місцевим державним органом влади, що представляє сектор культури
та / або креативних індустрій у своєму місті, чи іншою неприбутковою організацією, що діє
від імені відповідного державного органу та
 нести безпосередню відповідальність за підготовку та управління проєктом разом із
співзаявниками та афілійованим(ими) суб’єктом(ами), не виконуючи функції посередника.
Головний заявник може реалізувати проєкт індивідуально або разом зі співзаявниками, але
партнерствам надаватиметься перевага.
Законний представник основного заявника повинен офіційно підтвердити подання
концептуальної записки, підписавши форму самодекларації.
У разі отримання гранту, основний заявник буде письмово повідомлений про це та стане
бенефіціаром і надалі називатиметься Координатором. Координатор є головним контактом для
проєкту. Він представляє та діє від імені будь-якого іншого співбенефіціара (якщо такий є) та
координує розробку та реалізацію проєкту.
Співзаявники
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Співзаявники беруть участь у розробці та реалізації проєкту, і витрати, які вони несуть, є
допустимими так само, як і витрати основного заявника.
Співзаявники повинні відповідати критеріям для участі в конкурсі, що застосовуються до головного
заявника. Крім того, регіональні / місцеві органи державної влади, які спільно подають заявку,
повинні бути з одного міста, що водночас не є обов’язковою умовою для співзаявників, що мають
інший тип некомерційних організацій.
У разі отримання гранту, співзаявники (якщо такі є) стануть бенефіціарами в проєкті (разом із
Координатором).

2.1.2. Географічні та конкретні критерії участі
Ми наголошуємо, що проєкт в межах цього конкурсу має бути реалізований у нестоличних містах;
він також повинен мати ефективну полікультурну / багатоетнічну компоненту бути спрямованим
на збереження та розвиток принципів полікультурності / багатоетнічності у визначених містах та
областях.
Географічні критерії участі
Для того, щоб подати заявку на грант, заявник повинен відповідати наступним критеріям:
(1) Бути нестоличним містом з країн Східного партнерства (Вірменії, Азербайджану, Грузії,
Республіки Молдова та України) та
(2) Бути нестоличним містом, що повністю контролюється офіційним урядом, відповідно до
норм, визнаних міжнародним правом, та
(3) Бути нестоличним містом з гарантованою та необмеженою доступністю, а також стійким і
перевіреним захистом та безпекою для всіх цільових груп
Перевага буде надаватися містам, які раніше не отримували фінансування від фондів ЄС у сфері
культури.
Конкретні критерії участі
Наступні критерії були встановлені відповідно до розміру та чисельності населення країнучасниць, а також на основі адміністративного поділу міст.
Для того, щоб претендувати на грант, заявники повинні відповідати всім наступним критеріям:
Країна
Вірменія
населення близько 2,97 мільйона
Азербайджан
населення близько 10,13 мільйона
Білорусь1
населення близько 9,41 мільйона
Грузія
населення близько 3,72 мільйона
Республіка Молдова
населення близько 3,31 мільйона
Україна
населення близько 41,53 мільйона

Опис конкретного критерію участі в конкурсі
Нестоличні міста з населенням 15 000 мешканців або
більше
Нестоличні міста з населенням 50 000 мешканців або
більше
Нестоличні міста з населенням 50 000 мешканців або
більше
Нестоличні міста з населенням 15 000 мешканців або
більше
Нестоличні міста з населенням 15 000 мешканців або
більше
Нестоличні міста з населенням 200 000 мешканців або
більше
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2.1.3 Дозволені активності: проєкти, які можна подавати у
концептуальній записці
Визначення
Активність складається з комплексу заходів.
Тривалість
Планова тривалість підготовки / подання концептуальної записки становить один (1) місяць.
Планова тривалість підготовки / подання повної заявки становить два (2) місяці.
Планова тривалість підготовки Стратегії розвитку культури становить шість (6) місяців.
Планова тривалість реалізації Стратегії розвитку культури становить двадцять п’ять (25) місяців.
Сектори або теми
Конкретні сектори або теми, яких має стосуватися проєкт, описані в розділі 1.3 вище. Активності
повинні підпадати під принаймні одну з цілей, перелічених у розділі 1.3 вище.
Географія активностей
Проєкти повинні бути реалізовані в нестоличних містах таких країн, як Вірменія, Азербайджан,
Грузія, Республіка Молдова та Україна. Однак, деякі заходи можуть проводитися в інших країнах,
якщо це належним чином обґрунтовано в описі події та безпосередньо пов'язано з активностями у
відповідних країнах, наприклад, проведення семінару чи конференції, навчального візиту,
відкриття або закриття кампанії в країнах Східного партнерства. Обґрунтування таких випадків
буде розглянуто в процесі оцінки.
Типи активностей
Концептуальна записка – заявникам з країн СхП, які мають право брати участь у конкурсі,
пропонується подати концептуальну записку, в яку потрібно включити:
o
o

