ПОЛОЖЕННЯ
Про програму підтримки діаспорних організацій «Розквітайте, українці» на 2008-2009 роки

Про програму
Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000» спільно з Міністерством закордонних справ
України та Українською всесвітньою координаційною радою розпочинає програму підтримки
діаспорних організацій, спрямовану на розвиток української спільноти за кордоном, підтримку та
популяризацію української мови і культури в світі. Програма передбачає надання матеріальної
підтримки активним діаспорним організаціям, які спрямовують свої зусилля на розвиток та
популяризацію української мови і культури у своїх країнах.

Завдання програми:
o підтримати міцне українське середовище за кордоном;
o популяризувати українську культуру серед світової громадськості;
o вплинути на створення якісного культурно-освітнього продукту;
o створити середовище для розвитку ініціатив, які будуть конкурентноспроможними у світі;
o сприяти міжнародному та міжрегіональному порозумінню.

Критерії відбору
Проекти повинні:
1. подаватися від імені організації, зареєстрованої поза межами України, США, Канади,
Австралії та країн Західної Європи * ;
2. подаватися від організації, що має досвід роботи у підтримці та популяризації української
мови і культури за кордоном;
3. передбачати внесок (грошовий чи натуральний) з боку самих організаторів проекту або
додаткових джерел фінансування (не менш ніж 25%);
4. підтримка від Фонду «Україна 3000» здійснюється у сумі від 2,5 до 25 тисяч гривень;
5. спрямовуватися на придбання літератури, костюмів, фільмів, технічного обладнання,
зустрічей чи стажування в Україні тощо (див. пункт «Принципи фінансування»);
6. цілковито відповідати завданню програми.
Увага! Перевага надаватиметься проектам, що спрямовані на поширення української мови та
культури серед дитячої аудиторії.

*

Велика Британія, Франція, Португалія, Італія, Іспанія, Німеччина, Австрія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Нідерланди,
Данія, Бельгія, Ліхтенштейн, Люксембург, Ірландія, Монако, Ватикан, Сан-Марино, Андорра, Ісландія, Мальта,
Фінляндія.

Принципи оцінки та відбору
Проектні пропозиції розглядатиме експертна група, що збиратиметься двічі на рік у складі 7 осіб.
До складу групи входитимуть представники діаспори, культурно-освітньої сфери України та
представники організаторів.
Експертна група не розглядатиме проекти, які:
-

закликають до расової, релігійної чи етнічної ворожнечі;

-

подані від приватних осіб, а не організацій;

-

бюджети яких спрямовані на покриття витрат державних та політичних організацій,
комерційної чи релігійної діяльності, на заробітну платню та адміністративні видатки
(наприклад, ремонт, будівельні матеріали тощо);

-

проекти, що почалися до або під час розгляду проектів експертною групою.

Фонд залишає за собою право не коментувати рішень експертної групи.

Принципи фінансування
У кошторисі до проектної пропозиції (див. «Анкета-заявка та кошторис») аплікант повинен чітко
вказати перелік матеріалів/послуг, які необхідно придбати в Україні для реалізації проекту. Одразу
після затвердження проекту експертною групою та підписання відповідного договору, Фонд
«Україна 3000» проводить відповідне фінансування на придбання цінностей, які спільно з
партнерами Міністерством закордонних справ України та Українською всесвітньою
координаційною радою передаються переможцям. Видатки на транспортування повинні бути
включенi у кошторис проекту.

Подання проектних пропозицій
До Фонду «Україна 3000» необхідно надати такі документи:
1. заповнену анкету-заявку та кошторис;
2. копії документів про статус організації, видані згідно з законами відповідної країни
(завірені печаткою організації);
3. змістовий і фінансовий звіт про діяльність у 2007 році;
4. інші матеріали (документи організацій-партнерів, листи-підтримки, біографії, медіаматеріали тощо), що їх заявник вважатиме необхідними для ілюстрації проекту.
Проектну пропозицію та електронні версії (відскановані) необхідних документів просимо
надіслати електронною поштою за адресою: diaspora@ukraine3000.org.ua на перший етап
розгляду експертною комісією до 24 серпня 2008 року.
Увага! Проекти повинні бути реалізовані не пізніше, як через 12 місяців після оголошення
рішення експертної групи.

