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FAQs 
(Поширені запитання) 

 
 
Що таке конкурс ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Конкурс SMALL WORLD. BIG IDEAS — це спеціальний проект, організований компанією «Медіа Ресурси Менеджмент» 
(Україна) спільно з Small World IFT (США) та MIPCOM (Франція), що має на меті пошук нових оригінальних концепцій 
(форматів) розважальних проектів. 
 
 
Хто може подати проект для участі в конкурсі ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
До участі в конкурсі ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS запрошуються телеканали, продюсерські компанії, незалежні 
автори, приватні особи, що зареєструвалися як Учасники конкурсу ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS на веб-сторінці SMALL 
WORLD. BIG IDEAS й оплатили будь-яким зручним способом внесок за участь у конкурсі (див. далі). 
 
 
Скільки проектів форматів від одного учасника можна подати для участі в конкурсі ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Кожен Учасник має можливість подати для участі в конкурсі ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS необмежену кількість 
проектів. Подання кожної нової заявки супроводжується оплатою внеску за участь (див. далі). 
 
 
Яким має бути проект для участі в конкурсі ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Критерії відбору проектів: 
• неігровий (non-scripted) проект розважального жанру (game, quiz, dating, travel, survival, reality show, тощо); 
• оригінальність, креативність, новизна; 
• потенціал створення циклу розважальних програм; 
• універсальність ідеї (в контексті можливості адаптації формату на різних територіях світу); 
• потенціал запровадження інтерактивних технологій (трансмедійність/мультиплатформеність). 
Проекти, що не відповідають вимогам, зазначеним вище, не передаватимуться до розгляду Експертного журі. 
 
 
На якому етапі розробки/реалізації проекти допускаються до участі в конкурсі SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Для участі в конкурсі SMALL WORLD. BIG IDEAS приймаються заявки на будь-якій стадії розробки і реалізації — від 
концепції («паперовий формат») до продукту, який вже з'являвся в ефірі (обов'язково умова — наявність вільних прав 
на закордонні території). 
 
 
Що потрібно зробити, аби стати повноцінним Учасником конкурсу ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Для того щоб стати повноцінним Учасником конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS і подати один або декілька проектів 
для участі в конкурсі, Вам необхідно: 
• ознайомитися з ПРАВИЛАМИ УЧАСТІ в конкурсі SMALL WORLD. BIG IDEAS; 
• зареєструватися на участь у Конкурсі на офіційній сторінці Конкурсу на сайті www.kyivmediaweek.com; 
• сплатити будь-яким зручним для Вас способом внесок за участь у конкурсі; 
• подати заявку на участь та надіслати організаторам SMALL WORLD. BIG IDEAS (на адресу swbi@mrm.ua) власний(і) 
проект(и), заздалегідь завантаживши і заповнивши спеціальну ФОРМУ ПОДАННЯ ПРОЕКТУ для участі в конкурсі SMALL 
WORLD. BIG IDEAS (не пізніше 16 серпня 2019 р.). 

https://mrm.ua/
http://www.smallworldift.com/
http://www.mipcom.com/
https://kyivmediaweek.com/uk/kmw/2019/SWBI
https://kyivmediaweek.com/uk/kmw/2019/SWBI
https://kyivmediaweek.com/uploads/assets/files/SWBI_2019/Rules_SWBI_2019_UK.pdf
http://www.kyivmediaweek.com/
mailto:swbi@mrm.ua
https://kyivmediaweek.com/uploads/assets/files/SWBI_2019/application_SWBI_2019_UK.docx
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У якій формі необхідно подавати проекти на участь у конкурсі? 
 
• усі Учасники мають надати опис та інформацію про свої концепції ТІЛЬКИ за допомогою спеціальної уніфікованої 
ФОРМИ ПОДАННЯ ПРОЕКТУ; 
• опис кожного проекту необхідно надати англійською та українською (або російською) мовами, при цьому 
англійський варіант опису проекту є пріоритетним; 
• кожен Учасник матиме змогу надати додаткові матеріали до поданого на участь у конкурсі проекту (додатково до 
заповненої ФОРМИ ПОДАННЯ ПРОЕКТУ) — відео, презентацію і та ін., надіславши їх організаторам на електронну 
адресу swbi@mrm.ua (у разі коли обсяг матеріалів перевищує 10 Мб, будь ласка, скористайтеся файлообмінником 
www.wetransfer.com). 
 
Який кінцевий термін подання матеріалів для участі в конкурсі SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Заявки та матеріали приймаються з 2 липня до 24:00 16 серпня 2019 року. Заявки та матеріали, отримані 
Організатором після 24:00 16 серпня 2019 року, не прийматимуться до розгляду. 
 
Яка вартість участі в конкурсі SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Внесок за участь у конкурсі SMALL WORLD. BIG IDEAS — 800 грн (за 1 проект). Кожен Учасник має змогу подати для 
участі в конкурсі ідей SMALL WORLD. BIG IDEAS необмежену кількість проектів, при цьому подання кожного нового 
проекту супроводжується сплатою внеску за участь. 
 