опис сектору культури й креативних індустрій,
загальне бачення стратегії розвитку культури у відповідному місті.

Повна заявка – максимум п’яти (5) заявникам із кожної з 5 країни СхП, що подали концептуальну
записку та отримали 1000 євро, буде запропоновано підготувати повну аплікаційну заявку, яка
міститиме:
o
o
o

детальний опис сектору культури й креативних індустрій,
детальне бачення стратегії розвитку культури у відповідному місті,
бюджет проєкту.

Підготовка Стратегії розвитку культури – максимум трьом 3 заявникам із кожної з 5 країни СхП,
які подали повну заявку та отримали 30 000 євро, буде запропоновано підготувати свою Стратегію
розвитку культури.
Етап реалізації – одному (1) обраному нестоличному місту з кожної з 5 країни СхП буде надано
грант у розмірі до 300 000 євро для реалізації Стратегії розвитку культури.
Правила комунікації
Заявники зобов'язані забезпечити належну комунікацію для інформування громадськості про те, що
проєкт профінансовано Європейським Союзом. Наскільки це можливо, проєкти, які повністю або
частково фінансуються Європейським Союзом, повинні включати комунікаційні активності,
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спрямовані на підвищення обізнаності аудиторії про мету проєкту та підтримку Європейським
Союзом активностей у країні чи регіоні, а також її результатів та впливу.
Заявники повинні дотримуватися цілей та пріоритетів й гарантувати комунікацію фінансування з
боку ЄС (див. Посібник з питань комунікації зовнішніх проєктів ЄС, створений та опублікований
Європейською комісією за посиланням https://ec.europa.eu/europeaid/communication-and vidibility-manual-eu-external-actions_en).
Також необхідно дотримуватися інших вказівок щодо комунікації згідно з Комунікаційною
стратегією EU4Culture.

2.1.4 Критерії відповідності фінансовим вимогам
Критерії дозволених витрат
Тільки «дозволені витрати» покриватимуться грантом від проєкту EU4Culture. Категорії дозволених
і недозволених витрат вказані нижче.
Дозволені витрати — це фактично понесені бенефіціаром гранту витрати, які відповідають таким
критеріям:
 вони відповідають меті гранту й необхідні для реалізації проєкту;
 вони виникають під час реалізації проєкту;
 вони відповідають вимогам щодо застосовних податків та законодавства;
 вони є доречними, обґрунтованими та відповідають вимогам належного фінансового
управління, зокрема щодо економії та ефективності.
 Для 2 етапу вони вказуються у формі бюджету.
Дозволені прямі витрати (відповідно до повної заявки)
Дозволеними прямими витратами є ті, які з належним урахуванням умов, викладеним вище,
можна визначити як конкретні витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням проєкту,
наприклад:
 витрати на персонал, чиє залучення необхідне для виконання проєкту; на персонал, який
працює із заявником на підставі трудового договору або еквівалентного документа, що
включає фактичну заробітну плату плюс внески на соціальне страхування й інші
передбачені законодавством витрати, включені до їхньої винагороди (заробітної плати);
 витратні матеріали (канцтовари) та приладдя, за умови, що вони мають відношення до
проєкту та пов'язані з ним;
 витрати, що безпосередньо випливають із вимог, пов’язаних із виконанням проєкту
(розповсюдження інформації, оцінка конкретної діяльності, переклад, ксерокопіювання,
переклади, коректура, репродукція тощо), включаючи витрати на фінансові послуги
(зокрема, витрати на переказ грошей);
 витрати на обслуговування, постачання й інші робочі замовлення, зроблені бенефіціаром
для цілей проєкту; сюди входять витрати на забезпечення якості та заходи з планування
проєкту як на початку, так і під час проєкту;
 Інші витрати, обґрунтовані для реалізації проєкту.
Недозволені прямі витрати
Наведені нижче витрати є недозволеними:

