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1. Про House of Europe  
House of Europe — це нова програма, що фінансується Європей-
ським Союзом та сприяє професійному і творчому обміну між Ук-
раїною та ЄС в секторах культури та креативних індустрій, освіти, 
охорони здоров'я, медіа, соціального підприємництва та молоді. 

Головне завдання House of Europe — сприяти міжнародній мобіль-
ності, обміну досвідом та співпраці в країнах ЄС для професіона-
лів з України. Зокрема, програма дає змогу відвідати події для про-
фесійного розвитку, обміну досвідом та розробити проекти між-
народної співпраці з партнерами.  

2. Про гранти на інфраструктурні проекти у сфері культури 
Які цілі грантів на інфраструктурні проекти у сфері культури? 
 надати інфраструктурну (матеріально-технічну) підтримку 

довгостроковим проектам від найактивніших та найкреатив-
ніших серед сільських та міських культурних закладів (дер-
жавних та недержавних) 

Що необхідно для участі у конкурсі? 
 потрібно мати конкретну та досяжну ідею проекту щодо по-

кращення культурної сфери у вашій громаді 
 бажання реалізувати цю ідею від імені вашої організації 

Що збільшує шанси перемогти у краудфандінгових номінаціях 
конкурсу? 
 класна проектна ідея 
 важливість вашої ідеї для громади  
 ваша активність та успіх у краудфандінгу  

Що збільшує шанси перемогти у некраудфандінгових 
номінаціях конкурсу? 
 активна діяльність та досвід вашої організації  

 важливість вашої діяльності для громади 
 класна та конкретна проектна ідея  
 чіткий та продуманий план виконання проекту 

 активність у пошуку співфінансування  

Що отримують переможці? 

Інструкція для заявників  
Гранти на інфрастурктурні проекти  
у сфері культури 
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 унікальну можливість отримати фінансування на розбудову 
або поліпшення матеріально-технічної бази, на купівлю 
обладнання та на ремонт приміщень 

 тренінги та менторінг 
 безцінний досвід краудфандінгу (для краудфандінгових 

номінацій) 

Відповідність критеріям участі 
 Якщо у вас є сумніви щодо відповідності вашої організації, 

діяльності або проектної ідеї критеріям участі, ви все одно 
можете подати заявку на власний розсуд або завчасно 
надіслати запитання House of Europe.  

Запитання заявників 
 Запитання щодо участі у конкурсі можна надсилати елек-

тронною поштою: valerii.bublyk@houseofeurope.org.ua. 
 Запитання, відповіді на які можуть зацікавити інших за-

явників, будуть додані до розділу «Часті питання (FAQ)» по 
мірі надходження таких запитань. 

 Перед відправленням запитання, будь ласка, переконай-
тесь, що відповідь на нього не міститься в «Правилах для за-
явників» або в розділі «Часті питання (FAQ)». 

 House of Europe не зможе відповідати на запитання: 
 відповіді на які містяться в цих «Правилах для заявників» 
 відповіді на які містяться в розділі «Часті питання (FAQ)» 
 що надійшли після 24.11.2019, 15.00 за київським часом. 

3. Критерії участі у конкурсі 
Конкурсні проекти можуть здійснюватися у широкому спектрі 
культурних та креативних секторів, зокрема, але не виключно: 
 бібліотеки та музеї 
 візуальне мистецтво 
 креативні простори та платформи  
 матеріальна та нематеріальна культурна спадщина 
 музика 
 перформативні мистецтва 
 будинки культури 

  

mailto:valerii.bublyk@houseofeurope.org.ua
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 дитячі, молодіжні гуртки 
 інклюзія  
 фестивалі 

У конкурсі можуть брати участь зареєстровані в Україні:  
 неприбуткові громадські організації, що працюють у сфері 

культури та молоді з усієї території України, в тому числі 
гуртки, арт-простори, об’єднання активістів, інші недержавні 
заклади культури тощо (лише в одній з номінацій: №1, 2, 5, 6) 

 державні та комунальні заклади культури сільського, се-
лищного, міського або районного рівня, в тому числі будинки 
культури, бібліотеки, музейні установи, художні та музичні 
школи, гуртки тощо (лише в одній з номінацій: №1, 2, 3, 4) 

У конкурсі не можуть брати участь:  
 заклади та установи обласного або національного рівня 
 суб’єкти господарювання, які мають на меті отримання при-

бутку 
 фізичні особи 
 фізичні особи-підприємці 
 релігійні та політичні організації 
 не зареєстровані в Україні організації та установи 

4. Номінації конкурсу та суми грантів 
Кожен заявник відповідно до своїх намірів та організаційно-пра-
вової форми може подати заявку на участь лише в одній з шести 
нижче згаданих номінацій конкурсу: 

