КАРТКА КОНКУРСНОГО ПРОЄКТУ
в рамках програми “Створюй з Суспільним” - співпраця з
регіональними офісами
від ПАТ НСТУ
Дата подачі (заповнюється регіональними філіями на підставі дати електронного повідомлення)
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
ТЕМА ПРОЄКТУ
(залишити потрібне)

ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ
(залишити потрібне)

-

Програма для дитячої аудиторії віком 2-4 років;
Програма для дитячої аудиторії віком 5-7 років;
Локальний туризм, привабливість регіону;
Культурно-освітнє життя регіону;
підвищення обізнаності про важливість культури для
економічного розвитку та соціальної єдності України;
підвищення обізнаності про верховенства права та рівності
перед законом;
підтримка освітньо-культурних інституцій регіону, розбудова
всеукраїнської мережі проактивних громадян;
залучення недостатньо представлених або маргіналізованих
груп до культурно-освітньої діяльності;
вивчення різноманітності та заохочення до міжетнічного
діалогу шляхом освіти та культури;
стимулювання ширшої аудиторії до участі у громадському та
культурно-освітньому житті регіону (України);
толерування поваги та цікавості до іншості (коли ми
втрачаємо право бути різними, ми втрачаємо право бути
вільними);

НАЗВА ПРОЄКТУ
РЕГІОН
(міста, місця)
ФОРМАТ / ЖАНР
ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ
(демографія)
ХРОНОМЕТРАЖ
ПЕРІОДИЧНІСТЬ
КІЛЬКІСТЬ ВИПУСКІВ
(сезонів, випусків)
в кожному сезоні)
ТЕРМІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАПЛАНОВАНИЙ СТАРТ
РОБОТИ
ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ

КЕРІВНА ГРУПА

Прізвище та ім’я

Телефон

E-mail

КЕРІВНИК/ЦЯ
ПРОЕКТУ
АВТОР/КА
ПРОЕКТУ
ІДЕЯ ПРОЄКТУ
LOGLINE

ДЕТАЛІЗАЦІЯ

ОЦІНКА

(не більше 12 слів)

(як та чому)

(як зрозуміти, що проект
виконав свою функцію)

КОНЦЕПТ
ЦІЛЬОВА
АУДИТОРІЯ
«поведінкові характеристики»

КРИТЕРІЇ
ВІДБОРУ

Героїв
(спікерів)

Історій
(кейсів)

ВЕДУЧИЙ ТА ЙОГО
РОЛЬ
ДОДАТКОВІ
УЧАСНИКИ ТА ЇХ
РОЛЬ
ЩО ГЛЯДАЧ
ПЕРЕКАЖЕ «БІЛЯ
КУЛЕРА»
ЯКІ ЕМОЦІЇ
ОТРИМАЄ ГЛЯДАЧ
ЯКІ ЦІННОСТІ НЕСЕ
ПРОЄКТ

СТРУКТУРА ПРОЄКТУ
(для кожної платформи)
ЕЛЕМЕНТИ
ПРОЕКТУ
(в порядку
розташування в
проекті)

ХРОНОМЕТРАЖ

ФУНКЦІЯ
(яку функцію
виконує кожен
елемент сам по
собі та як частина
проекту)
ТЕЛЕПЛАТФОРМА

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
(що планується до використання у виробництві)

РЕАЛІЗАЦІЯ
(технології, візуалізація )

ТИП ОБЛАДНАННЯ

МОДЕЛЬ

КІЛЬКІСТЬ

ФОРМАТ
(HD, SD, 16 на 9, 3 на 4)

ТВОРЧА ГРУПА
(для кожної платформи)

НАЗВА
ПОЗИЦІЇ

ПРІЗВИЩЕ ІМ’Я

ОБОВ’ЯЗКИ

КОНТАКТИ

ТВОРЧА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА
У цьому розділі коротко опишіть творчий досвід основних учасників проєкту
Посада

Коротка інформація
(тільки найважливіші
проєкти)
не більше ніж 200 знаків

-

продюсер
(наприклад)

-

автор ідеї
(наприклад)

-

оператор (наприклад)

-

запрошений експерт
(наприклад)

-

журналіст
(наприклад)

Посилання

ЕТЕР
(для кожної платформи)
СТАРТ РОБІТ
Пілот
Промо
Анонс

ДАТА ГОТОВНОСТІ

ДАТА ЕФІРУ

Оригінальні
випуски

Перший
Другий
Третій
Четвертий

Я, ознайомившись з Умовами, критеріями проведення творчого відбору проектів ПАТ НСТУ “Створюй з Суспільним” проект співпраці з
регіональними офісами”, з вимогами Законів України «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції» та з «Порядком повідомлення
про наявність/відсутність реального та/або потенційного конфлікту інтересів, що виник під час організації творчого відбору та фінансування проектів
за підтримки ПАТ НСТУ, розуміючи правила проведення творчого відбору та вимоги до заявників, маючи мотивацію надати повну та достовірну
інформацію щодо запланованого проєкту, не перебуваючи у стані конфлікту інтересів в рамках оголошеного відбору, та усвідомлюю чи свою
відповідальність за неправдивість поданих даних, прошу прийняти проєктну пропозицію моєї організації до розгляду на фінансування ПАТ НСТУ.

Дата заповнення

Автор/ка ідеї

ПІБ

Згода на обробку персональних даних
Я, шляхом підписання карти конкурсного проєкту, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010 р. № 2297-УІ надаю згоду ПАТ НСТУ на обробку моїх
особистих персональних даних.

Прізвище, ім’я та по-батькові автора/ки ідеї (прописом)

Підпис та дата