борги та плата за обслуговування боргу (відсотки);

резерви на покриття збитків, боргів або можливих майбутніх зобов'язань;

купівля земельних ділянок або будівель;

купівля транспортних засобів;

оренда офісу, якщо заявник не може продемонструвати, що додаткова та конкретна
оренда офісу необхідна для виконання діяльності;

збитки під час обміну валюти;
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податки, зокрема ПДВ, якщо бенефіціар або співбенефіціари не зможуть
продемонструвати, що не можуть їх повернути;
кредит третім сторонам;
витрати, зазначені бенефіціаром, які фінансуються іншим проєктом або фондом, на які вже
отримали грант Європейського Союзу (виключення подвійного фінансування);
надходження в натуральній формі (за винятком добровільної роботи);
бонуси, пов'язані з оцінкою роботи, які включаються до витрат на персонал.

Важливо: слід завжди уникати конфлікту інтересів!
Адміністративна, фінансова та операційна спроможність. Щоб отримати право на участь, основні
заявники повинні забезпечити дієві адміністративні структури (тобто бухгалтерію, відділ
закупівель, контрольні органи тощо). Оцінка адміністративної, фінансової та операційної
спроможності буде частиною етапу 2 (етап повної заявки), і на цьому етапі буде вимагатися
детальна інформація про це.
На цьому етапі заявники також повинні будуть надати такі документи:
 два останні (перевірені аудитом) фінансові звіти,
 підтвердження реєстрації / правового статусу згідно з місцевими нормами законодавства.
На поточному етапі 1 (етап концептуальної записки) потрібно буде подати самодекларацію, із
відповідями стосовно критеріїв виключення ЄС та декларуючи уникнення конфлікту інтересів, а
також подвійного фінансування (див. Фінансовий регламент ЄС, стаття 136 Критерії виключення та
рішення про виключення).
Виключення подвійного фінансування
Дозволеними є лише ті витрати, які не покриваються іншими джерелами фінансування.
Також недозволеними є витрати, профінансовані за допомогою іншого проєкту чи програми
Європейського Союзу або іншого джерела фінансування.

3.

Як подати заявку та необхідні процедури

3.1 Конкурс заявок – Концептуальна записка - етап 1
На поточному етапі нестоличним містам з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Республіки Молдова та
України пропонується подати концептуальну записку. У ній основний заявник повинен описати
культурне та креативне середовище свого міста та надати загальне бачення заходів, в тому числі
пов’язаних із політикою регіону, які стосуються розвитку культурного та креативного сектору.
Хороша проєктна заявка ґрунтується на ідеї, яка чітко визначає актуальні проблеми в секторі
культури й креативних індустрій в цьому місті. Основний заявник зобов’язаний
запрошувати/залучати представників культури та креативних індустрій до процесу розробки заявки
на наступних етапах.
Основний заявник має чітко визначити цільові групи, заходи, які слід здійснити, встановити майбутні
цілі проєкту й проєктну діяльність, тощо. Заявники можуть також провести попереднє дослідження,
щоб отримати додаткову інформацію про контекст і можливий вплив, наприклад, аналіз потреб чи
проблемних питань.