№1 Великий краудфандінговий грант для громадських ор-
ганізацій, державних та комунальних закладів культури (6,000 
євро) 

№2 Малий краудфандінговий грант для громадських організацій, 
державних та комунальних закладів культури (3,000 євро) 

№3 Великий грант для державних і комунальних закладів куль-
тури (6,000 євро) 
№4 Малий грант для державних і комунальних закладів культури 
(3,000 євро) 

№5 Великий грант для громадських організацій (6,000 євро) 
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№6 Малий грант для громадських організацій (3,000 євро) 

Якщо заявник подав більше ніж одну електронну заявку, буде 
розглянута лише та заявка, котра надійшла найпершою. 

5. На що можна та на що не можна витрачати грантові кошти 

Грантові кошти дозволяється витрачати на: 
 придбання будівельних та оздоблювальних матеріалів, 

необхідних для проведення ремонту в приміщенні, яким за-
явник буде користуватися не менше 12 місяців 

 оплату будівельних і оздоблювальних робіт (в розмірі не 
більше 20% від суми гранту) 

 покупку матеріальних цінностей, техніки і обладнання, необ-
хідних для повсякденної роботи протягом не менше 12 місяців 
та за умови, що придбане буде доступне широкому колу ко-
ристувачів. 

Грантові кошти не дозволяється витрачати на: 
 будь-які непередбачені в бюджеті товари та послуги 
 гонорари, зарплати, соціальну допомогу, інші виплати 

фізичним особам 
 послуги, не пов'язані з будівництвом і ремонтом приміщень 
 квитки, готелі, транспорт 
 транспортні витрати 
 устаткування та обладнання з очікуванним терміном експлу-

атації менше 12 місяців 
 проведення заходів, івентів, виставок тощо 
 на покриття витрат, що фінансуються іншими донорами 
 на комерційні цілі 

6. Вимоги до заявок та технічні аспекти заповнення заявки 
Для участі у конкурсі заявники мають надати інформацію про 
свою організацію, ії діяльність, розробити конкурсний проект та 
кошторис (розрахунок бюджету) до нього.  
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Обов’язкові для подання документи:  
 Електронна заявка (заповнюється на онлайн-платформі) 
 Кошторис (завантажити форму) 

 Кошторис надається у форматі Excel, та має давати 
відповіді на питання про тип витрат, вартість за одиницю, 
необхідну кількість, суми за типом витрат, та загальну 
вартість проекту. 

 Заявники можуть подавати інші релевантні документи, які 
дозволять краще зрозуміти особливості запропонова-
ного проекту. 

 House of Europe залишає за собою право запросити у за-
явників іншу релевантну інформацію або документацію. 

 Невикористання необхідних форм заявок або ненадання 
необхідної супровідної документації призведе до відхи-
лення заявок. 

 Кошторис та інші факультативні документи необхідно 
прикріпити як додатки на онлайн-платформі одразу 
після заповнення електронної заявки. 

Технічні особливості заповнення електронної заявки на он-
лайн-платформі: 
 Для заповнення електронної заявки на онлайн-платформі 

необхідна реєстрація заявника 
 Реєстрація здійснюється через електронну адресу заявника 
 Зареєстрована електронна адреса буде офіційним каналом 

комунікації з заявником, тому просимо реєструватися в он-
лайн-платформі через електронну адресу, яку ви регулярно 
перевіряєте 

 У різних номінаціях конкурсу обов’язкові та факультативні 
поля відрізняються 

 Електронна заявка складається із вкладок ‘Details’, 
‘Questions’, ‘Criteria’, ‘Attachments’, ‘Declaration’. Всі 
вкладки повинні бути заповнені 

 Вкладки складаються з обов’язкових та факультативних пи-
тань 

 Факультативні питання позначені терміном ‘optional’ 
 Без заповнення обов’язкових полів неможливо перейти до 

наступної вкладки та зберегти електронну заявку 
 Онлайн-платформа дозволяє прикріпити до електронної за-

явки додатки у форматі Word, JPEG, Excel 
 Для відправки електронної заявки необхідно натиснути 

‘submit’ 
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 Коли ви натискаєте ‘submit’, заявка приймається на пе-
ревірку і до заявки не можна буде вносити зміни або при-
кріпити додатки.  

 Якщо ви не отримали автоматичного підтвердження, ваша 
заявка вважається такою, що не була надіслана 

 Просимо вас завчасно подати заявку через можливе велике 
навантаження на онлайн-платформу в останні дні подачі 
заявок. 

 Розглядатимуться лише ті заявки, котрі будуть зареєстро-
вані на онлайн-платформі до 28.11.2019, 15.00 за київським 
часом. 

