Міський конкурс студентських проектів «Харків – місто
молодіжних ініціатив»
Щороку за ініціативою Харківського міської ради проводиться Міський
конкурс студентських проектів «Харків – місто молодіжних ініціатив».
Оргкомітет Конкурсу визначає 50 переможців, які нагороджуються
грошовими преміями.
Роботи на Конкурс відбираються у березні та надаються до експертних
рад на початку квітня. Впродовж квітня триває перший відбірковий тур
Конкурсу. Другий тур у формі презентації-захисту проекту проходить у
травні.
На Конкурс можуть бути представлені індивідуальні або колективні
проекти. Кількість авторів колективної роботи не повинна перевищувати 5
осіб.
Від одного ВНЗ до експертних рад подаються не більше 10 проектів.
Конкурс проводиться за номінаціями:
• «Розумному місту – креативна молодь» (інформаційно-дослідницькі
проекти у сфері соціології, права, історії Харкова; інноваційні проекти
із впровадження винаходів та новітніх технологій у сферах хімії,
фізики, математики тощо);
• «Харків – місто відрите, творче, толерантне» (соціальні, волонтерські,
благодійні проекти; проекти, спрямовані на духовний та естетичний
розвиток молоді, національно-патріотичне виховання, впровадження
нових форм організації змістовного дозвілля студентської молоді,
проведення культурно-масових заходів);
• «Рідному Харкову – сталий розвиток» (проекти та програми міського
розвитку,
реформування
місцевого
самоврядування,
енергоефективності міста, раціонального використання міського
простору, розвитку муніципальної та туристичної інфраструктури,
житлово-комунального господарства, екологічні аспекти розвитку
міських територій, архітектурні та будівельні проекти);
• «Харків – територія успішної кар’єри» (бізнес-проекти, стартами,
проекти, спрямовані на створення умов для професійного розвитку
молоді, розвиток підприємницької ініціативи та створення власного
бізнесу в молодіжному середовищі, розширення можливостей
працевлаштування і побудови успішної кар’єри, програмування, ІТтехнологій).

Вимоги до конкурсних робіт:
1. Проект має бути актуальним дослідженням за обраною темою, містити
обґрунтовані висновки та конкретні пропозиції щодо його реалізації на
практиці.
2. Для участі в І етапі подається опис проекту за такою структурою:
• Опис проблеми, яка вирішується (або актуальність проекту);
• Цільова аудиторія (на кого спрямований проект);
• Сутність ідеї (проекту);
• Результати, які будуть отримані (у тому числі обґрунтування їх
соціальної значущості та суспільної корисності);
• Індикатори вимірювання та досягнення результатів;
• Опис партнерів і наявних ресурсів (у тому числі короткий опис
команди проекту);
• Опис процесів (планів) з реалізації проекту (в тому числі опис того, що
вже виконано);
• Опис того, що ще необхідно для реалізації проекту (інформаційна,
фінансова, матеріальна допомога, яку необхідно додатково отримати).
3. Опис проекту має відповідати таким вимогам: обсяг до 10 аркушів (не
враховуючи додатків) на папері формату А4 з використанням
текстового редактору Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman,
14 розмір, полуторний інтервал. Роботи подаються в паперовому та
електронному виглядах.
Проект та заявку за наведеною нижче формою для участі у Конкурсі
надаються до наукового відділу.
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