Загальна ідея

Залучення
регіональних
зацікавлених сторін

Спільне планування
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3.2 Контент Концептуальної записки
Для подання концептуальної записки основному заявнику пропонується:










Схарактеризувати внесок культури та творчого сектору в сучасне соціально-економічне
середовище міста;
Навести приклади великих ярмарків, фестивалів, конгресів та інших масштабних заходів,
організованих містом за останні п’ять років у сфері культури або креативності;
Продемонструвати принципи полікультурності / багатоетнічності у своєму місті;
Надавати інформацію про основну інфраструктуру, споруди чи інші платформи та
простори, спрямовані на практику та пропаганду культури та творчості;
Схарактеризувати роль неурядових організацій громадянського суспільства, які діють у
місцевій культурній та креативній сфері;
Пояснити, як державні органи місцевої влади підтримують представників культури та
креативного сектору;
Надати інформацію про освітні програми чи платформи, спрямовані на популяризацію
культури та креативності у місті;
Надати загальний опис бачення розвитку сектору культури та креативності у місті;
Визначити основні політичні заходи, цільові групи та очікувані результати, які можуть мати
значення для Стратегії розвитку культури у місті.

3.3 Підготовка та подання Концептуальної записки
Для подання заявки на цей конкурс, основним заявникам необхідно:
I. Надати інформацію про місто заявника та його законного представника. Зверніть увагу, що
реєстрація цих даних на Порталі для подання заявок Гете-Інституту (GAP) є обов’язковою для
цього конкурсу заявок;
II. Надати всю інформацію, про яку запитується в аплікаційній формі.
Концептуальна записка та форма самодекларації подається основним заявником онлайн через
портал GAP.
https://gap-online.goethe.de/en-US/cases/378d631f-2ebf-463f-8ff8-e2f2f937a4d9/create
Після подання концептуальної записки онлайн основний заявник отримає автоматичне
підтвердження про отримання заявки у своєму профілі GAP.
Шаблони та супровідні документи будуть доступні на порталі після публікації конкурсу (21 травня
2021 р.).
У разі виникнення технічних проблем, будь ласка, зв'яжіться з support.gap@goethe.de.

3.4 Кінцевий термін подання Концептуальної записки
Кінцевий термін подання концептуальної записки - 30/06/2021 11:00 за українським часом (12:00
за центральноєвропейським часом). Ми наполегливо рекомендуємо основному заявнику не
чекати останнього дня для подання концептуальної записки, оскільки інтенсивний Інтернет-трафік
або несправність Інтернет-зв’язку (в тому числі збій в електропостачанні, тощо) можуть призвести
до труднощів при поданні. Грантодавець не несе відповідальність за будь-яку затримку через
вищезазначені труднощі.
Будь-яка концептуальна записка, подана після закінчення терміну, буде відхилена.

3.5 Додаткова інформація стосовно Концептуальної записки
Команда EU4Culture організує онлайн сесії для роз’яснення питань від потенційних заявників. Сесії
відбудуться через два тижні після запуску першого конкурсу (тобто, на першому тижні червня 2021
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року). Онлайн-сесії відбуватимуться місцевими мовами. Вони будуть записані та доступні на вебсайті проекту.
Щоб забезпечити рівне ставлення до заявників, грантодавець не може надавати консультації
стосовно потенційних заявників, партнерів, афілійованого (-их) суб’єкта (-ів), контенту проєкту чи
його активностей.
Індивідуальні відповіді на запитання не даватимуться. Усі питання та відповіді, а також інші
важливі повідомлення для заявників під час процедури оцінки будуть опубліковані на порталі GAP
https://gap-online.goethe.de/en-US/cases/378d631f-2ebf-463f-8ff8-e2f2f937a4d9/create.. Тому
бажано регулярно передивлятися вищезазначений веб-сайт, щоб отримувати інформацію про
опубліковані запитання та відповіді.

3.6 Мова заявки
Офіційною мовою проєкту EU4Culture є англійська. Однак у першому конкурсі допускається
подання концептуальних записок державними мовами країн СхП.
Заявки, подані іншими мовами, крім зазначених вище, вважатимуться неприйнятними.