Як відбуватиметься процедура відбору фіналістів конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Експертне журі розглядає подані до участі в конкурсі проекти та відбирає, на свій розсуд, зважаючи на передбачені 
правилами конкурсу критерії, 5 фіналістів конкурсу. До складу* Експертного журі SMALL WORLD. BIG IDEAS увійдуть 
представники української та міжнародної індустрії ТВ-форматів. 
* Склад Експертного журі буде оголошено найближчим часом. Слідкуйте за оновленнями на офіційній сторінці 
конкурсу. 
 
 
Як і коли буде оголошено список фіналістів конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
Список п'яти фіналістів буде оприлюднено на офіційній сторінці конкурсу 27 серпня 2019 року. У разі виходу до 
Фіналу, Вас одразу поставлять до відома Організатори проекту і нададуть докладну інформацію щодо процедури 
участі у Фіналі конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS. 
 
 
Коли і де відбудеться Фінал конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
17 вересня з 16:00 до 18:00 в рамках KYIV MEDIA WEEK в Hyatt Regency Kyiv (вул. Алли Тарасової, 5, Київ, Україна). 
Кожен фіналіст конкурсу отримає 1 (один) бедж учасника KYIV MEDIA WEEK, що надасть доступ до усіх заходів 
медіафоруму, що будуть проходити 17 вересня 2019 року. 
 
 
Що потрібно представити на Фіналі конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
На Фіналі конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS 17 вересня 2019 року кожен Фіналіст має виступити перед аудиторією і 
незалежними експертами з презентацією власного проекту. Презентація (загалом не більше 7 хвилин) повинна 
містити стислий опис Фіналістом концепції шоу, основних правил та елементів, а також візуальну презентацію у 

mailto:swbi@mrm.ua
http://www.wetransfer.com/
https://kyivmediaweek.com/uk/kmw/2019/SWBI
https://kyivmediaweek.com/uk/kmw/2019/SWBI
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вигляді PowerPoint і/або відеоролика на великому екрані. Будь-які інші креативні прояви під час презентації шоу-
фіналіста також вітаються, але їх належить попередньо узгодити з Організатором конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS. 
Фіналісти зобов'язуються надати Організатору конкурсу візуальний супровід своєї презентації не пізніше 13 вересня 
2019 року. 
 
 
Як відбуватиметься Фінал конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
 • Фіналісти презентують аудиторії власні проекти форматів. 
 • Незалежні експерти висловлюють думки, ставлять запитання (також можливі запитання від учасників конференції) 
та оцінюють. 
 • Організатори конкурсу та представники компаній Small World IFT (партнер конкурсу) і Reed Midem (організатори 
MIPCOM і MIPTV, міжнародний партнер KYIV MEDIA WEEK) оголошують переможця конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS. 
 
 
Що отримує Переможець конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
1 / Приз від Партнера конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS — компанії Small World IFT (США): 
 • Small World IFT стає ексклюзивним дистриб'ютором формату-переможця на міжнародному ринку, долучає формат 
до свого каталога і представляє його на всіх основних міжнародних ринках контенту; 
• Small World IFT надає консалтингові послуги з доопрацювання формату щодо відповідності світовим стандартам і 
легкості адаптації на різних територіях світу; 
 • Small World IFT фінансує виробництво проморолика формату й офіційно представляє формат ринку на MIPTV 2020 
(березень-квітень 2020, Канни, Франція). 
2 / Приз від Міжнародного партнера – MIPCOM: 
 • один бейдж учасника найбільшого міжнародного ринку аудіовізуального контенту — MIPTV (30 березня – 2 квітня 
2020, Канни, Франція). 
 
 
Чи можу я бути впевненим, що під час конкурсу мою ідею не буде привласнено будь-ким — недобросовісними 
слухачами пітчингу або організаторами конкурсу? 
 
Варто зважати на те, що «ідеї витають у повітрі» і не є об'єктами авторського права. Зокрема, не є винятковим 
фактором і те, що деякі елементи проекту Учасника можуть бути ідентичними або схожими з матеріалами інших 
Учасників конкурсу, що розвивали аналогічну ідею незалежно від Учасника, а також з матеріалами та інформацією, 
отриманою Організатором або Партнером конкурсу з інших законних джерел (у тому числі відкриті, особисті або інші 
джерела, зокрема джерела з обмеженим доступом, до яких Організатор або Партнер конкурсу мають законний 
доступ). 
Таким чином, Учасник не вправі вимагати будь-яких винагород, виплат або компенсацій внаслідок використання 
Організатором або Партнером конкурсу матеріалів, які є ідентичними або схожими з матеріалами Учасника або 
елементами його проекту і які стали відомі Організатору або Партнеру конкурсу не з матеріалів Учасника, а з інших 
законних і правомірних джерел, або створені чи розроблені Організатором або Партнером Конкурсу самостійно і 
незалежно від Учасника, або є відкритою інформацією, відомою на момент проведення Конкурсу та подання 
Учасником заявки, або є суспільним надбанням і не підлягають охороні авторським правом. 
 
 
 
Куди можна звернутися за додатковою інформацією про конкурс SMALL WORLD. BIG IDEAS? 
 
У разі виникнення додаткових питань звертайтеся, будь ласка, до організаторів конкурсу SMALL WORLD. BIG IDEAS за 
телефоном +380 44 459 46 10 або надсилайте запити електронною поштою swbi@mrm.ua. 
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