ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурс грантів* на створення подкастів
1. Конкурс на отримання Фінансування на створення подкасту у
студії IZONE Media. Організатором конкурсу є відкрита студія подкастів
IZONE Media (далі - Організатор) за підтримки Фонду Прав Людини
Посольства Королівства Нідерландів. Мова подкасту — українська.
2. Завдання грантової програми:
Програма відбуватиметься у три етапи:
На 1-му етапі усім охочим подкастерам та подкастеркам необхідно
заповнити гугл-форму та розказати про ідею свого майбутнього
подкасту. За результатами першого етапу буде відібрано 10
команд/авторів, які пройдуть на другий етап.
На 2-му етапі учасники пройдуть навчальний курс про створення
подкастів, за результатами якого напрацюють детальну концепцію
свого проєкту.
У результаті, експерти та ментори відберуть 4 найкращі концепції, а
фіналісти отримають менторський супровід та фінансову підтримку на
створення свого подкасту.
Участь у конкурсі можуть брати усі охочі (як юридичні, так і фізичні
особи).
Основними завданнями грантової програми є:
а) збільшення якісного українськомовного контенту
б) створення нових медійних майданчиків для обговорення питань
прав людини в Україні та в світі
в) проведення освітньої програми для розвитку українськомовного
ринку подкастів
г) підтримка авторів, котрі хочуть реалізувати свій проєкт
ґ) надання ресурсів для створення подкастів
3. До участі у Конкурсі приймаються тільки ідеї/подкасти, які
відповідають наведеним нижче умовам:

-

-

заявлені фізичними або юридичними особами у відповідні
терміни та з детально оформленими документами;
заявка вважається успішно поданою за умови заповнення
онлайн-форми за посиланням https://izone.media/i-want-podcast/
Заявки, відправлені на пошту організаторів або у соціальні
мережі, вважаються не дійсними;
не містять матеріалів, заборонених до публікування та
розповсюдження чинним законодавством України;
відповідають зазначеним темам та форматам;
у межах цього гранту підтримуватимуться подкасти, що
стосуватимуться теми прав людини у будь-якому з форматів та
проявів;
усі заявники зобов'язуються у разі відбору пройти повну освітню
програму (умовою проходження на наступний етап є
відвідування мінімум 75% лекцій)

Після розгляду Заявок та прийняття схвального рішення Грантовою
комісією заявник отримає відповідного листа від Організаторів з
детальними інструкціями стосовно подальших дій.
Після проходження усіх освітніх (теоретичних) етапів між
Організаторами та Заявником укладається угода про надання
гранту**.
Важливо! Максимальна кількість поданих заявок від одного
заявника - 2 (дві) заявки. Максимально можна отримати 1 (один)
грант на створення 1 (одного подкасту).
4. СУМА ГРАНТУ: Максимальний
отримати заявник — 15000,00 грн.

розмір фінансування, яке може

Сума гранту ФОП та фізичних осіб включає сплату податку на доходи фізичних
осіб (18%) та військовий збір (1,5%), як це визначено Податковим кодексом
України. Організатор є податковим агентом грантоотримувача ФОП та фізичних
осіб і здійснює сплату податків відповідно до Договору про надання гранту.
Кошти будуть виплачено за результатами реалізації проєкту.

5. КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК
Кінцевий термін подання грантових заявок зазначається в оголошенні
про конкурс грантів. Останній термін подання проєктів: до 15 січня
23:59 за київським часом.
Грантові

заявки,

подані

після

закінчення

цього

терміну,

не

реєструються та не розглядаються. Запитання щодо умов конкурсу
можна надсилати в електронному вигляді на адресу hello@izone.media
З метою забезпечення рівного ставлення до заявників Організатор
не дає попередніх оцінок щодо прийнятності заявника, партнерів,
проєкту або заходів.
6. РОЗГЛЯД ЗАЯВОК
6.1. Реєстрація і оцінка заявок
6.1.1.Реєстрація заявок
Реєстрацію
грантових
заявок
здійснюють Організатори. Після
закінчення терміну подання заявок буде сформовано реєстраційний
список, який оцінюватимуть незалежні експерти.
6.1.2.Грантова комісія
Для
розгляду
заявок
створюється
Грантова
комісія.
Для
забезпечення незалежності та неупередженості Грантової комісії, до її
складу входять представники Організаторів, експерти, які мають досвід
роботи з подкастами (їх створенням, записом та просуванням). Імена
членів Грантової комісії не розголошуються задля уникнення впливу
на оцінювання та рішення експертів.
6.1.3. Перевірка
критеріям