4 Оцінка та відбір концептуальних записок
Усі подані заявки проходять стандартну процедуру оцінки, що складається з:
(1) формальної оцінки та оцінки відповідності вимогам - перевірка відповідності заявок
формальним критеріям участі в конкурсі.
(2) якісного оцінювання - оцінка змісту заявок.
Кожна заявка підлягатиме формальній оцінці та оцінці відповідності вимогам. Радимо заявникам
ознайомитися із загальними та конкретними критеріями перед складанням та поданням своїх
заявок.
Формальна оцінка й оцінка відповідності вимогам буде проводитися відповідно до наведених
нижче критеріїв.
№ Формальна оцінка й оцінка відповідності вимогам
1 Онлайн-заявка була подана вчасно. В іншому випадку заявку буде автоматично відхилено
(для інформації про кінцевий термін подачі концептуальної записки, див. розділ 3.4)
2
3
4

Заявка подається англійською мовою або державною мовою однієї з країн СхП
Заявка повністю заповнена та використаний правильний шаблон
Дотримано загальних та конкретних критеріїв відповідності вимогам для основного
заявника (див. розділ 2.1.1)
5 Дотримано географічних та конкретних критеріїв відповідності (див. розділ 2.1.2)
6 Діяльність, вказана в поданому проєкті, не фінансувалася та не фінансуватиметься за
рахунок інших фондів та програм Європейського Союзу
7 Самодекларація основного заявника заповнена та підписана.
Якщо в результаті перевірки заявки буде виявлено, що запропонований проєкт не відповідає
критеріям відповідності, описаним у розділі 2.1, заявку буде відхилено.
Заявки, які після формальної перевірки та перевірки відповідності вимогам оцінюються як
відповідні, будуть передані для якісного оцінювання. Оцінка якості проводитиметься незалежним
журі, яке складатиметься із зовнішніх експертів.
Застосовуватимуться наведені нижче критерії відбору.
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Критерій
1. Актуальність заявки та
одночасне дотримання
принципів полікультурності /
багатоетнічності у цільових
містах / районах
2. Роль та розвиток сектору
культури та креативних
індустрій

-

-

3. Співпраця з державними й
приватними зацікавленими
сторонами в сфері культури
та креативних індустрій

-

-

-

4. Аналіз потреб

-

-

5. Бачення розвитку сектору
культури та креативних
індустрій

-

6.

-

-

Навідні запитання
Чи відповідає заявка тематичній спрямованості цього
конкурсу, як вказано в оголошенні про конкурс?
Чи продемонстрована додаткова вигода проєктів, які
вже реалізовані або реалізуються?
Як зберігаються принципи полікультурності /
багатоетнічності у цільових містах / районах
Як описані роль і внесок сектору культури та креативних
індустрій в сучасне соціально-економічне середовище в
місті заявника?
Чи вказується в заявці основна інфраструктура, об'єкти
або інші платформи й простори, призначені для
практичного використання та популяризації культури та
креативності в їхньому місті?
Як заявник бачить роль громадських організацій,
активних у секторі культури й креативності?
Яким чином представники сектору культури й
креативних індустрій підтримуються державними
органами міста?
Які освітні програми чи платформи, спрямовані на
розвиток сектору культури й креативних індустрій,
існують в місті заявника?
Як приватні чи державні представники сектору культури
й креативних індустрій беруть участь у процесі
формування культурної політики в місті заявника?
Чи надає заявка достатню інформацію про актуальні
проблеми й потреби, пов'язані з сектором культури й
креативних індустрій у місті заявника?
Чи надає заявка достатньо інформації про
запропоновані проєктні заходи або можливі заходи
оптимізації, які можуть сприяти покращенню культурної
та креативної екосистеми у місті заявника?
Як було описано глобальне бачення розвитку сектору
культури та креативних індустрій у місті заявника?
Як заявка визначає основні політикотворчі заходи,
цільові групи й очікувані результати, які можуть мати
значення для Стратегії розвитку культури в місті
заявника?
Чи включає концептуальна записка одну або більше
цілей, перелічених у розділі 1.3?

