
ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнського відкритого конкурсу програм збереження і розвитку  

елементів нематеріальної культурної спадщини «ЖИВА ТРАДИЦІЯ» 
 

1. Організатори конкурсу: Український центр культурних досліджень (УЦКД) за підтримки 

Українського культурного фонду проводить Всеукраїнський відкритий конкурс програм 

збереження і розвитку елементів нематеріальної культурної спадщини «Жива традиція». 

2. Мета конкурсу – обрання найбільш релевантної, комплексної та узгодженої програми 

(механізмів використання інструментів) збереження і розвитку елемента нематеріальної 

культурної спадщини України. 

3. Завдання конкурсу: 

− залучення локальних спільнот до репрезентації регіональної культури;  

− підготовка «пулу» нових елементів, що можуть претендувати на включення до 

Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини; 

− привернення уваги до елементів нематеріальної культурної спадщини, що не ввійшли до 

Національного переліку НКС. 

4. Порядок проведення конкурсу: 

4.1. На електронну адресу virtualnks@gmail.com з позначкою «Конкурс» до 18.11.2018 року до 

18.00 мають бути надіслані наступні матеріали:  

− Заповнена облікова картка на елемент нематеріальної культурної спадщини, що 

пропонується зберегти і розвивати (форма додається). 

− Опис програми механізмів використання інструментів збереження і розвитку елемента 

нематеріальної культурної спадщини регіону (форма додається). 

− Фото (не менше 10), відео (за потребою) та аудіо (за потребою) матеріали на елемент, 

що плануєте зберегти і розвивати. 

4.2. Конкурсний відбір заявок проводиться у два етапи.  

− І етап – заявки перевіряються на відповідність технічним умовам та відповідність 

критеріям оцінки. Із загальної кількості заявок експертною групою буде обрано десять найбільш 

релевантних програм.  

− ІІ етап – десять відібраних номінантів буде представлено на розгляд експертної комісії, 

яке має обрати трьох переможців.  

4.3. До участі запрошуються представники та колективи локальних спільнот, територіальних 

громад, ОЦНТ, громадських організацій, загальноосвітніх шкіл, спеціалізованих навчальних 

закладів та інші зацікавлені особи та інституції. 

5. Експертна комісія формується на конкурсній основі через open call, який оголошено на сайті 

УЦКД: http://uccs.org.ua/featured/open-call/ . Термін подання заявок на участь у роботі експертної 

ради: до 15 листопада 2018 року (до 18.00). 

6. Нагородження переможців:  

6.1. За перемогу у конкурсі передбачена грошова винагорода для фізичних осіб у розмірі: 

− перша премія - 25 тис. грн. (Відповідно до пункту 170.6 ст. 170 Податкового кодексу України, 

з суми премії буде утримано податок у розмірі 18 відсотків); 

− друга і третя премії по 12500 грн (Відповідно до пункту 170.6 ст. 170 Податкового кодексу 

України, з суми премії буде утримано податок у розмірі 18 відсотків).  

6.2. Нагородження лауреатів відбудеться 11 грудня 2018 року. 

 

http://uccs.org.ua/featured/open-call/

