
Актуальні гранти, конкурси (травень 2022) 

 

№ Назва донора Назва гранту, 

конкурсу 

Опис 

1 Zagoriy Foundation  

 

https://zagoriy.foundation/spisok-

grantiv/?fbclid=IwAR3K-mzEr9b9R-

UQCohKct_aGEJmCLRb_WtkB-

ZzAbfVtQbX1fLXvczGVZk 

Грантовий конкурс 

«Підтримка роботи 

неприбуткових 

організацій у часи 

війни» 

Оголошено грантовий конкурс «Підтримка роботи неприбуткових 

організацій у часи війни» від Zagoriy Foundation! 

Тематики: 

-забезпечення допомоги бенефіціарам, які визначені статутом організації; 

-підтримка переселенців та нових напрямів діяльності організації. 

Розмір гранту – до 200 000 грн. 

Прийом заявок до 5 травня 2022 року до 23:59 включно. 

Хто може подавати заявку? 

Неприбуткові організації, зареєстровані на території 

України відповідно до чинного законодавства та внесені до 

реєстру неприбуткових установ та організацій. А саме: благодійні, 

громадські, релігійні організації, у тому числі спілки, союзи, 

асоціації, благодійні фонди та міжнародні благодійні фонди, що 

офіційно зареєстровані на території Україні. 

Хто не може подати заявку? 

Фізичні особи, підприємці, державні структури, політичні партії 

(чи благодійні фонди, які пов’язані з політичними силами) та 

незареєстровані ініціативи. 

2 Українсько-данський молодіжний 

дім 

 

https://ua.theyouthhouse.org/support-

grants?fbclid=IwAR0XF4lvM88Yw-

OaIfPlHaZI3iVXPkRI1snwlwZK 

7trdyqGZ5PypB_ZIPZc 

Гранти швидкого 

реагування 

Українсько-данського 

молодіжного дому 

 

Гранти швидкого реагування Українсько-данського молодіжного дому.  

Це грантова програма із загальним фондом у 150 000 євро, яка дозволяє 

Українсько-данському молодіжному дому надавати швидку фінансову 

підтримку для розвитку молодіжних організацій, громадянського 

суспільства та активістів в Україні. 

Потенційними заявниками є представники молоді в громадянському 

суспільстві України або Данії, які працюють на підтримку України. 

Представниками молоді в громадянському суспільстві можуть виступати 

молодіжні організації, правозахисники, організації громадянського 

суспільства, митці, громадські рухи, культурні організації, незалежні 

активісти та мистецькі групи, які працюють з молоддю до 35 років. 

Проєкти мають стосуватися місцевих дій для негайної допомоги та 

підтримки, сталого розвитку, а також екстренної фінансової підтримки 

особам та групам, які знаходяться під загрозою. 

Орієнтовна сума гранту становить 7 000 євро. 

https://ua.theyouthhouse.org/support-grants?fbclid=IwAR0XF4lvM88Yw-OaIfPlHaZI3iVXPkRI1snwlwZK
https://ua.theyouthhouse.org/support-grants?fbclid=IwAR0XF4lvM88Yw-OaIfPlHaZI3iVXPkRI1snwlwZK
https://ua.theyouthhouse.org/support-grants?fbclid=IwAR0XF4lvM88Yw-OaIfPlHaZI3iVXPkRI1snwlwZK


Всі проєкти мають завершуватися до кінця 2022 р. 

Деталі тут: https://gurt.org.ua/news/grants/77571/ 
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Erasmus для молодих підприємців 

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/ 

Erasmus для 

молодих підприємців 

 

Це програма обміну для підприємців: починаючі бізнесмени відвідають 

європейських менторів, успішні власники бізнесу — запросять менш 

досвідчених колег з Європи до себе. Протягом 1-6 місяців ви будете 

працювати пліч-о-пліч. На вас чекає обмін досвідом, дослідження 

іноземного ринку та ділові знайомства з професіоналами з інших країн 

Європи. Програма надає фінансову підтримку новим підприємцям під час 

обміну, що допоможе покрити витрати на проживання в іншій країні. 

