ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу журналістських робіт на тему «Демократична
Україна» у Полтавській, Сумській та Черкаській областях
1. Загальні положення
1.1. Конкурс журналістських робіт на тему «Демократична Україна» (надалі —
конкурс) проводиться відповідно до проекту № 17-NOR007-10, за підтримки Freedom
House (надалі — Проект), з метою розвитку свободи слова та журналістики на
місцевому рівні, поширення інформації про хід реформ у регіонах, підвищення
обізнаності населення щодо питань толерантності та запобігання корупційним
проявам.
1.2. Конкурс проводиться за номінаціями: «Найкраща журналістська робота про
реформи на місцевому рівні», «Найкраща журналістська робота про питання
толерантності» та «Найкраще журналістське розслідування корупційних проявів» у
таких областях: Полтавська, Сумська, Черкаська.
1.3. Максимальна кількість поданих до конкурсу матеріалів від одного автора (групи
авторів) — 5 шт.
1.4. Представники ГО «Інститут аналітики та адвокації» готові надати учасникам
конкурсу необхідну інформацію та коментарі. Учасники конкурсу не обмежені у
своєму виборі осіб та організацій як джерел інформації та авторів коментарів.
2. Організаційне забезпечення та строки проведення конкурсу
2.1. Проведення конкурсу здійснюється конкурсною комісією. Склад комісії
затверджується робочою групою проекту.
2.2. Подання матеріалів на участь у конкурсі триває до 30 квітня 2017 року на адресу
iaa.ukraine@gmail.com з приміткою «Конкурс журналістських робіт — ФХ».
2.3. Матеріали подаються до конкурсної комісії з дотриманням вимог глави 4 цього
положення.
3. Учасники Конкурсу
3.1. Конкурсні роботи подаються журналістами телерадіокомпаній, інтернет-видань,
газет та журналів; блоґерами; громадськими активістами Полтавської, Черкаської та
Сумської областей.
3.2. Право надавати матеріали на конкурс мають журналісти усіх видів ЗМІ, блоґери та
громадські активісти.
3.3. Матеріали, надіслані або передані конкурсній комісії, не рецензуються і не
повертаються.
3.4. Учасники Конкурсу, що заявили про бажання брати участь у Конкурсі, повинні
заповнити анкету на участь, що знаходиться за посиланням: https://goo.gl/YuHG3S.

3.5. Конкурсна комісія формує та веде список учасників конкурсу, що підтвердили
факт своєї участі у Конкурсі у порядку, встановленому даним Положенням.
3.6. Подання конкурсної роботи означає згоду автора на розміщення матеріалів роботи
на сайті ГО «Інститут аналітики та адвокації» (www.iaaukraine.com) та на сайтах
партнерських організацій з посиланням на автора, на сторінках соціальних мереж, у
друкованих виданнях; використання поданих матеріалів з посиланням на автора у
роботі ГО «Інституту аналітики та адвокації» (www.iaaukraine.com).
4. Вимоги до матеріалів, які подаються до конкурсної комісії
4.1. Конкурсні роботи, які надсилаються для участі у конкурсі, повинні розкривати
одне або більше питань, що вказані у пункті 4.7 цього Положення. При цьому, одне
журналістське розслідування не повинно включати в себе розкриття одразу двох або
трьох питань, визначених пунктом 4.7. цього Положення. Кожне журналістське
розслідування передбачає розкриття кожної окремої тематики (питання), визначеної з
переліку, що встановлений пунктом 4.7. цього Положення.
4.2. Кожен матеріал, надісланий на пошту iaa.ukraine@gmail.com, має
супроводжуватися короткою інформацією про автора (ПІБ, місце роботи, контактний
телефон) та ЗМІ (блоґ, канал на Youtube) у довільній формі.
4.3. Текстову частину матеріалів потрібно подати у форматі .docx або .doc окремим
файлом. Ілюстрації до публікацій мають бути прикріплені до листа окремими файлами.
4.4. Відеоматеріали мають бути завантажені на Youtube. Посилання на відеоматеріали
мають бути зазначені в тексті електронного листа.
4.5. Перевагу отримають матеріали, які міститимуть задокументовані дані, у тому числі
на фото та відео.
4.6. Щонайдетальніше розкриття якомога більшої кількості аспектів підвищить
цінність матеріалів при оцінюванні журі. У пункті 4.7 наводимо перелік аспектів, які
необхідно розкрити у матеріалах.
4.7. ГО «Інститут аналітики та адвокації» рекомендує звернути особливу увагу на такі
питання: впровадження процесів реформ на місцевому рівні; актуальність питання
толерантності на місцевому рівні; корупційні ризики та прояви корупції.
4.8. Конкурсні роботи, що розкривають питання корупційних ризиків та проявів
корупції, повинні містити елементи розслідування, зокрема елементи:
інтерв'ю;
репортажів;
офіційної інформації та матеріалів;

аналітики.

