Положення щодо проведення конкурсу підтримки студентських та
викладацьких ініціатив серед студентів та викладачів
Сумського державного університету
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Конкурс підтримки студентських та викладацьких ініціатив серед
студентів та викладачів Сумського державного університету у формі
Пітчингу проектів1 проводиться студентським ректоратом Сумського
державного університету та РНГО “Центр соціального партнерства” за
підтримки Британської Ради в Україні (далі – Пітчинг проектів).
1.2. Основна мета Пітчингу проектів – підтримка студентських та
студентсько-викладацьких ініціатив, що сприяють всебічному розвитку
Сумського державного університету.
1.3. Пітчинг проектів проводиться у Сумському державному університеті.
1.4. Учасниками Пітчингу проектів є:
студенти СумДУ;
викладачі СумДУ (за умови подання спільних проектів зі студентами
СумДУ);
студенти інших ВНЗ міста Суми (за умови подання спільних проектів зі
студентами СумДУ направлених на міжуніверситетську взаємодію).
1.5. Ініціаторами (керівниками) проектних пропозицій на Пітчинг проектів
можуть лише студенти та викладачі СумДУ. До участі у Пітчингу проектів
допускаються як індивідуальні проекти, так і колективно підготовлені
проекти студентів та викладачів Сумського державного університету, що
відповідають пріоритетам Пітчингу проектів.
1.6. Пріоритетами Пітчингу проектів є:
якість освіти: тренінги, заходи направлені на підвищення якості освіти
та популяризацію академічної доброчесності;

Пітчинг проектів - презентація проектної ідеї перед експертним журі для отримання
зворотного зв’язку щодо подальшого доопрацювання та можливостей фінансування
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комфортний простір: покращення умов перебування студентів та
викладачів на території кампусу та студмістечка СумДУ;
відповідальне лідерство: формування активної громадянської позиції та
популяризація поваги до прав людини серед молоді;
культура: творчі події, виставки, перформанси, просвітницькі проекти
тощо;
спорт: активний відпочинок та популяризація серед молоді здорового та
безпечного способу життя;
міжкультурний діалог: підвищення знань молоді щодо інших культур і
народів, формування взаємоповаги та поваги до різноманіття, вміння
вести безконфліктний діалог.
1.7. Кожен учасник може подати на Пітчинг проектів необмежену кількість
проектів.
1.8 Всі проекти мають бути реалізовані до 31 серпня 2017 року. При
недотриманні цієї умови фінансування проекту скасовується.
1.9. Бюджет Конкурсу складає 300000 грн., з яких 150000 грн. надає
Сумський державний університет (в рамках конкурсу підтримки
студентських ініціатив) та 150 000 грн. надає Британська Рада в Україні.
Рекомендована сума бюджету проектної пропозиції до 15000 грн.
ІІ. КРИТЕРІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
2.1. Відповідність пріоритетам конкурсу.
2.2. Якість проектної заявки.
2.3. Якість інформаційно-рекламної діяльності проекту.
2.4. Залучення цільової аудиторії до реалізації проекту.
2.5. Перспективи продовження проекту.
ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ПІТЧИНГУ ПРОЕКТІВ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
ПЕРЕМОЖЦІВ
3.1. Основні етапи проведення Пітчингу проектів:
1-й етап: Подача проектних пропозицій та попередній відбір.
Термін подачі проектів до 22 січня 2017 року включно. Прийом проектних
пропозицій відбувається за електронним посиланням на сайті
http://pitching.in.ua/sumy. Попередній відбір здійснює Конкурсна комісія

Пітчингу проектів. До 29 січня учасникам повідомлять про результати
попереднього відбору, а також час і місце проведення подальших етапів
Пітчингу.
2-й етап: Презентація проектних ідей.
6 лютого 2017 року учасники мають представити свої ідеї перед експертною
командою фасилітаторів програми «Активні громадяни» Британської ради.
Презентація має бути до 7 хв. і може бути представлена в будь-якій формі.
3-й етап: Експертна оцінка та доопрацювання проектних пропозицій.
7-8 лютого 2017 року – доопрацювання проектних пропозицій в форматі
тренінгу у супроводі команди фасилітаторів Британської ради в Україні.
Участь у дводенному тренінгу – обов’язкова. Учасники, що не пройшли
навчання в рамках Пітчингу не допускаються до захисту проектів в
наступному етапі.
4-й етап: Захист проектних пропозицій.
9 лютого 2017 року – захист проектів перед Конкурсною комісією Пітчингу
проектів. Презентація проектної пропозиції має бути до 5 хв.
3.2. Оцінювання конкурсних робіт відбувається відповідно до
вищезазначених критеріїв. Визначення переможців відбувається за рішенням
Конкурсної комісії. Кількість проектів, що отримують фінансування
залежить від бюджетів поданих проектних пропозицій, але на сукупну суму
не вище ніж загальний бюджет Пітчингу проектів.
3.3 Конкурсна комісія формується з представників організацій-партнерів
Пітчингу проектів. Персональний склад Конкурсної комісії Пітчингу
проектів:
Колесниченко Дар’я – студентський ректор СумДУ;
Шибченко Сергій – перший студентський проректор СумДУ
Леус Дарина – координатор програми «Активні громадяни» в СумДУ,
старший викладач кафедри фінансів і кредиту;
Товстуха Анна – менеджер освітніх проектів РНГО «Центр соціального
партнерства»;
Такул Олександр – голова правління РНГО «Центр соціального
партнерства»;
Тихонович Віталій – менеджер програми «Активні громадяни» Британської
ради в Україні;
Білязе Олександра - менеджер соціальних проектів Британської ради в

Україні.
3.4. При поданні проекту конкурсанти дають згоду на обробку персональних
даних.
3.5. Проекти, подані на Конкурс розглядаються комісією 9 лютого 2017 року.
Комісія залишає за собою право корегувати бюджет проекту.
3.6. Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку від організаторів
Пітчингу проектів. Результати Пітчингу проектів будуть висвітлені на
офіційному сайті Сумського державного університету та в соціальних
мережах не пізніше 16 лютого 2017 року .
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
4.1. Відповідальність за виконання програми і звітність несе ініціатор
проекту (керівник проекту) з числа осіб вказаних в п.1.5.
4.2. Організатори Пітчингу проектів зобов’язуються забезпечити
фінансування проектів в терміни зазначені і узгоджені в плані виконання
проекту.
4.3. Після реалізації проекту ініціатор проекту (керівник проекту)
зобов’язується надати до студентського ректорату та РНГО «Центр
соціального партнерства» звіт про реалізацію проекту в 2-х тижневий термін.
Форма звіту надається організаторами Пітчингу проектів.

