विमेन अफ द िर्ल्ड , कला, नेपाल

वाउ हप्ता
विर्डनात्मक कवमिन
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बारमबार सोधिने प्रश्नहरू (FAQ )
धसर्जनात्मक कधमसन अनुदान भनेको के हो?
िाउ स्ट्र ान्ड् िका* लावि िविविविहरू ियार पाने र यि कािर्ािमा उल्लेख िररएका उदे श्यहरू पूविड िने वमल्दो
प्रस्तािहरूलाई हामी आवथडक र आवथडक-नभई-अन्य िहयोि (in-kind assistance) प्रदान िदै छ ौँ । प्रस्ताविि
िविविविको कुल लािि बेहोने उदे श्यले आवथडक ग्रान्ट रु.१५,००० (GBP १००) दे खख िुरू भएर रु. ३,००,०००
(GBP १५००) िम्मको हुनेछ ।
ब्राखन्डिं ि, िान्दवभडक दर्डक िम्म पहुौँ चका लावि प्रचार अवभयानको कायाड न्वयन र पुरा िररएका िविविविको प्रभािको
मुल्ािं कनमा विवमि नरही आवथडक-नभई-अन्य िहयोि वदइनेछ ।
*िाउ स्ट्र ान्ड् ि विश्वभररकै िाउ फेखस्ट्भलका लावि िाझा हुने फेखस्ट्भलको मूल-कायडक्रम हो । िाउ स्ट्र ान्ड् ि अन्तिडि
िाउ वथङ्क-इन (WOW Think In) र्स्ता फेखस्ट्भल-पुिडका िविविवि र टक्स, बाइट् ि, स्पीड मेन्टररङ्ग र्स्तै अन्य
अवनिायड िाउ कायडक्रमहरू पदड छन् । िाउ स्ट्र ान्ड् िका बारे अझै र्ान्न िि िर्डहरूका िाउ कायडक्रम-नक्शाहरू यहाौँ
हे नड िक्नु हुन्छ ।
िाउ हप्ता िन् २०२१को माचड १ दे खख ७ ििंचालन हुने वडवर्टल उत्सि हो । वब्रवटर् काउखिलद्वारा िन् २०१७ दे खख
नेपालमा ििंचालन भइरहे को िाउ फेखस्ट्भलहरूका उदे श्य अनुिार नै िाउ हप्ताले - छलफल, कायडर्ाला, कला
िम्बखिि कायड क्रमहरू र अििरहरू माफडि - नेपाली िमार्मा प्राििंविक हुने लैंविक मुद्दाहरूमा चेिना र्िाउने र
मवहला र वकर्ोरीहरूको - पुरुर् र वकर्ोरहरूको िाथिाथै - क्षमिा िृखि िने , उनीहरूका लैंविक िमानिा
िम्बखिि विचार र िारणाहरू प्रस्तुि िने माध्यम प्रदान िनेछ र दीर्डकावलन िम्बिहरूलाई बढािा वदने ठाउौँ
विर्डना िनेछ ।

अनुदानको लाधि को योग्य छन् ?
हामी त्यस्ता व्यखि र/िा ििंस्थाको खोर्ीमा छ ,ौँ र्िले िाउले र्स्तै िमािेर्ीकरण र विविििाका मूल्मान्यिा बोकी
िमार्मा अििारणा र व्यिहारमा पररििडन ल्ाउन विर्डनात्मक अवभव्यखिको र्खिलाई प्रयोि िने म वलक
िामग्री िा िविविवि विर्डना िनड चाहन्छन् । इच्छु क आिेदकहरूले िल वदइएका िाउ हप्ताका उदे श्यहरू हे री
अनुदानका प्राथवमकिा ििंि आफ्नो प्रवििध्दिा रहे को पुवि िनड िक्छन् । नेपालमै आिाररि व्यखि/ििंस्थाहरू
आिेदन वदन योग्य छन् ।

अनुदानका उदे श्य के हुन् ?
अनुदानले िाउ हप्ताका लावि म वलक िविविवि विकाि र पुरा िनड िहायिा प्रदान िनेछ । िाउ हप्ताका लक्ष्यहरू
वनम्न छन् :
-

मवहला/वकर्ोरीहरूका कथाहरू माफडि उनीहरूका चुन िीहरू बारे चेिना र्िाउने

-

िािं स्कृविक र रचनात्मक माध्यमबाट लैंविकिामा केखिि विकाि उदे श्यहरू पुरा िनड िहभािीहरूलाई

आिश्यक िीप, क्षमिा र ििंर्ालहरू प्रदान िने
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-

लैंविक िमानिाको मुद्दामा काम िरररहे का व्यखिहरू र ििंस्थाहरू बीच नयाौँ िम्बिहरू विर्डना िने िा

विद्यमान िम्बिहरू बवलयो पाने
-

मवहला/वकर्ोरीहरूले िािड र्वनक र्ीिनमा िहभािी भइ िामार्मा वनणाड यक भूवमका वनभाउन िक्ने र

लाभ उठाउन िक्ने िरर उनीहरूको आिार् र एर्ेिीलाई िमथडन िने

अनुदान कधि प्रकारका र कधि वटा छन् ?
विवभन्न अनुदानहरू उपलब्ध छन् :
-

कायडर्ाला अनुदान : पुिडवनिाड ररि श्रोिाका लावि क्षमिा िृखि कायडर्ाला ििंचालन िनड रु. १५,००० दे खख रु.

