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А. ПРОГРАМА КОНКУРСУ

1. МЕТА: 

виявлення та сприяння кращим стартапам, які сприяють перетворенню Києва 

на місто, комфортне для людей.

2. ІДЕЯ: 

Комфортні міста приваблюють та утримують висококваліфіковані кадри, 

інвесторів і туристів, які, у свою чергу, виводять розвиток міста на ще 

вищий рівень. Тому місто зацікавлене у новаторських реалістичних ідеях, 

спрямованих на його гуманізацію. 

В рамках конкурсу Best Urban Social Startup ми шукаємо як локальні, так 

і загальноміські проекти, які відповідають на певний суспільний запит, є 

інноваційними для Києва та України й у перспективі матимуть масштабний 

соціальний ефект. Учасники конкурсу отримають нагоду вдосконалити власні 

проекти, довести їх до етапу реалізації та, зрештою, вийти на якісно новий 

рівень розуміння потреб сучасного міста та його мешканців. Ми віримо, що 

конкурс надихне багатьох ініціативних та творчих людей долучитися до 

http://promisto.socialboost.com.ua/
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київського урбан-руху. Залучення нових учасників та популяризація конкурсу 

серед громади сприятиме більш відповідальному ставленню до міста й 

позитивним змінам у міському середовищу.

3. ЗАВДАННЯ: 

запропонувати ініціативний проект з впровадження позитивних змін у 

міському просторі Києва, який матиме очевидний соціальний ефект та буде 

реалізований у визначений термін (до 1 року) та в межах певного бюджету (у 

розмірі конкурсної винагороди).

4. УЧАСНИКИ: 

до конкурсу запрошуються громадські організації, архітектори, урбаністи, 

IT-активісти, стартапери, експерти з питань сталого розвитку міста та його 

енергетичних систем, представники соціально-відповідальних компаній,  

громадські активісти та всі небайдужі.
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5. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ ПРОЕКТІВ:

•	 Проект має стосуватися змін громадського простору Києва та 

демонструвати бережливе ставлення до міського середовища та / або 

його енергетичної інфраструктури.

•	 Проект має включати IT-складову: web-cайт, мобільну аплікацію, 

“розумний” гаджет, аплікацію для соціальних мереж тощо.  

•	 Проект має знаходитись на стадії ідеї, тобто його пілотний запуск ще не 

здійснювався. Посилання на прототип вітається.

•	 Проект або його пілотна складова мають бути реалізовані в рамках 

бюджету призового фонду (200 тис. грн); або має бути зазначений 

додатковий наявний ресурс, підтверджений документально (напр. 

меморандумом про наміри з інвестором/донором).

•	 Проект має призводити до сталих позитивних змін у житті городян та / 

або вирішувати одну / декілька важливих проблем.

•	 Проект, що претендує на додатковий грант Інституту енергоефективності 

України має створювати умови для заощадження енергоресурсів міста та 

/ або сприяти їх ефективнішому використанню.
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6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ:

ОЦІНКА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ МІСЬКОГО ПРОСТОРУ

Сприяння позитивним змінам у міському середовищі та більш 

відповідальному ставленню городян до міста.

ОЦІНКА ВПЛИВУ

Наявність позитивного соціального ефекту. Масштаб змін, до яких 

призводить проект має перевищувати обсяг витрачених зусиль.

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ

Проект має презентувати перспективи подальшого розвитку.  Проект 

вже вирішує конкретну проблему або створює умови для її вирішення в 

майбутньому або сприяє вирішенню низки інших проблем. 

ОЦІНКА ЗАТРЕБУВАНОСТІ

Наявність соціального попиту на проект. Люди будуть користуватися 

запропонованими  рішеннями або продуктом без додаткової реклами.

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ

Новаторський підхід до вирішення проблеми у порівнянні з тим, як вона 

вирішувалась до того. 
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ОЦІНКА РЕАЛІСТИЧНОСТІ

Здатність проекту чи його пілотного етапу бути реалізованими впродовж 

року визначеним коштом.

ОЦІНКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Інформативність презентації та грунтовність запропонованого рішення. 

ОЦІНКА КОМАНДИ

Здатність команди реалізувати проект.

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ МІСТА*

Вплив проекту на підвищення енергоефективності інфраструктури міста 

та / або об’єктів, на які він спрямований. Подолання технологічних та 

поведінкових бар’єрів до впровадження заходів з енергозбереження. 

Популяризація бережливого споживання енергоресурсів міста. 

*Для проектів, що претендують на додатковий грант Інституту 

енергоефективності України
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B. УМОВИ КОНКУРСУ

1. РЕЄСТРАЦІЯ 

Реєстрація учасників конкурсу обов’язкова і безкоштовна;

Реєстрація та подача проектів відбувається виключно через сайт конкурсу до 

10 травня 2015, 18.00 (за київським часом). По завершенню цього часу заявки 

та проекти прийматись не будуть. 

