Оголошення конкурсу серед українських міст
Підтримка реалізації Днів європейської спадщини 2017
Дні європейської спадщини проводяться раз на рік. В рамках
цієї події в усій Європі для широкої публіки відкривають
пам’ятки архітектури, зокрема маловідомі і такі, які зазвичай є
недоступними, організовуючи там спеціальні екскурсії. Ініціатива
Ради Європи, офіційно започаткована 1991 року, має на меті
привернути увагу до культурної спадщини та її ролі в суспільстві.
Львів є одним із небагатьох українських міст, які долучилися до
цієї ініціативи: тут Дні європейської спадщини почали проводити
2011 року.
В останні роки помітно зріс суспільний резонанс довкола теми
охорони пам’яток, й у вересні 2016 Дні європейської спадщини
відбулися вже у 9 українських містах.
Грант
На 2017 рік проект «Муніципальний розвиток та оновлення
старої частини міста Львова» оголошує конкурс «Дні
європейської спадщини 2017», прагнучи підтримати проведення
такого заходу в українських містах (до трьох міст). Для цього
передбачене фінансування у розмірі до 500 EUR на кожне місто
– на виготовлення друкованої та рекламної продукції. Крім того,
ми пропонуємо наші консультації при підготовці програми.
Загальні вимоги до аплікантів
Власний вклад до загальних цілей Днів європейської спадщини:
•Познайомити мешканців з невідомими або важко доступними
для громадськості пам’ятками та історичними місцями
•Привернути увагу громадськості до значення культурної
спадщини
•Підняти тему охорони пам’яток та фахового збереження
пам’яток архітектури
•Уможливити участь різних цільових груп (діти – молодь – старші
люди тощо)
Заходи
•Некомерційний характер, неприбутковість
•Проведення безкоштовних екскурсій, лекцій, кінопоказів тощо,
що стосуються теми Днів європейської спадщини та орієнтуються
на різні цільові групи
Тривалість заходів: 1-2 дні
Термін проведення: 01.09-30.09.2017

Що може бути профінансоване?
•Програма заходу
•Постери
•Сіті-лайти
•Біл-борди
•Банери
•Тематичні листівки, наклейки
•Бейджі
•Грамоти з подяками учасникам, волонтерам тощо
•Виставкові плакати
•Інші матеріали за узгодженням з організатором конкурсу
Відбір та оцінювання
Оцінювання заявок і вибір переможців відбуватимуться у два
етапи.
1. А ДМІНІСТРАТИВНЕ ОЦІНЮВАННЯ
•Повністю заповнений формуляр
•Наявний детальний фінансовий план (бюджет з прибутками і
видатками)
•Доказ фінансування (власний внесок), крім можливого
фінансування GIZ
•Вчасне подання заявки (до 30.6.17, 00:00)
2. ОЦІНЮВАННЯ ЗМІСТУ
Для оцінювання заявки до уваги беруться наступні критерії:
•Логічна загальна концепція
•Тема
•Партнер, крім GIZ
•Попередній досвід проведення аналогічних заходів
Журі, до складу якого увійдуть представники УОІС Львова,
управління туризму та GIZ, визначать переможців.
Термін подання заявок: 30.06.2017, 00:00
Аплікаційна форма: goo.gl/jHBP3i
Оголошення конкурсу: 29.05.2017
Контактна особа:
Наталя Тарнавчик-Чугуєвець, natalya.tarnavchyk@giz.de

