


2.1 Пріоритетні теми конкурсу: 

 Бібліотека – місце яскравих вражень1; 

 Бібліотека – культурний бренд громади2; 

 Бібліотечний воркшоп 

 

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

 

В конкурсі можуть брати участь бібліотекарі (дійсні члени ГО «РОВ УБА»), які 

працюють в обласних, центральних районних, міських бібліотеках, міських та сільських 

філіях, бібліотеках об’єднаних територіальних громад (ОТГ), галузевих та спеціальних 

бібліотеках Рівненської області.  

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ 

 

- Відповідність проекту вимогам та пріоритетам конкурсу. 

- Актуальність проблеми. 

- Соціальний ефект. 

- Конкретний і значущий результат. 

- Затребуваність та реалістичність (здатність бібліотеки наявними ресурсами і в 

зазначені строки досягти поставлених цілей). 

- Рівень залучення громади/цільових груп. 

- Рівень залучення додаткових ресурсів. 

 

5. ФІНАНСУВАННЯ, ТЕРМІНИ ПОДАЧІ ЗАЯВОК 

 

5.1. Загальна сума коштів,  що будуть використані для надання міні-грантів в рамках 

цього Конкурсу складає  – 20 тис. грн. 

5.2. Розмір міні-гранту – від 1 тис. грн. до 7 тис. грн. (фінансова допомога). Кількість 

проектів від одного апліканта – один.  

5.3. Конкурс стартує 13 березня 2019 року. Кінцевий термін подачі заявок 23 квітня 

2019 року включно. Заявки, надані до КК пізніше встановлених термінів, не 

розглядатимуться. 

5.4 Проектні заявки надсилаються за адресою: КЗ «Рівненська ОУНБ» РОР; вул 

Короленка, 6; м. Рівне; 33028, з приміткою «На конкурс міні-грантів». 

5.5. Оголошення результатів Конкурсу – 13 травня 2019 року на веб-сайті 

http://uba.rv.ua. 

Умовою отримання гранту є власний внесок організації в розмірі не менше 20 % 

розміру гранту. Цей внесок має бути документально підтвердженим і складатися з коштів, 

зібраних з місцевих джерел. Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних осіб, 

гроші місцевих бюджетів. 

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ПРОЕКТУ 

 

6.1. Термін реалізації проекту, на здійснення якого Заявник отримує фінансову або 

ресурсну допомогу, не повинен перевищувати 2 (двох) місяців з моменту підписання 

Договору про надання гранту.  

6.2. Тривалість проектів – всі проекти мають бути завершені до 25 серпня 2019 року. 

 

7. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК І ТЕРМІНИ ЇХ ПОДАННЯ 

 

7.1. Конкурсна документація складається з наступного пакету документів: 

                                                
1
Тема «Бібліотека – місце яскравих вражень» підтримує ініціативи спрямовані на проведення бібліотечних івент-заходів та подій. 

2 Тема «Бібліотека – культурний бренд громади» підтримує суспільно-корисну бібліотечні послугу, яка реалізується бібліотекою не менше 

12 місяців та забезпечує інформаційно-культурну потребу громади/групи громади, сприяє соціальному розвитку краю. 

http://uba.rv.ua/


А) Проектна заявка (додаток 2). 

Б) Документ, що підтверджує повноваження Заявника (керівника проекту) 

(наприклад, лист-рекомендація від Центральної бібліотеки, адміністрації галузевої або 

спеціальної бібліотеки, районного осередку ГО «РОВ УБА»). 

В) Резюме керівника проекту. 

Г) Інші документи та додаткові матеріали, які заявник вважає за необхідне додати до 

заяви. 

Д) Рекомендаційні листи, в т.ч. листи-підтримки від жителів територіальної громади 

та органів місцевої влади.  

Рекомендаційний лист, крім іншого, повинен містити наступну інформацію: ПІБ 

людини, що надала рекомендацію, посада, місце роботи, контактна інформація. 

7.2. Оформлені проектні заявки (1 екз. – оригінал українською мовою) подаються у 

швидкозшивачі, в відкритому вигляді. До документів додається електронна копія проектної 

заявки (CD-диск).  

Проектна заявка, яка не відповідає вимогам оформлення розглядатися не буде. 

РОВ УБА не рецензує та не повертає проекти, подані на Конкурс, а також може 

рекомендувати внести зміни в бюджет проекту. 