відповідності

кваліфікаційним

вимогам

та

Грантові заявки, подані на програму, оцінюються на предмет
відповідності
кваліфікаційним
вимогам
конкурсу та критеріям
прийнятності. Грантові заявки, визнані такими, що відповідають
кваліфікаційним вимогам конкурсу та критеріям прийнятності,
проходять
процедуру
оцінки якості, за результатами якої
відбувається відбір заявників на наступний етап. Грантова заявка
(для допуску до участі в конкурсі) має відповідати всім вимогам, що
визначені у розділі 3.
Якщо деякі з вищеперелічених вимог не виконано, грантова
заявка не допускається до участі у конкурсі. Грантові заявки, які
відповідають
кваліфікаційним
вимогам,
перевіряються на їх

відповідність критеріям прийнятності. Грантові заявки,
відповідають критеріям, не допускаються до участі у конкурсі.

які

не

Якщо в ході розгляду грантової заявки виявиться, що вона не
відповідає зазначеним критеріям грантова заявка може бути
відхилена виключно на даній підставі. Якщо невідповідність
критеріям буде виявлено на більш пізніх етапах розгляду заявки
(оцінка якості тощо), така заявка знімається з участі в конкурсі. У разі
відмови від проходження освітньої частини програми автори
позбавляються можливості змагатись за отримання фінансової,
менторської та технічної підтримки.
Критерії оцінки проєктів, допущених до участі у Конкурсі:
● Оригінальність, художня, публіцистична чи наукова цінність і
вагомість змісту.
● Актуальність та суспільний резонанс.
● Відповідність поданих заявок до обумовленої в конкурсі теми та
відповідає пріоритетам Організаторів.
● Цілісність та новизна концепції.
● Чітке розуміння своєї авдиторії.
● Автор(-ри) проєкту мають чітке уявлення щодо подальшого
розвитку проєкту.
● Основна мова проєктів, котрі будуть підтримані - українська.
7. РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ГРАНТУ
Остаточне рішення щодо переможців конкурсу та надання гранту
ухвалює комісія IZONE Media за результатами 2-го етапу програми.
Грант не може бути наданий заявнику, якщо його грантова заявка
визнана такою, що не відповідає критеріям прийнятності.
Якщо вимоги по доопрацюванню не будуть виконані заявником у
визначений термін до підписання грантової угоди з Організатором,
заявник не отримає фінансової підтримки в рамках реалізації
програми.
8.ОФОРМЛЕННЯ ГРАНТОВОЇ

УГОДИ

У разі схвального рішення Грантової комісії протягом 10
(десяти) робочих днів Заявнику буде надіслано лист з рішенням
комісії. Заявник матиме 5 (п’ять) робочих днів для реагування на
вимоги Грантової комісії, якщо такі були. Після отримання відповідей
на вимоги Грантової комісії та наявності усіх необхідних документів
Організатор протягом 5 (п’яти) робочих днів готує грантову угоду,
яку надсилає Заявникові у електронному вигляді.
8. ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
Виплату грантових коштів буде здійснено за результатами
реалізації проєкту у термін, обумовлений в грантовій угоді. Платежі
здійснюються у гривнях.
Зверніть увагу, що консультації щодо оформлення грантових
заявок не надаються телефоном. У разі виникнення додаткових
запитань щодо умов конкурсу, будь ласка, надсилайте листи на
електронну адресу hello@izone.media
Участь у Програмі є добровільною. Організатори та члени
грантової комісії не зобов’язані пояснювати рішення грантової комісії.
Учасники
Конкурсу
не
можуть
опротестовувати
рішення
Організаторів. Причини відмови в підтримці грантових заявок не
повідомляються.
Примітки:
* під грантом мається на увазі надання субгранту від ГО “ІЗОН” у
рамках грантової підтримки IZONE Media від Фонду Прав Людини
Посольства Королівства Нідерландів
** під угодою про надання гранту мається на увазі угода про надання
субгранту.

