Узагальнений перелік запитань та відповідей
за підсумками Сесії, проведеної в рамках конкурсу
на отримання гранту для розробки Стратегії
та Дорожньої карти розвитку креативних індустрій на 5 років
(2022-2027) (далі – Грант)
(дата та час проведення заходу: 15 листопада 2021 року, 15:00)
Як заповнювати грантову заявку (безпосередньо у надісланій формі та/або
окремим файлом формату MS WORD; в електронному та/чи друкованому форматі)
та чи потрібно дублювати електронну форму друкованою заявкою?
Для участі заявники подають Концепцію грантового проекту в електронному
вигляді.
Запит на подання грантових заявок можна знайти за наступним посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1gfZQP2JcDVFsRU8gRY7Qs3Qs2JzIYRu1?usp=
sharing та нашій сторінці у Facebook, а також на сайті Рrostir.
Усі заявки слід подавати через Submittable – будь ласка, заповніть онлайн-форму
подання та дотримуйтесь інструкцій щодо заповнення та завантаження необхідних
документів. Заявка має бути не більше 10 сторінок. Заявки по електронній пошті
та паперових носіях не приймаються.
Заявник повинен надати огляд та розуміння п’яти (5) пріоритетних секторів
креативної індустрії. Тобто всі 5 секторів мають увійти у стратегію?
Так, Стратегія буде містити детальний аналіз п’яти (5) секторів:
☑ Дизайн
☑ Мода
☑ Народні художні промисли
☑ Книговидання
☑ Розважальна (концертна та музична) індустрія
Якою мовою потрібно заповнювати заявку – англійською та українською?
Чи можна заповнити тільки українською?
Заявку можна заповнити однією мовою – на Ваш вибір. Концепції грантових
проектів можуть подаватись англійською та/або українською мовами.
Що означають раунди прийняття заявок (Заявки приймаються в один раунд,
тобто заявку потрібно надіслати до 23:59 (по Київському часу) 8 грудня 2021)?
У рамках проведення конкурсу на отримання Гранту, Програми Агентства
Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку (USAID) «Конкурентоспроможна
економіка України» (далі – Програма USAID КЕУ) приймає грантові заявки в 1 етап
відповідно до 23:59 (по Київському часу) 8 грудня 2021.
Чи можливе подання учасником конкурсу на отримання Гранту декількох
заявок?
Ні, від однієї організації може подаватись не більше однієї грантової заявки.
Яка сума повинна бути внесена від грантоотримувача на реалізацію Гранту?
Цим запитом на подання грантової заявки вимагається внесок грантоотримувача
у розмірі щонайменше 15% від загального бюджету грантової діяльності.
Внесок грантоотримувача може бути наданий від заявника, від бенефіціарів гранту,
від інших третіх осіб та/або у якості колективних внесків від вищезазначених зацікавлених
сторін.
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До внеску грантоотримувача не включатиметься фінансування, що отримується
в рамках інших проектів USAID. Програма КЕУ надаватиме перевагу грантовим заявкам,
які передбачають внесок грантоотримувача у розмірі, що перевищує 15% від загального
бюджету грантової діяльності.
Заявки з внеском грантоотримувача меншим ніж 15% від загального бюджету
грантової діяльності не допускаються до надання грантів в рамках цього конкурсу
на отримання Гранту.
У разі присудження гранту грантоотримувач повинен надати документацію,
яка свідчить про її внесок до загального бюджету гранту.
Внесок грантоотримувача – це спосіб заохочення успішного завершення діяльності
грантоотримувачем. 15 % можуть бути покриті за рахунок інших організацій, в тому числі
донорських, за винятком тих, що фінансуються USAID. Тобто ці кошти є частиною
грантового бюджету і будуть використовуватися Вами під час виконання грантового
проекту.
Наприклад, заробітна плата штатних співробітників, оплата послуг експертів, послуг
з проведення заходів (наприклад, оренда приміщення, послуги відеоконференцій,
харчування, тощо).
Чи надає Програма USAID КЕУ допомогу чи консультації у заповненні
грантових заявок/концепцій грантових проектів?
На жаль, ми не маємо повноважень щодо надання консультацій з приводу змістовної
складової заповнення грантових заявок/концепцій грантових проектів.
У разі виникнення уточнювальних запитань організаційного характеру, будь ласка,
звертайтеся письмово на електронну адресу grants@cepukraine.org, указуючи у темі листа
RFA-2021-029.
Чи може бути декілька виконавців Гранту та яким чином буде здійснено відбір
переможця конкурсу на отримання Гранту?
Виконавцем гранту можуть бути: приватне підприємство, неурядова організація,
професійна асоціація, приватні підприємці.
При цьому, Грантова угода буде укладена з однією організацією переможницею
цього конкурсу.
Відбір переможця конкурсу на отримання Гранту буде проведено тендерним
комітетом Програми USAID КЕУ із залученням профільних фахівців Міністерства
культури та інформаційної політики України (далі – МКІП).
Чи існує у Програми USAID КЕУ перелік визначень понять (глосарій), який
застосовується до активностей, пов’язаних з розвитком креативних індустрій?