Крім того, перевагу буде надано містам, які раніше не отримували фінансування від ЄС у сфері
культури.
Кожен критерій оцінюватиметься за наступною схемою:
Бали
5 балів

Оцінка
Запропонована концептуальна записка абсолютно переконлива. Концептуальна
записка дуже актуальна для конкретних тем/секторів/сфер та вимог, вказаних у
формі заявки. Запропонований підхід є високореалістичним та має дуже хороший
потенціал для впливу та забезпечення сталості проєкту.
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4 бали

Запропонована концептуальна записка абсолютно переконлива. Концептуальна
записка актуальна для конкретних тем/секторів/сфер та вимог, вказаних у формі
заявки. Запропонований підхід є реалістичним та має дуже хороший потенціал
для впливу та забезпечення сталості проєкту.
Запропонована концептуальна записка переконлива, попри незначні
недоліки. Концептуальна записка має середню актуальність для конкретних
тем/секторів/сфер та вимог, вказаних у формі заявки. Запропонований підхід
має середній потенціал для впливу та забезпечення сталості проєкту.
Запропонована концептуальна записка переконлива лише до певної
міри. Концептуальна записка має середню актуальність для конкретних
тем/секторів/сфер та вимог, вказаних у формі заявки. Запропонований підхід
має низьку реалістичність та потенціал для впливу та забезпечення сталості
проєкту.
Запропонована концептуальна записка переконлива лише в незначній
мірі. Концептуальна записка має актуальність значно нижче середнього для
конкретних тем/секторів/сфер та вимог, вказаних у формі заявки.
Запропонований підхід має дуже низьку реалістичність та потенціал для впливу
та забезпечення сталості проєкту.
Запропонована концептуальна записка абсолютно
непереконлива. Концептуальна записка практично не має жодної актуальності
для конкретних тем/секторів/сфер та вимог, вказаних у формі заявки.
Запропонований підхід нереалістичний та не має потенціалу для впливу та
забезпечення сталості проєкту.

3 бали

2 бали

1 бал

0 балів

На підставі результатів оцінювання експерти підготують рекомендації щодо проєктних пропозицій
згідно з наведеними нижче категоріями.
Категорія
рекомендацій
A

B

C

Опис
Проєкти, рекомендовані до затвердження
- тобто заявки хорошої якості та відповідають критеріям конкурсу на
найвищому рівні.
Проєкти, рекомендовані до затвердження в разі виконання певних умов
- тобто заявки відповідають критеріям, але мають кілька слабких
місць, які можна поліпшити в процесі роз'яснення.
Проєкти, не рекомендовані до затвердження
- тобто проєкти, які не відповідали конкретним стратегічним та
операційним вимогам, встановленим проєктом.

Будь-яка помилка або велика неточність, пов'язана з інструкціями щодо концептуальної записки,
може призвести до відхилення концептуальної записки.
Додаткова інформація вимагатиметься лише тоді, коли наданої інформації недостатньо для
проведення об’єктивної оцінки.
Результати відповідності вимогам та оцінки якості будуть представлені Раді керівного комітету
проєкту для прийняття остаточного рішення.

4.1

Затвердження заявок

Правління консорціуму робить остаточний відбір заявок на підставі результатів оцінки якості.
Правління консорціуму може встановити певні вимоги, які заявник має задовольнити під час
укладання договору або разом із остаточним звітом, якщо не вказано інше.
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Правління консорціуму матиме три основні варіанти щодо процедури затвердження поданих
заявок:
1. затвердити заявку;
2. затвердити заявку в разі виконання певних вимог/надання уточнень;
3. відхилити заявку.
Після затвердження Радою керівного комітету й офіційного повідомлення бенефіціара
розпочинається фаза укладання договору (за необхідності - процедура уточнення) та виплата
гранту.

