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ПОЛОЖЕННЯ (УМОВИ)
проведення конкурсу благодійних проектів 2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Конкурс благодійних проектів 2017 (тут і надалі – Конкурс) проводиться з метою виявлення
проблем та відповідного поліпшення умов життя окремих верств населення України.
1.2. Терміни та визначення, що використовуються в Положенні:
1.2.1. Заявка на участь у конкурсному відборі (надалі - Заявка) - підтвердження згоди участі в
конкурсі на умовах, наведених у Положенні шляхом онлайн заповнення відповідної форми.

1.2.2. Сайт конкурсу – pomogat.org.
1.2.3. Вимоги до оформлення конкурсного завданння конкурсу - перелік умов,
обов’язкових для виконання учасниками конкурсу.
1.2.4. Критерії оцінки конкурсних робіт - перелік параметрів оцінки результатів
виконаних завдань конкурсу, які оцінюються експертною радою конкурсу.
1.2.5. Оргкомітет - група осіб, яка займається організацією Конкурсу.
1.2.6. Експертна рада – група осіб, що здійснює професійну оцінку результатів поданих в
установленому порядку конкурсних проектів.
1.2.7. Учасник - фізична особа, група фізичних осіб або юридична особа, заявка якого/
яких на участь у конкурсі прийнята Оргкомітетом, та яка отримала підтвердження про це
на вказаний нею у заявці е-mail.
1.2.8. Спонсори та партнери - фізичні особи, організації, установи та підприємства всіх
форм власності, які надають матеріальну або інформаційну підтримку конкурсу.

2. ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ
2.1. Організатором конкурсу є Благодійна організація “Благодіний фонд “ПОМОГАТОР”.
2.2. Організатором конкурсу здійснюється загальна координація його проведення. 2.3.
Партнерами конкурсу можуть бути фізичні особи, підприємства, установи та організації
будь – якої форми власності.
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3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
3.1. Учасниками конкурсу можуть бути:
3.1.1. Дієздатні фізичні особи, громадяни України віком від 16 років.
3.1.2. Юридичні особи – організації, установи та підприємства всіх форм власності.
3.2. Не можуть бути учасниками конкурсу особи, які повідомили про себе неправдиві
відомості.
3.3. Направленням Заявки на участь у конкурсі Учасник надає свою згоду на обробку своїх
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 року за №2297-VΙ.

4. ОРГКОМІТЕТ ТА ЕКСПЕРТНА РАДА
4.1. Для організації конкурсу затверджується Оргкомітет конкурсу (надалі – Оргкомітет).
4.2. Для професійної оцінки результатів виконаних завдань конкурсу та винесення рішення
про визначення переможців конкурсу затверджується склад Експертної ради конкурсу
(надалі – Експертна рада) у складі не менше 5 (п’яти) осіб.
4.3. До Оргкомітету та Експертної ради конкурсу можуть входити одні й ті самі особи.

5. ПОРЯДОК ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.2. Конкурс проводиться в чотири етапи:
5.2.1. Перший етап – інформаційно-організаційний.
Перший етап проводиться в строк з 01 червня 2017 року по 15 серпня 2017 року.
Протягом першого етапу здійснюється організація роботи з обробки заявок, а саме:
- прийняття заявки;
- перевірка заявки на відповідність умовам конкурсу;
- повідомлення Учасника про прийняття заявки шляхом направлення відповідного
повідомлення на е-mail Учасника.
Відправлений разом із заявкою проект є підтвердженням авторства та повною згодою на
передання (відчуження) матеріальних прав, визначених ст.15 Закону України "Про
авторське право і суміжні права" на користь Організатора.
5.2.2. Другий етап – підведення підсумків та відбір фіналістів.
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Другий етап проводиться в строк з 15 серпня 2017 року по 31 серпня 2017 року.
Протягом другого етапу здійснюється відбір Учасників конкурсу, а саме: всі прийняті
заявки надаються до розгляду членами Експертної ради для відібрання фіналістів.
Відповідальність за достовірність наданих відомостей несуть Учасники конкурсу.
Представники Організатора конкурсу мають право проводити заходи по перевірці наданих
Учасниками конкурсу відомостей без їх повідомлення, а також запитувати в Учасника
конкурсу документи, які підтверджують, що він відповідає вимогам до учасника конкурсу,
встановленим у Положенні. 5.2.3. Третій етап – передзахист проектів.
Третій етап проводиться в строк з 01 вересня 2017 року по 12 вересня 2017 року.
01 вересня 2017 року на сайті Організатора публікуються результати відбору фіналістів.
У строк з 06 вересня 2017 року по 11 вересня 2017 року проводиться передзахист
проектів, по результатах якого Учасник отримує зауваження та рекомендації до проекту із
зазначенням строку для усунення недоліків.
У випадку не усунення недоліків в установлений строк, заявка знімається з участі у
конкурсі.
5.2.4. Четвертий етап – завершальний.
13 вересня 2017 року проводиться захист проектів перед Експертною радою та визначення
переможців.
5.3. Початок реалізації проектів – жовтень 2017 року.
5.4. Участь у конкурсі безкоштовна.

6. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ ТА
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ
6.1. Конкурс — це спільна ідея групи ініціативних підприємців, який створений з метою
пошуку найефективніших соціальних проектів, а також людей, які здатні реалізувати ці
проекти з високою долею самомотивації.
6.2. Задача організаторів конкурсу — залучити ефективні проекти з одного боку, а також
соціально – відповідальних фінансовоспроможніх громадян з іншого. Мета організаторів
конкурсу – успішно реалізувати якомога більше проектів.
6.3. Вимоги до оформлення проекту:
6.3.1. Проект повинен складатися з двох частин.
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6.3.1.1. Перша частина – описова.
Вона повинна містити загальну характеристику проекту: актуальність, мету та цілі
проекту, цільову аудиторію, сферу застосування, очікувані результати.
Описова частина повинна бути оформлена наступним чином: текст друкується шрифтом
Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, обсяг – не
більше 15 сторінок.
6.3.1.2. Друга частина – фінансова. Вона повинна містити детальний прогнозований опис
затрат (фінансування) проекту.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАНОГО КОНКУРСНОГО ЗАВДАННЯ
7.1. Переможцями конкурсу вважаються учасники, які виконали всі без виключення умови
конкурсу, а також щодо перемоги яких було винесено рішення Експертної ради.
7.2. При оцінці перевага надається:
7.2.1. Проектам, які при однаковому кінцевому результаті, потребують меншої фінансової
підтримки.
7.2.2. Проектам, які в результаті їх реалізації охоплять більшу кількість громадян України.
7.2.3. Проектам, які в результаті їх реалізації допоможуть найбільш незахищеним верствам
населення.

8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ
8.1. Після проведення четвертого етапу (проведення захисту проектів перед Експертною
радою) визначаються та оголошуються переможець/переможці конкурсу.
8.2. Результати конкурсу не підлягають розголошенню до дня оголошення переможця. 8.3.
Результати конкурсу не коментуються, перегляд результатів конкурсу не проводиться.
8.4. Переможець/переможці конкурсу отримують фінансування на реалізацію конкурсного
проекту.
Реалізація проекту здійснюється під постійним контролем Організатора конкурсу, який
має право в будь-який час припинити фінансування проекту, у випадку нецільового
використання коштів або невиконання своїх зобов’язань виконавцем проекту.
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