३०,००० िम्मको अनुदान रकम । बहु अनुदान उपलब्ध ।
-

कला प्रदर्डन अनुदान : प्रदर्डन/िविविवि ियार पनड र ििंचालन िनड रु ५०,००० दे खख रु. १,५०,००० िम्मको

अनुदान रकम । बहु अनुदान उपलब्ध ।
-

मिेर् अनुदान : मिेर्का मवहला/वकर्ोरीहरू ििंि विर्डनात्मक इन्टरभेिन िा विर्डनात्मक िामाग्री ियार

पनड रु.१,५०,००० अनुदान रकमको २ अनुदान ।
-

LGBTIQ+ अनुदान : लैंविक र य वनक अल्पििंख्यक ििंि विर्डनात्मक इन्टरभेिन िा विर्डनात्मक िामाग्री

ियार पनड रु.७५,००० अनुदान रकमको २ अनुदान ।

के आधथजक-नभई-अन्य (in-kind) सहयोि पधन समावेश िररनेछ ?
अनुदान रकम बाहे क विज्ञापन, मुल्ािं कन, ब्राखडिं ि र अन्य िहायिा प्रदान िनड िवकनेछ । अनुदान पाउने
व्यखिहरू/ििंस्थाहरू र्ोर्णा भए पवछ हरे क व्यखि/ििंस्था ििंि यि बारे छु ट्टै वलखखि रूपमा िहमवि िररनेछ ।

के अन्य स्रोिबाट आउन सक्ने म्याच योिदानले मेरो अनुदान पाउने सम्भावना बढाउँ छ ?
आिेदक िा अन्य स्रोिबाट आउने म्याच योिदान मुल्ािं कनको मापदडमा पदै न िर यस्ता प्रवििििाहरूले
कामको स्तर र पहुौँ च बढाउने िम्भािना प्यानलको अखन्तम वनणडयमा विचार िररनेछ ।

के वाउ हप्ता मा केही प्राथधमक धवषयवस्तु छन् ?
िाउ हप्ता मा प्राथवमक विर्यिस्तु छन् । हामी यस्ता िविविविमा रुवच राख्दै छ ,ौँ र्िले र्लिायु पररििडन र वलङ्गका
बीचका िम्बि; महामारीको मवहलाहरू/वकर्ोरीहरूमा अिर; युिाहरू ििंि र्ोवडन आउने नयाौँ वडवर्टल र
ििंस्कृविक अवभव्यखिहरूलाई आफ्नो विर्यिस्तु बनाएका छन् । अिाडी उल्लेख िररए अनुिार मिेर् क्षेत्रमा
ििंचालन िररने िविविवि र लैंविक र य वनक अल्पििंख्यक िमुदाय ििंि काम िनड विर्ेर् अनुदानहरू प्रदान
िररनेछन् ।
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के अनुदानका कुनै शिज हरू छलफल वा संसोिनका लाधि खुल्ला नहुनेछन् ?
िबै आिेदन प्रस्तािहरूले वनम्न वलखखि र्िडहरूको लेखा-र्ोखा राख्नु पनेछ :
१. िबै प्रस्ताविि िविविवि िन् २०२१को माचडको १ दे खख ७ वभत्र पुरा िररनु पनेछ ।
२. अनुदान प्रापकले िाउको ब खिक िम्पविको अविकार पाउनेछैन ििथड अनुदान प्रापकले वब्रवटर् काउखिल
ििंिको िहमविमा पहुौँ च र विज्ञापनका िविविवि िवहिको ििंचार योर्ना ियार पारर िो अनुरुप प्रबन्द्य िनेछ ।
३. नेपाल िरकारले स्थावपि िरे को कोवभड-१९को िुरक्षा वदर्ावनदे र् अनुिार िविविविको ियारी र कायाड न्वयन
िररनेछ । एकदम अिािारण अिस्थामा मात्र मुल्ािं कन प्यानलले िामावर्क दु री कायम िने व्यिस्था िवहिको
भ विक रूपमा ििंिै आउने कायडक्रममा विचार िनेछ ।
४. प्रस्ताविि बर्ेटले १०% भन्दा बढीको ओिरहे ड िा व्यिस्थापन खचड िमािेर् िनेछैन ।
५. वब्रवटर् काउखिलका अनुदान कर कट िीका लावि योग्य हुदै नन् िर VAT रे वर्स्ट्दड आिेदकले आफ्नो बर्ेट
VAT िमािेर्ी भएको िुवनविि िनुडहोि् ।
६. अनुदान प्रापकले वब्रवटर् काउखिल ििंि औपचाररक कन्टर ाक िनुड पनेछ र अनुदान प्राप्त िनड विक्रेिा विर्डना
प्रवक्रया (vendor creation process) पुरा िनुड पनेछ । कन्टर ाकले प्रस्ताविि वनयम र र्िडहरू लिायि प्रोर्े क्ट
अनुदानका वििरणको अवभलेख राख्नेछन् ।
७. अनुदान प्रापकले वब्रवटर् काउखिलद्वारा वनयुि िररएको मुल्ािं कनकिाड ििंि िहकायड िरर प्रविवक्रया वलने िािन
र ििंयन्त्रलाई लािु िरर आफ्ना वक्रयाकलापको प्रभािको अवभलेख राख्नेछन् र वक्रयाकलापको िारािं र् ररपोटड ििं िै
त्यिको अवडयो-वभवडयो अवभलेख पवन बुझाउनेछन् ।
८. अनुदान प्रापक िन् २०२१को माचड १८ िम्म प्रस्ताविि िविविविको कायड िवमक्षामा िहभािी हुनेछन् ।
९. पहुौँ चका लावि िािं केविक भार्ा, क्याप्सन, िबटाइटलका खचड पवन िमािेर् िनुडहोि् । प्राय िािं केविक भार्ा
दोभार्ेका लावि र्ण्टाको दर रु. १,५०० हुनेिछड ।