7. Загальні умови конкурсу  
Умови грантового конкурсу складаються із Загальних умов (п.7 
цих Правил), котрі діють для всіх номінацій конкурсу, та Додатко-
вих умов  (п.8-10 цих правил), котрі діють для окремих номінацій 
конкурсу.  

Загальні умови конкурсу 
 Після подання заявки заявники не мають права змінювати 

номінацію. 
 Переможців конкурсу буде повідомлено електронною по-

штою. 
 Грант виплачується безготівковим способом, в гривнях, за 

внутрішнім курсом Посольства Німеччини на момент виплати, 
двома частинами: 80% авансом та 20% після отримання та 
прийняття звіту про використання першої частини гранту. 

 Термін реалізації грантових проектів – від 1 до 4 місяців після 
отримання гранту. 

 Співфінансування проектів заохочується.  
 Переможець звітує про використані кошти, перебіг та ре-

зультати проекту. 
 Заявники та отримувачі гранту несуть усю відповідальність 

за сплату необхідних податків залежно від їхнього право-
вого статусу та включають їх до кошторису. 
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 Переможці конкурсу підписують з House of Europe договір, 
котрий, окрім іншого, регламентує використання грантових 
коштів та звітність. У разі неспроможності або відмови пере-
можця підписати договір переможець втрачає право на от-
римання гранту. 

8. Додаткові умови конкурсу у номінаціях №1 Великий 
краудфандінговий грант та №2 Малий краудфандінговий 
грант 

Хто може подавати заявки на участь у номінаціях №1 та №2: 
 зареєстровані в Україні громадські організації, що працюють 

у сфері культури та молоді (в тому числі недержавні гуртки, 
арт-простори, об’єднання активістів, інші недержавні за-
клади культури тощо)  

 державні або комунальні заклади культури сільського, се-
лищного, міського або районного рівня (в тому числі будинки 
культури, бібліотеки, музейні установи, художні та музичні 
школи, гуртки тощо).  

Хто не може подавати заявки на участь у номінаціях №1 та №2: 

Заявки не можуть подавати державні заклади культури облас-
ного та національного рівня.  

Конкурс у номінаціях №1 та №2 проходить в два етапи.  

Перший етап – перевірка документації за формальними кри-
теріями: 
 подано у правильній формі та правильною мовою 
 надано усю необхідну супровідну документацію 
 заявник може подаватися на обраний тип грантів 
 місце, дати і тип проекту відповідають умовам конкурсу 

Оголошення результатів першого етапу у номінаціях №1 та №2 
відбудеться до 15 листопада 2019. 

Заявки, які пройшли перевірку відповідності технічним вимогам, 
допускаються до другого етапу.  

Другий етап – конкурс проектів на краудфандінговій платформі. 
Заявники реєструють свої проекти на краудфандінговій плат-
формі та самостійно проводять збір коштів на свої проекти. Старт 
реєстрації на краудфандінгових платформах – 15.01.2020. 
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Переможці у номінації №1 та №2 отримують від House of Europe 
грант на забезпечення інфраструктурної частини краудфандін-
гового проекту.  

Визначення переможців у номінаціях №1 та №2 

Переможцем у номінації № 1 - Великий краудфандінговий грант 
буде той, хто назбирає на краудфандінговій платформі 
найбільшу у своїй номінації суму коштів на свій проект. Перемо-
жець отримує від House of Europe грант в розмірі, еквівалентному 
6,000 євро. 

Переможцем у номінації №2 - Малий краудфандінговий грант 
буде той, хто назбирає на краудфандінговій платформі 
найбільшу у своїй номінації суму коштів на свій проект. Перемо-
жець отримує від House of Europe грант в розмірі, еквівалентному 
3,000 євро.   

Важлива інформація для заявників у номінаціях №1 та №2 
 Релевантним для визначення переможців конкурсу у 

номінації №1 та №2 є зібрані на краудфандінгу кошти згідно 
з даних краудфандінгових платформ станом на 15.00 у по-
неділок,  24.02.2020.  

 House of Europe не несе відповідальність за роботу 
краудфандінгових платформ та за можливу відмову у 
реєстрації проектів на краудфандінгових платформах, а та-
кож за можливі збої у роботі будь-яких платформ, установ 
або організацій.  

 Заявники комунікують з краудфандінговими платформами 
самостійно, без участі House of Europe. 

 Заявники самостійно обирають тип фінансування та прийма-
ють рішення, в тому числі рішення про повернення коштів 
спонсорам на краудфандінговій платформі у разі, якщо 
проект не назбирав потрібну суму. 