4.9. Конкурсні роботи повинні бути створені у період з 15 листопада 2016 року по 30
квітня 2017 року.
5. Підбиття підсумків
5.1. З 30 квітня 2017 року конкурсна комісія розглядає надані роботи, оцінює їх за
рейтинговою системою, що формується безпосередньо конкурсною комісією до
початку цього конкурсу і визначає трьох переможців конкурсу - по одному в кожній
окремій номінації, визначеній пунктом 1.2. цього Положення. Конкурсна комісія
розглядає лише ті матеріали, які відповідають всім вимогам конкурсу, оцінює їх із
суспільно-політичної та художньої точок зору.
5.2. До 14 травня 2017 року конкурсна комісія, просумувавши виставлені бали,
приймає рішення про визначення трьох переможців конкурсу - по одному в кожній
окремій номінації, визначеній пунктом 1.2. цього Положення та здійснює виплату
таким переможцям грошової винагороди.
5.3. Загальний призовий фонд конкурсу по всіх трьох номінаціях складає 450 дол. США
(в гривневому еквіваленті за середньостатистичним міжбанківським курсом на момент
продажу валюти), в тому числі і податки.
5.4. Учасник (автор або група авторів, як фізичні особи), який за результатами
визначення конкурсною комісією його таким, що набрав найбільшу кількість балів
(став переможцем) відносно інших учасників Конкурсу у номінації «Найкраща
журналістська робота про реформи на місцевому рівні» у порядку, встановленому
цим Положенням, отримує грошову винагороду у розмірі, що становить 150 дол. США
(в гривневому еквіваленті за середньостатистичним міжбанківським курсом на момент
продажу валюти), в тому числі податки, а також відповідний сертифікат.
5.5. Учасник (автор або група авторів, як фізичні особи), який за результатами
визначення конкурсною комісією його таким, що набрав найбільшу кількість балів
(став переможцем) відносно інших учасників Конкурсу у номінації «Найкраща
журналістська робота про питання толерантності» у порядку, встановленому цим
Положенням, отримує грошову винагороду у розмірі, що становить 150 дол. США (в
гривневому еквіваленті за середньостатистичним міжбанківським курсом на момент
продажу валюти), в тому числі податки, а також відповідний сертифікат.
5.6. Учасник (автор або група авторів, як фізичні особи), який за результатами
визначення конкурсною комісією його таким, що набрав найбільшу кількість балів
(став переможцем) відносно інших учасників Конкурсу у номінації «Найкраще
журналістське розслідування корупційних проявів» у порядку, встановленому цим
Положенням, отримує грошову винагороду у розмірі, що становить 150 дол. США (в

гривневому еквіваленті за середньостатистичним міжбанківським курсом на момент
продажу валюти), в тому числі податки, а також відповідний сертифікат.
5.7. У разі, якщо за результатами оцінювання конкурсною комісією робіт учасників,
які задовольняють і в повному обсязі відповідають умовам конкурсу не буде виявлено
за кожною відповідною номінацією, або буде виявлено лише за однією або двома
відповідними номінаціями, визначеними пунктом 1.2. цього Положення, призовий
фонд не підлягає розподілу між роботами учасників, що були подані в межах конкурсу,
проте за рішенням конкурсної комісії були визнані такими, що не відповідають
заявленим умовам та вимогам цього конкурсу в межах відповідних номінацій,
встановлених пунктом 1.2. цього Положення.
5.8. У разі, якщо за результатами оцінювання конкурсною комісією робіт учасників
виявиться, що у одній чи кількох номінаціях жодна з робіт не відповідає критеріям
переможця, призовий фонд у цій або цих номінаціях може бути перерозподілений на
іншу/інші номінації, де виявиться більше ніж одна робота, що відповідає критеріям
переможця.
6. Нагородження переможців та висвітлення проведення конкурсу
6.1. Оголошення переможців і виплата нагород відбудеться до 21 травня 2017 року.
6.2. Про організацію, проведення та результати конкурсу ГО «Інститут аналітики та
адвокації» інформує через персональний веб-сайт www.iaaukraine.com.
7. Прикінцеві положення
7.1. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються на розсуд конкурсної
комісії з дотриманням засад об’єктивності, повноти, достовірності, прозорості та
гласності, про що повідомляється заявник або інша зацікавлена особа.
7.2. У разі виникнення питань, що не врегульовані цим Положенням, звертайтеся за
такою електронною адресою: iaa.ukraine@gmail.com, вказавши тему листа «Конкурс
журналістських матеріалів — ФХ».
7.3. Організація залишає за собою право в будь-який момент змінити умови та вимоги
конкурсу, за винятком вимог щодо оплати (гонорару), про що усі відомі учасники
конкурсу та зацікавлені особи мають бути додатково повідомлені невідкладно, але не
пізніше ніж через 24 години з моменту внесення відповідних змін та доповнень.