कायजक्रमको समय िाधलका कस्तो हुनेछ ?
िधिधवधि

र्नावरी

फेब्रुवरी

माचज

प्रोर्ेकको विकाि

प्रमोिन/विज्ञापन

कायाड न्वयन

कायड िवमक्षा र ररपोटड
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कसरी आवेदन भने ?
िाउ स्ट्र ाड िा अनुदानको प्रकार अनुिार िल विवभन्न वडवर्टल फारमहरू वदइएका छन् । हरे क फारममा
आिेदकको वििरण, प्रस्ताविि िविविवि, लािि, अपेवक्षि पररणाम र अन्य वििरण भने खडहरू छन् ।

वाउ हप्ता धसर्जनात्मक कधमसनको आवेदन फारम (नेपाली र अंग्रेर्ी)
आवेदनको मुल्ांकन कसले कसरी िनेछ ?
आिेदनको मुल्ािं कन िाउ फाउनडे िन र वब्रवटर् काउनविलका प्रविवनविहरूको प्यानलद्वारा रोवलङ्ग आिारमा
(नयाौँ आिेदन, नयाौँ र्ानकारी आए अनुिार स्वीकृि/अस्वीकृि/प्रिीक्षािूचीमा पने वनणडयहरू वलने िरर) िररनेछ ।
मुल्ािं कन आिार वनम्न हुनेछन् :
-

कायडक्रमको उदे श्य ििंिको मेल

-

िामग्रीको विर्डनात्मकिा

-

स्केल / विर्य-क्षेत्र (स्कोप)

आवेदन प्रापक कधहले घोषणा हुनेछ ?
िन् २०२० वडिेम्बरको २८ िाररक िम्म अखन्तम र्ोर्णा िने िरर आिेदन प्रापक रोवलङ्ग आिारमा (नयाौँ आिेदन,
नयाौँ र्ानकारी आए अनुिार स्वीकृि/अस्वीकृि/प्रिीक्षािूचीको वनणडयहरू वलने िरर) र्ोर्णा िररनेछ । िफल
आिेदकहरूलाई आिेदन फारममा वििरण माफडि

मैले कसरी अनुदान प्राप्त िनज सक्छु ?
यवद िपाईको आिेदन स्वीकृि भएमा हामी त्यि पवछको प्रवक्रया बारे र्ानकारी िवहि िम्पकड िनेछ ौँ । िाउ
कवमिन अनुदान प्राप्त िनड िम्बखिि प्रस्तािको वििरण उल्लेख िररएको औपचाररक िम्झ िा िा कन्टर ाक िनुड
पनेछ । यि अन्तिडि कायाड न्वयन पुरा िनड वदइएको आवथडक िहायिाको लेखा राख्न वमल्ने प्रोर्ेक्ट योिदान पवन
पनेछ ।

के अनुदानबाट कर कटौिी हुनेछ ?
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वब्रवटर् काउखिलको अनुदानहरूमा कर छु ट हुन्छ िर VAT रे वर्स्ट्र िररएका आिेदकहरूले पेर् िररएको िमग्र
बर्ेटमा १३% VAT िमािेर् िनुड पनेछ ।

वाउ फेस्टिभलहरू बारे अझै बुझ्न किा हे दाज हुन्छ ?
िाउ फाउन्डे िन र िाउ - विमेन अफ द िर्ल्ड का कायड क्रम र फेखस्ट्िलका बारे र्ान्न :
www.thewowfoundation.com
नेपालमा ििंचालन भएका विििका िाउका बारे वििरण र ररपोटड यहाौँ हे नड िवकन्छ :
www.britishcouncil.org.np/wowfestival
विर्डनात्मक कवमिन अनुदानको आिेदन भनड यहाौँ खिक िनुडहोि् ।

www.britishcouncil.org
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