
Конкурс грантів від УКФ для фахівців, 
які працюють у сфері збереження та 
популяризації культурної спадщини 
України 

Український культурний фонд розпочав конкурс на грантову програму 
«Культурна спадщина» в межах грантового сезону на 2023 рік. Програма 
має на меті підтримати проєкти спрямовані на дослідження, збереження, 
відновлення, захист та популяризацію української культурної спадщини, 
що надалі сприятиме зміцненню сучасної української ідентичності та 
формуванню спільних цінностей українського суспільства. 

  

Програма складається з трьох ЛОТів 
(підпрограм): 

• ЛОТ 1. Диджиталізація. Інструкція за посиланням.  
• ЛОТ 2. Кроссекторальні проєкти зі збереження культурної спадщини. 

Інструкція за посиланням. 
• ЛОТ 3. Дослідження історико-культурної спадщини України. Інструкція 

за посиланням. 
  

Для кого: 
Заявником ЛОТів може бути 

• юридична особа всіх форм власності; 

• фізична особа-підприємець, що зареєстрована на території України 
відповідно до чинного законодавства не менше ніж за один рік на дату 
початку конкурсного відбору та має відповідний досвід діяльності у сфері 
культури. 

https://ucf.in.ua/storage/docs/16012023/%201%20%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_254ddad5841948c1ced0881e12fa140d7983cf02.pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/16012023/%202%20%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%D1%96%20%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8_6ecdb8a29bc94f18c6731ae019c8a1d8fe5c206c.pdf
https://ucf.in.ua/storage/docs/16012023/%203%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_fec7e335a6584fe081c145b842d463b14e7de379.pdf


  

Сума гранту: 
• ЛОТ №1: мінімальна сума — 500 000 грн, максимальна сума — 1 000 000 

грн. 
• ЛОТ №2: мінімальна сума — 500 000 грн, максимальна сума — 2 000 000 

грн. 
• ЛОТ №3: мінімальна сума — 400 000 грн, максимальна сума — 800 000 

грн. 
 Які проєкти можна реалізувати: 

• ЛОТ №1: експозиція/реекспозиція, віртуальна екскурсія (в тому числі 
мультимедійний аудіогід, 3D-тур), цифровий експонат (3D-модель, 
мультимедійна голограма), цифровий опис, каталог, фонд, колекція, 
зібрання: 

• ЛОТ №2: цифрова платформа (веб-сайт, мобільний додаток/застосунок), 
цифровий продукт (інтерактивна мапа, ігри, онлайн квест, 3D екскурсія, 
програмне забезпечення), цифрові архів, бібліотека, музей, інтерактивний 
архівний, бібліотечний, музейний простір. 

• ЛОТ №3: аналітичний звіт, що може бути доповнено виставкою, освітньою 
програмою, цифровою платформою, інформаційною кампанією, форумом, 
конференцією тощо. 
  

Як взяти участь? 
Для того, щоб взяти участь у програмі учаснику необхідно: 

1. Уважно ознайомитись з інструкціями до конкурсу, де зазначені календар та 
процедура відбору заявок, а також відповіді на всі можливі питання. 

2. Зареєструватись на сайті УКФ як заявник. 
3. Обрати програму «Культурна спадщина» та ЛОТ, заповнити анкету та 

підписати її ЕЦП. Ознайомитись з додатковою покроковою інструкцією 
подачі заявки можна за посиланням. 
  

Кінцевий термін подачі заявки — 28 лютого 2023 року. 

https://ucf.in.ua/register
https://ucf.in.ua/m_programs/63c3dfd7552896132a37c376
https://ucf.in.ua/p/how_to_apply
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