  

8. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН З ПЕРЕМОЖЦЯМИ 

КОНКУРСУ МІНІ-ГРАНТІВ 

 

8.1. За результатами роботи КК, на засіданні ГО «РОВ УБА» визначається перелік 

проектів-переможців, терміни їх реалізації та кошторис витрат. 

8.2. Після затвердження переможців Конкурсу між ГО «РОВ УБА» і Заявником 

(керівником проекту) укладається Договір про реалізацію проекту.  

9. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ 

9.1. Фінансова підтримка (грант) надається переможцям Конкурсу за рахунок і в 

межах коштів ГО «РОВ УБА». 

9.2. ГО «РОВ УБА» оплачує витрати, пов’язані з реалізацією проекту на підставі 

наданих підтверджуючих документів (накладна, акт виконаних робіт). 

9.3. Фінансування проектної діяльності Заявників здійснюється тільки на покриття 

витрат, пов’язаних з реалізацією заходів, зазначених в проектній заявці. 

9.5. В рамках реалізації проекту за рахунок грантового фонду не фінансуються: 

-  заробітна плата виконавців проекту; 

- оплата послуг або робіт, що здійснюються в рамках проекту (харчування, 

консультування експертів, транспортні витрати, оренда); 

- винагороди та інші компенсаційні виплати персоналу проекту; 

- погашення боргових зобов’язань і матеріальних збитків; 

- закупівля та оплата за обслуговування мобільних телефонів, інтернет-зв’язку; 

- надання прямої гуманітарної або соціальної допомоги окремим особам і категоріями; 

- незаплановані бюджетом проекту витрати. 

- придбання книг та періодичних видань, за винятком спеціальних видань, 

призначених для інклюзивних занять з групами користувачів.  

10. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ  

10.1. Керівник проекту (Заявник) надає ГО «РОВ УБА»: 

- Фінансовий звіт про використання коштів;   

- Заключний описовий звіт про виконання проекту. (Додаток 3) 

10.2. Всі звіти подаються у письмовій формі відповідно до термінів, визначених у 

Договорі між ГО «РОВ УБА» та керівником проекту. 

10.3. Невчасне подання звітів або викладення у них недостовірної інформації є 

підставою для розірвання Договору та припинення фінансової підтримки гранту. 

10.4. Уповноважені представники ГО «РОВ УБА» здійснюють моніторинг, аудит та 

оцінку виконання умов договору про виконання проекту (міні-гранту). 

 



Додаток 1. 

 

 

СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК 

КОНКУРСУ МІНІ-ГРАНТІВ БІБЛІОТЕЧНИХ ІНІЦІАТИВ 

 

 

 
 

1. Промська Олександра Леонідівна, заступник директора Рівненської обласної 

універсальної наукової бібліотеки, член  ГО «РОВ УБА». 

2. Патрикей Світлана Анатоліївна, директор Рівненської обласної бібліотеки для 

молоді, член ГО «РОВ УБА». 

3. Молчанова Світлана Миколаївна, завідувачка відділу Рівненської обласної 

бібліотеки для дітей, член  ГО «РОВ УБА». 

4. Козак Олена Віталіївна, головний бухгалтер Рівненської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, бухгалтер ГО «РОВ УБА». 

5. Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар Рівненської обласної універсальної 

наукової бібліотеки, член РОВ УБА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2. 

 

ПРОЕКТНА ЗАЯВКА 

 

Тема конкурсу (вкажіть потрібне) 

 

 

 

Назва проекту: _________________________________________ 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА 

Назва бібліотеки  

Адреса бібліотеки  

Керівник проекту (ПІБ, посада)  

Телефон   

Електронна пошта  

Веб-сайт  

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВНИКА 

(Попередні гранти/інші донори за останні 2 роки,  якщо є такий досвід) 

Увага!!! Обсяг  пункту 2 не більше 0,5 сторінки друкованого тексту. Інформацію про інші 

гранти включайте в додатки. 

Рік отримання  

Отримана сума в грн.  

Назва донора  

Мета та завдання проекту  

 

 

 

 

 

 

 

Результати проекту,  

Історія успіху (приклад) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НАЗВА ПРОЕКТУ ТА СТИСЛИЙ ОПИС ПРОЕКТУ (Опис не більше 10 речень)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ 

 

 

 

 

 

5. ОПИС ПРОЕКТУ (не більше 2-х сторінок друкованого тексту): 

5.1. Обгрунтування – чому запропонований проект є актуальним для вашого населеного 

пункту; цільової аудиторії  (вік, професія, кількість учасників). 