Відповідно до Закону України «Про культуру» креативні індустрії — це види
економічної діяльності, метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через
культурне (мистецьке) та/або креативне вираження.
Водночас наразі в положеннях чинного законодавства України та серед фахової
спільноти не існує єдиного визначеного переліку визначень понять, які застосовуються у
сфері креативних індустрій. Під час розробки проекту Стратегії та Дорожньої карти
переможець конкурсу тісно співпрацюватиме з МКІП, зокрема і щодо узгодження
розуміння термінів, що застосовуватимуться в роботі.
Очікується, що розробка Стратегії та Дорожньої карти сприятиме визначенню
єдиних підходів до використання відповідної термінології.
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Яким чином передбачається подальше прийняття на державному рівні
Стратегії?
Передбачається, що напрацьовані переможцем конкурсу та узгоджені з МКІП
матеріали ляжуть в основу проекту Стратегії та Дорожньої карти розвитку креативних
індустрій, який буде затверджено шляхом прийняття відповідного акту Кабінету Міністрів
України у встановленому законодавством порядку.
Враховуючи викладене, очікується, що розробка грантонабувачем проекту Стратегії
буде відбуватись у тісній співпраці з МКІП та представниками профільних фахових
і ділових кіл.
Яка наразі наявна державна підтримка розробки Стратегії?
Станом на сьогодні тривають активності щодо створення на державному рівні
екосистеми розвитку креативних індустрій в Україні, у тому числі направленої на сприяння
створенню та подальшій імплементації Стратегії.
Серед іншого, розроблення секторальних політик для перспективних секторів
креативних індустрій в Україні передбачено Національною економічною стратегією на
період до 2030 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021
№ 179.
Також постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 501 утворено Раду
з розвитку креативної економіки (далі – Рада), що є тимчасовим консультативно-дорадчим
органом Кабінету Міністрів України для вивчення проблемних питань розвитку креативних
індустрій та формування креативної економіки. Рада функціонує як платформа
налагодження прямого діалогу у форматі «влада-бізнес», зокрема на регіональному рівні, з
метою залучення суб’єктів господарювання та широких кіл громадськості до фахового
обговорення питань розвитку креативних індустрій. Членами Ради є представники різних
органів виконавчої влади, що сприяє горизонтальній міжвідомчій взаємодії з питань
розвитку креативних індустрій. Також у складі Ради діють тимчасові робочі групи за
креативними секторами. Очікується, що розробка грантонабувачем проекту Стратегії буде
відбуватись із залученням фахової експертизи учасників профільних тимчасових робочих
груп Ради.
Яка дата буде вважатися датою початку реалізації проекту з розроблення
Стратегії?
Такою датою, як правило вважається дата укладення грантової угоди, або інша дата,
обумовлена обома сторонами такої угоди.
При цьому, Програма USAID КЕУ розраховує почати реалізацію вказаного проекту
орієнтовно з 17 січня 2022 року.
Чи може розроблення Стратегії включати в себе, у тому числі, підготовку інших
видів контенту, серед іншого, медіа продукту?
Відповідно до умов конкурсу на отримання Гранту, кінцевою метою реалізації
вказаного проекту є розроблення проекту Стратегії, який стане основою для документа
державної політики, що планується для подальшого затвердження шляхом прийняття
відповідного нормативно-правового акту Кабінету Міністрів України.
У свою чергу, учасник конкурсу на отримання Гранту при дотриманні умов
вказаного конкурсу та в межах запланованої вартості робіт і послуг може надавати
пропозиції щодо підготовки додаткового контенту, серед іншого, медіа продукту,
або розширення кількості секторів в рамках розробки Стратегії.
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Які фінансові ресурси передбачені з боку держави для подальшої реалізації
Стратегії?
За останні роки обсяги державного фінансування підтримки та розвитку креативних
індустрій по різноманітних напрямах мають сталий тренд до збільшення.
При цьому, враховуючи норми чинного бюджетного законодавства, передбачається,
що саме розробка проекту Стратегії з наданням необхідних обґрунтувань, зокрема
фінансово-економічних, стане підґрунтям для організації подальшого державного
фінансування відповідних заходів.
Де можна знайти повну інформацію про проведення конкурсу на отримання
гранту, які основні календарні дати в рамках конкурсу та контакти Програми
USAID КЕУ?
Нагадуємо про те, що повну інформацію про умови участі у конкурсі на отримання
Гранту Ви можете знайти за посиланням:
https://www.prostir.ua/?grants=hrantgrant-for-development-of-a-creative-industriesstrategy-and-roadmap
Запит на подання грантових заявок, можна знайти за наступним посиланням:
https://drive.google.com/drive/folders/1gfZQP2JcDVFsRU8gRY7Qs3Qs2JzIYRu1?usp=
sharing
Подати Вашу заявку на участь у конкурсі на отримання Гранту Ви можете у строк
до 8 грудня 2021 року включно.
За наявності додаткових запитань, будь-ласка, звертайтесь із Вашим запитом
на grants@cepukraine.org, указуючи у темі листа RFA-2021-029.