 Заявники зобов’язуються інформувати донорів в описі про-
екту на краудфандінгових платформах про те, що цей про-
ект бере участь у грантовому конкурсі від House of Europe.  

 Переможець конкурсу у номінації №1 та №2 отримує грант 
від House of Europe незалежно від суми зібраних на 
краудфандінгу коштів. 

 House of Europe не вимагає від переможців конкурсу звіту-
вати за кошти, зібрані на краудфандінгу.  
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 House of Europe виплачує грант двома частинами: 80% від 
загальної суми авансом та 20% від загальної суми після по-
дання грантером звіту за використання першої частини 
гранту та його оцінки експертами House uf Europe.  

9. Додаткові умови конкурсу у номінаціях №3 Великий грант 
для державних і комунальних закладів культури та №4 Ма-
лий грант для комунальних закладів культури  
 Заявки на участь у номінаціях №3 та №4 можуть подавати 

державні та комунальні заклади культури сільського, се-
лищного, міського або районного рівня (в тому числі будинки 
культури, бібліотеки, музейні установи, художні та музичні 
школи, гуртки тощо). 

 Заявки не можуть подавати державні установи обласного та 
національного рівня.  

10. Додаткові умови конкурсу у номінаціях №5 Великий грант 
для громадських організацій та №6 Малий грант для гро-
мадських організацій 
 Заявки на участь у номінаціях №5 та №6 можуть подавати 

зареєстровані в Україні громадські організації, що працюють 
у сфері культури та молоді (в тому числі недержавні гуртки, 
арт-простори, об’єднання активістів, інші недержавні за-
клади культури тощо). 

11. Критерії  перевірки та оцінювання заявок 
Відбір заявок буде проводитись у два етапи.  

Перший етап - перевірка за формальними ознаками:  
 заявку подано вчасно та у правильній формі 
 заповнені усі обов’язкові поля заявки 
 надано необхідну супровідну документацію 
 заявник може подаватися на обрану номінацію 
 тип, місце, дати проекту відповідають умовам конкурсу 

Заявки, які пройшли перевірку відповідності технічним вимогам у 
краудфандінгових номінаціях №1-2 допускаються до другого 
етапу – збору коштів на краудфандінгових платформах. 
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Заявки, які пройшли перевірку відповідності технічним вимогам у 
некраудфандінгових номінаціях №3-6 переходять до другого 
етапу - оцінки за якістю згідно критеріїв, наведених нижче: 
 Оцінюємо заявника та його діяльність  

 Діяльність заявника активна, важлива для громади, ве-
деться на регулярній основі? 

 Наскільки залучена громада (в процентному співвідно-
шенні до кількості мешканців)? 

 Оцінюємо інфраструктурну ситуацію заявника, його успіхи в 
пошуку альтернативних джерел фінансування  
 Чи є успіхи у побудові партнерств? 
 Чи є успіхи в пошуку додаткових джерел  фінансування 

діяльності? 
 Чи є підтримка громади / місцевої влади / спонсорів?  
 Чи є успішний досвід в реалізації інших грантових про-

ектів? 

 Оцінюємо видимість / поширення  інформації про заявника (з 
коефіцієнтом на розмір громади) 
 Чи є активні канали комунікації? 
 Чи висвітлюється діяльність у місцевих ЗМІ, інтернеті? 

 Оцінюємо проектну ідею та якість її опрацювання 
 її актуальність для громади, здійсненність, продуманість 
 якість підготовки документації 
 ясність та доцільність плану дій 
 відсутність суттєвих логічних прогалин 
 підтримка партнерів 

 Оцінюємо кошторис  
 якість підготовки, коректність та реалістичність 
 обгрунтованість витрат стосовно очікуваного результату 
 заплановану ефективність використання бюджету 

 Оцінюємо доступ громади до результатів проекту 
 доступність результатів проекту широким колам кори-

стувачів, людям з інвалідністю, молоді 
 спрямованість на вразливі групи 
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 Оцінюємо ризики невиконання заявником умов заявки  
 Чи є вірогідність, що заявник не зможе повністю або част-

ково виконати проект, або дотриматись кошторису?  
 Чи є впевненість в щирості намірів та фінансовій поряд-

ності? 

 Оцінюємо сталий розвиток проекту 
 Чи будуть результати проекту сталими поза межами без-

посереднього впливу проекту?  
 Чи може проект мати більш широкий вплив за межами 

власних цілей? 

12. Захист персональних даних 
Подаючи цю заявку, Ви погоджуєтеся: 
 на обробку Ваших персональних даних відповідно до За-

гального регламенту про захист даних (GDPR), а також За-
кону України про захист персональних даних. 

 на оприлюднення інформації про переможців на сайті House 
of Europe та інших публічних платформах, а також у звітах та 
документах. 