5.2. Мета та завдання проекту. 

5.3. Ресурси, необхідні для виконання проекту. 

5.4. Події та заходи проекту (Окремий аркуш). 

Місяць Запланований захід/подія Відповідальна особа 

   

5.5. Результати проекту – вкажіть короткострокові та довгострокові результати (Опис до 10 

речень). 

 

 

 

 

 

 

5.6. Перспективність проекту – назвіть заходи, які будуть проводитися після закінчення дії 

проекту; як плануєте ділитися здобутим досвідом з іншими групами. (Опис до 10 речень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Бюджет (Окремий аркуш) 

Дата Що буде 

зроблено 

Відповідальна 

особа 

Витрати на діяльність Результат 

Кошти/ресурси 

РОВ УБА 

Власний 

внесок/внесок 

партнерів 

      

      

Загальний бюджет    
Додатки:  

- Документ, що підтверджує повноваження Заявника (керівника проекту) (наприклад, лист-рекомендація від 

Центральної бібліотеки, адміністрації галузевої або спеціальної бібліотеки, районного осередку РОВ УБА). 

- Резюме керівника проекту. 

- Інші документи та додаткові матеріали, які заявник вважає за необхідне додати до заяви. 

- Рекомендаційні листи, в т.ч. листи-підтримки від жителів територіальної громади та органів місцевої влади.                                      

Рекомендаційний лист, крім іншого, повинен містити наступну інформацію: ПІБ людини, що надала 

рекомендацію, його посада, місце роботи, контактна інформація. 

 

Дата заповнення       Підпис___________________(ПІБ) 

 

 

 



Додаток 3. 

 

РІВНЕНСЬКЕ ОБЛАСНЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ АСОЦІАЦІЇ 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СКЛАДАННЯ ЗВІТУ 

 

Після закінчення проекту керівник проекту повинен скласти змістовний звіт за 

поданою нижче анкетою. Змістовний звіт подається у відділ маркетингу та наукової роботи 

Рівненської ОУНБ із копією в електронному вигляді (Відділ маркетингу, Рівненська ОУНБ, 

вул. Короленка, 6, 33028). 

  

ОПИСОВИЙ ЗВІТ 

  

1. Назва проекту, назва організації, що реалізує проект. 

2. Які ще організації брали участь у реалізації проекту. 

3. На розв`язання якої конкретної проблеми спрямовано проект та цільові групи проекту. 

4. Стан реалізації проекту (перелік заходів, що було здійснено впродовж терміну реалізації 

проекту, у хронологічному порядку). 

5. Оцінка короткострокових та довгострокових результатів проекту: 

  

Якісні індикатори (ефективність) 

- Чи досягнуто поставлену мету (яку, коротко опишіть) 

- Чи планується продовження діяльності/участі 

- Авторська оцінка короткострокової та довгострокової ефективності 

- Відгуки засобів масової інформації 

- Проблеми, з якими зіткнулися під час реалізації проекту (що не вдалося здійснити, 

причини цього) 

- Яким чином результати реалізації проекту можуть бути поширені та застосовані на 

практиці у майбутньому 

Кількісні індикатори 

- Кількість учасників проекту/залучених осіб 

- Кількість зацікавленої аудиторії на публічних подіях, якщо такі відбувалися (склад 

публіки: вік, соціальне становище, освіта, тощо) 

- Географія проекту: місто, район на які поширювалась дія проекту. 

6. Опишіть яким чином реалізація проекту сприяла зростанню іміджу Вашої організації, 

підсиленню можливостей обміну, комунікації та співробітництву з іншими організаціями 

(будь ласка, прокоментуйте це спираючись на мету Вашого проекту). 

  

7. Перелік додаткових матеріалів: 

  

Компакт-диски          ( шт.) 

Друковані видання    ( од. ) 

Подяки                                   ( шт.) 

Фотокартки (скан-копії)( шт.) 

Анкети (відгуки)        ( шт.) 

Роздаткові матеріали            ( шт.) 

Статті в ЗМІ (копії)               ( шт.) 

Інше 

8. ПІБ та підпис. 