5 Орієнтований графік
Орієнтовний графік конкурсу заявок такий:
Запуск конкурсу заявок – Концептуальна записка (етап 1)
Кінцевий термін для запиту пояснень від грантодавця
Інформаційна онлайн-сесія про Концептуальну записку
Інформаційна онлайн-сесія про Концептуальну записку
Кінцевий термін надання пояснень грантодавцем
Кінцевий термін подання концептуальних записок
Інформування основних заявників про відкриття,
адміністративну перевірку та оцінку концептуальних записок
Запрошення подати повні заявки (етап 2)
(п’ять відібраних міст у кожній країні СхП запрошуються
подати повні заявки)
Кінцевий термін для запиту будь-яких роз’яснень щодо
повних заявок у грантодавця
Інформаційна онлайн-сесія про повну заявку
Інформаційна онлайн-сесія про повну заявку
Кінцевий термін надання пояснень грантодавцем
Кінцевий термін подання повних заявок
Інформування основних заявників про оцінку заявок
Повідомлення про надання гранту для підготовки Стратегії
розвитку культури (етап 3) (три обрані міста у кожній країні
регіону Східного партнерства запрошуються підготувати
стратегію розвитку культури)
Кінцевий термін для підготовки та подання Стратегії розвитку
культури
Інформування основних заявників про оцінку Стратегій
розвитку культури
Повідомлення про надання гранту на реалізацію Стратегії
розвитку культури (етап 4) (одне обране місто у кожній країні
регіону Східного партнерства запрошується реалізувати
стратегію розвитку культури)
Підписання угоди
Початок реалізації Стратегії розвитку культури
Кінець реалізації Стратегії розвитку культури
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ДАТА
21 травня 2021
4 червня 2021
7 червня 2021
8 червня 2021
11 червня 2021
30 червня 2021
липень 2021

ЧАС2

10:00
10:00
12:00

2 серпень 2021

13 серпня 2021
16 серпня 2021
17 серпня 2021
6 вересня 2021
30 вересня 2021
листопад 2021
листопад 2021

Квітень 2022
червень 2022
липень 2022

липень 2022
серпень 2022
Вересень 2024

10:00
10:00
12:00
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2

Central European Time

6 Горизонтальні принципи
Рівні можливості та відсутність дискримінації — це два основних горизонтальних принципи, які
відповідають політиці ЄС та проєкту EU4Culture, і є їх невід'ємною частиною. Заявки/проєкти, які
отримають підтримку, мають завжди, коли це можливо, популяризувати їх. Проєкти мають
відображати основні принципи рівних можливостей і відсутності дискримінації, що відповідають
політиці ЄС. Проєкт EU4Culture популяризує рівні можливості та відсутність дискримінації за
ознаками статі, расового чи етнічного походження, релігії чи переконань, інвалідності, віку чи
сексуальної орієнтації, а також рівність між чоловіками та жінками в їхній діяльності та результатах.
У проєктах також має бути враховано загальний вплив на ці принципи. Під час фази 3 заявникам
буде запропоновано висвітлити, як ці принципи інтегровані в проєктну діяльність та результати.
Крім того, очікується, що в заявках підкреслюватимуться конкретні заходи, які планують вжити для
дотримання цих принципів. Популяризація горизонтальних принципів розглядатиметься як
позитивний фактор під час відбору проєктів для фінансування.

7 Контактна інформація та інформаційні сесії
Зв'яжіться з нами за адресою eu4culture@goethe.de, якщо у вас виникнуть технічні труднощі в
процесі подання заявки.
Якщо у вас виникнуть запитання щодо процесу подання заявки, зв’яжіться з нашими національними
координаторами:
Країна
Вірменія
Азербайджан
Білорусь
Грузія
Республіка Молдова
Україна

Контактна особа

Електронна адреса

Маріне Кароян

Marine.Karoyan.extern@goethe.de

Фіруза Багір
Наталія Юровська
Хатія Чохонелідзе
Євген Харабара
Дар'я Москалевич

Firuza.Baghir.extern@goethe.de
Natalia.Yurouskaya@goethe.de
Khatia.Tchokhonelidze@goethe.de
Eugeniu.harabara.extern@goethe.de
Daria.Moskalevych@goethe.de

Команда проєкту EU4Culture організовує інформаційні онлайн-сесії/семінари для роз’яснення
відкритих запитань потенційних заявників в рамках підготовки заявок. Сесії відбудуться через два
тижні (перший тиждень червня 2021 року) після початку першого етапу конкурсу. Інформаційні
онлайн-семінари проводитимуться державними мовами країн-учасниць. Сесії будуть записані й
доступні на вебсайті проєкту.