2. СКЛАД КОНКУРСНОГО ПРОЕКТУ

Конкурсний проект складається з:

текстових матеріалів - заповнена форма на сайті конкурсу

презентації - шаблон на сайті конкурсу

В разі включення проекту до десятки фіналістів з 12.05 до 28.05 конкурсант 

має підготувати графічні матеріали для презентації проекту на вистаці 

фестивалю міських проектів “PRO місто” - планшет в електронному вигляді 

(приклад планшету на сайті конкурсу)

Мова подачі: українська.

http://promisto.socialboost.com.ua/
http://promisto.socialboost.com.ua/
http://promisto.socialboost.com.ua/
http://promisto.socialboost.com.ua/
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3. ВІДБІР ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ

Подані на конкурс проекти проходять попередню експертизу оргкомітетом 

конкурсу на відповідність умовам конкурсу. Після подачі конкурсного проекту 

він оприлюднюється на сайті конкурсу та відкривається для 

online-голосування.  

Підсумки online-голосування підбиваються 10.05 та враховуються журі як 

додатковий голос при визначенні 10 фіналістів. 

11.05-12.05 відбувається сесія журі, результати голосування журі та перелік 

фіналістів конкурсу будуть оголошені на сайті конкурсу та надіслані 

учасникам конкурсу 12 травня 2015 р. електронною поштою. 

31.05 відбуваються публічні презентації проектів фіналістів конкурсу, за 

результами яких журі визанчає переможця та присуджуються спеціальні 

премії від партнерів.

 

http://promisto.socialboost.com.ua/
http://promisto.socialboost.com.ua/
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4. ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТІВ
 

Подані проекти оприлюднюються на сайті конкурсу. Десятка фіналістів робить 

вдікриту презентацію своїх проектів під час фестивалю міських проектів “PRO 

місто”. За підсумками презентацій журі обирає один проект-переможець. 

Також проекти фіналістів представляються на виставці фестивалю.

5. ГРАФІК КОНКУРСУ:

Конкурс проводиться в один етап.

2.04-10.05 - реєстрація учасників, оприлюднення конкурсних проектів та 

відкрите online голосування.

10.05 - кінцевий термін прийому конкурсних проектів

11-12.05 - сесія журі

12.05 - оголошення 10 фіналістів

28.05 - відкриття виставки конкурсних проектів 10 фіналістів

31.05 - публічні презентації проектів фіналістів конкурсу

31.05 - оголошення переможця конкурсу та присудження спеціальних 

премій від партнерів

http://promisto.socialboost.com.ua/
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6. ЖУРІ КОНКУРСУ:

1. Сергій Целовальник -  Головний архітектор міста Києва, директор 

Департаменту містобудування та архітектури.

2. Віктор Зотов - український архітектор, керівник архітектурного бюро 

Zotov&Co, засновник і куратор міжнародного архітектурного фестивалю 

CANactions.

3. Олександр Кардаков - голова громадської ініціативи “Рада Реформ 

Національної Безпеки”, віце-президент Асоціації Digital Ukraine, голова 

Наглядової ради компанії “Октава Капітал”.

4. Яніка Мерило - виконавчий директор Української асоціації венчурного 

капіталу та прямих інвестицій, експерт Агентства електронного урядування 

України.

5. Ірина Соловей - президентка громадської організації Garage Gang, 

співзасновниця всеукраїнської платформи інновацій Велика Ідея, громадська 

активістка.

http://kga.gov.ua/
http://www.zotov.com.ua/
http://www.canactions.com/
http://digitalua.org/
http://octava.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
http://www.dknii.gov.ua/
http://gggg.org.ua/
http://biggggidea.com/
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6. Олександр Озеран - виконавчий директор Інституту енергоефективності 

України (ІЕЕ).

7. Ігор Мельник - співголова Асоціації народних волонтерів. 

8. Денис Гурський - засновник громадянської платформи SocialBoost.

9. Дмитро Федоренко - засновних інтернет-журналу НашКиев.UA.

10. Максим Яковер – засновник креативного простору  “ЧАСОПИС”, 

співзасновник DreamKyiv.com.

http://ieeu.org.ua/
http://ieeu.org.ua/
https://www.facebook.com/ANVolunteersUkraine
http://socialboost.com.ua/
http://nashkiev.ua/
http://www.chasopys.ua/
http://dreamkyiv.com/
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7. ВИНАГОРОДИ

Премія: 200 тис. грн. (за рахунок спонсорських коштів)  

Спеціальні премії від партнерів конкурсу:

•	 За двома спеціальними номінаціями від Інституту енергоефективності  

України (ІЕЕ):

•	 за найкращу ідею в подоланні технологічних бар’єрів до 

впровадження енергоефективності – 10 тис. грн. та менторська сесія

•	 за найкращу ідею в подоланні поведінкових бар’єрів до 

впровадження енергоефективності – 10 тис. грн. та менторська сесія

•	 Від всеукраїнської платформи інновацій Велика Ідея

•	 забезпечення 15 годин менторських сесій зі спеціалістами з стратегії, 

краудфандингу та комунікацій для трьох команд фіналістів.

8. КОНТАКТИ

www: promisto.socialboost.com.ua

e-mail: promisto.socialboost@gmail.com

http://ieeu.org.ua/
http://ieeu.org.ua/
http://biggggidea.com/
http://promisto.socialboost.com.ua/
promisto.socialboost@gmail.com


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ

Текст рекомендовано розміщувати на 

рівні очей.

Висота шрифта:

•	 заголовки 80 кегль

•	 текст 28 кегль

Графічні матеріали:

•	 візуалізації

•	 фотографії

•	 графіки

•	 картографічні матеріали

•	 проектні матеріали (плани, 

розрізи, фасади)

•	 інші графічні матеріали, які 

пояснюють суть проекту

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ


