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1. Які юридичні особи можуть подаватися на грант? 

Юридичні особи, що можуть отримувати благодійні внески. У першу 
чергу, до таких належать міські ради та комунальні підприємства.  

2. Чи можуть університети брати участь у конкурсі?  

Так, ми з радістю підтримаємо проєкти від університетів, якщо вони 
відповідають нашим вимогам. Проєкт має бути цифровим та 
стосуватися сфери культури.  

3. Чи має мій партнер подати окрему заявку?  

Ні, ви подаєте одну спільну заявку. Для цього вам потрібно вирішити, яка 
організація буде нести більшу відповідальність за втілення проєкту і 
звітування, та заповнити форму від її імені.  

Вам також потрібно додати реєстраційні документи партнера та 

підписаний меморандум про співпрацю. 

4. Чи має партнер бути юридичною особою?  

Так, ваш партнер має бути зареєстрованою юридичною особою у своїй 
країні.  

5. Чи може партнер бути прибутковою організацією? 

Так, для конкурсу цифрових грантів співпраці ми зробили виняток й 
дозволили співпрацювати з організаціями, що отримують прибуток. Така 
організація може бути партнером, але не може подати заявку.  

6. Як ми із партнером керуватимемо фінансами? 

Ми перерахуємо гроші на рахунок організації, що подала заявку. Далі ви 
працюєте так, як вам зручно: пересилаєте частину коштів на рахунок 
партнера, оплачуєте усі витрати з одного рахунка, абощо. 
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7. Хто з партнерів відповідальний за сплату податків?  

Організація, що подала заявку, відповідальна за звітування та сплату 
податків.  

8. Чи може організація-партнер подати ще одну заявку від 
свого імені? 

Ні, організація, залучена у вашому тандемі, не може відповідати за ще 
один проєкт. 

9. Ви можете знайти мені партнера для проєкту?  

Ні, ми не зможемо допомогти вам із пошуком партнера.  

10.  Ви оголосите результати конкурсу публічно?  

Так. Як тільки ми підпишемо договори із переможцями конкурсу, ми 
розповімо про них та їхні проєкти в соцмережах. Це відбудеться не 
раніше червня 2020 року.  

11. Чи можна подати кілька проєктів на один конкурс?  

Так, ви можете подати стільки проєктів, скільки захочете. Проте ліпше 
присвятити більше часу одному проєкту. Це дасть змогу уважно і якісно 
заповнити заявку, і вас запам’ятають експерти.  

12.  Чи можуть організації з Великобританії брати участь у 
конкурсі? 

Так. Попри Брекзит, учасники з Великобританії можуть брати участь у 
цій програмі. Однак це може змінитися у майбутньому 
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