Ми з нетерпінням чекаємо ваших заявок і бажаємо вам успіху!
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Додаток 1 – Структура заявки3
Заявка буде доступною на Порталі для подання заявок Гете-Інституту
(GAP)
Конкурс заявок: Концептуальна записка
Стратегія розвитку культури для міст з країн регіону Східного
партнерства (Вірменії, Азербайджану, Грузії, Республіки Молдова та України)

Концептуальна записка:
Контактні дані: основний заявник

Інформація про основного заявника
Країна

•

Вірменія, Азербайджан, Грузія, Республіка Молдова,
Україна

•

Пан, Пані, інше

Назва міста
Чисельність населення міста
Назва установи-заявника
Номер телефону
Адреса електронної пошти
Веб-сайт

Контакти:
Законний представник міста

Звертання
Прізвище
Ім'я
Адреса

3

Ця форма надана виключно для інформації. Для подання заявки повинна використовуватися тільки
онлайн-форма.
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Номер телефону
Адреса електронної пошти
Особа, відповідальна за управління заявкою (контактна особа)

Звертання

•

Пан, Пані, інше

Прізвище
Ім'я
Позиція в організації
Адреса

Номер телефону
Адреса електронної пошти
Інша важлива інформація

ОПИС МІСТА
ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС МІСТА – АНГЛІЙСЬКОЮ АБО ВАШОЮ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ
ОПИС МІСТА
Будь ласка, детально опишіть історію міста. Презентуйте основні географічні, демографічні,
культурні та економічні характеристики міста, структуру управління, основні культурні та
інфраструктурні об'єкти, досвід міжнародного / регіонального співробітництва, тощо.

Максимальна кількість знаків: 1000
РОЛЬ І РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ТА КРЕАТИВНОГО СЕКТОРУ
Опишіть, будь ласка, внесок культури та креативного сектору у сучасне соціально-економічне
середовище вашого міста. Будь ласка, надайте приклади великих ярмарків, фестивалів, конгресів та
інших масштабних заходів, організованих містом за останні п’ять років у культурній та креативній
сфері. Будь ласка, опишіть основну інфраструктуру, споруди чи інші майданчики та простори,
спрямовані на реалізацію подій у сфері культури та креативних індустрій і популяризацію цих тем.
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Максимальна кількість знаків: 2000
ГРОМАДСЬКІ ТА ПРИВАТНІ СТЕЙКХОЛДЕРИ У СЕКТОРІ КУЛЬТУРИ ТА
КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ
Опишіть, будь ласка, роль неурядових організацій громадянського суспільства, які діють у
культурній та креативній сфері у вашому місті. Поясніть, будь ласка, як представники культури та
творчого сектору підтримуються державними органами вашого міста. Опишіть, будь ласка,
програми професійного розвитку або інші освітні платформи, спрямовані на популяризацію
культури та креативності у вашому місті. Будь ласка, визначте, як приватні чи державні
представники культури та творчого сектору беруть участь у процесі культурної політики у
вашому місті.

Максимальна кількість знаків: 2000
ПОТРЕБИ І ВИКЛИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ СФЕРОЮ КУЛЬТУРИ ТА КРЕАТИВНИХ
ІНДУСТРІЙ
Будь ласка, визначте поточні виклики та потреби, пов’язані зі сферою культури та креативних
індустрій у вашому місті. Будь ласка, запропонуйте способи впливу або можливі заходи оптимізації,
які можуть сприяти покращенню культурної та креативної екосистеми та максимізації наявного
потенціалу культури та креативності для стійкого соціально-економічного зростання вашого
міста.

Максимальна кількість знаків: 500
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
Будь ласка, коротко опишіть бачення розвитку сектору культури та креативних індустрій у
вашому місті. Будь ласка, визначте основні заходи політики, основні цільові групи та очікувані
результати, які можуть мати значення для Стратегії розвитку культури у вашому місті.

Максимальна кількість знаків:

500

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МІСТО
Чи подавалось місто на будь-яке інше фінансування (від міжнародних, європейських чи національних
фондів) за останні п’ять років?
o ТАК
o НІ
Якщо так, будь ласка, надайте коротку інформацію та посилання на реалізовані проєкти
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СУПРОВІДНІ ДОКУМЕНТИ
Самодекларація
Бюджет

Завантажити форму самодекларації
Завантажити шаблон бюджету
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