Під час карантину програма продовжує активно працювати, а також є 

можливість віддаленого обміну до трьох місяців зі збереженням 

можливості офлайн обміну до шести місяців. 

Це програма Erasmus for Young Entrepreneurs, що фінансується ЄС. В 

Україні обміном опікуються СIVITTA і RADAR: допомагають заповнити 

заявку, підшукати компанію та ментора для обміну. 

  

Що ви отримаєте? 

Починаючі підприємці, що поїдуть за обміном, отримають: 
- до шести місяців роботи пліч-о-пліч з досвідченим підприємцем або 

підприємницею у Європі 

- практичний досвід, персоналізовані поради та обмін ідеями  

- розуміння особливостей ведення бізнесу на ринках Європи 

- мережу потенційних партнерів, постачальників, клієнтів з Європи 

- щомісячну стипендію на проїзд, проживання й інші витрати 

  

Досвідчені підприємці, що запрошують починаючих бізнесменів до 

себе, отримають: 
- до шести місяців у компанії вмотивованого починаючого підприємця з 

європейської країни 

- свіжі ідеї й погляд зі сторони для розвитку компанії  

- інформацію про європейські ринки з перших рук 

- нові знайомства та партнерства серед європейських бізнесменів 

  

Хто може взяти участь? 
 Організатори шукають:  

- починаючих підприємців, що поїдуть за обміном; 

- досвідчених підприємців, що запросять до себе починаючих підприємців 

з інших країн Європи. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgurt.org.ua%2Fnews%2Fgrants%2F77571%2F%3Ffbclid%3DIwAR1ui9D1G5gpn4cBdeKljL4JmQg7RgNB1RGMKyj-C3ZZojZH34ItPu_ev_E&h=AT0OQfBUjpns2ro6F_9HkYeyBGwEZiABv2r9StwyEaJKWOTrp0s7hDqsuNf-e-kBvcL07XQqmL7MDk2TWXSxY3BzpMOym760-Pdwsqaf3k6qRkKpX1srbxgKKGEgRLarD4Lt&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT1xEqnpCWTh5vko5nH_8hVQFUzFNUj206-_TTSpuX_M27-i1k72tX8xTAE5jJGqAvI8EJF9ZnIAuNMT1apFKiFnbMSkL09xeoAMhxfj4XLuCmPAney99pFyUAFuiuIxuBt_QxNCEEGpOlXhNEsLeYSTVre8eXN4wPHHwVFCFbB2LI6X1CdlW5OluR2MFNtLJQBCmcVL_-3u9pmGUwjYj26wtkOOWYsVni23g6Ko6coOi58eIJMY
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
https://civitta.com.ua/erasmus-for-young-entrepreneurs?fbclid=IwAR0088w7Ya7M6WuHl1_iKonrrLYKE7KGofG9nAtf5ZjQTwewl2sdOj9nwRE


  

Що потрібно для участі? 
 Якщо ви — починаючий підприємець, що поїде за обміном:  

- бажання керувати власною справою або бізнес, який ви створили 

нещодавно;  

- менш ніж три роки підприємницького досвіду; 

- можливість присвятити до шести місяців обміну; 

- бізнес-план власного проєкту.  

  

Якщо ви — досвідчений підприємець, що запросить до себе 

починаючого бізнесмена: 
- керувати малим чи середнім бізнесом; 

- більш ніж три роки підприємницького досвіду;  

- можливість присвятити час менторству на період обміну; 

- бажання ділитися знаннями й досвідом. 

 Як подати заявку? 

Напишіть на eye@civitta.com або eye@radartech.com.ua. 



4 Міжнародний Фонд «Відродження» 

 

 

Грантова гуманітарна 

програма «Гуманітарна 

солідарність» 

 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ: 

30.09.2022 

ДАТА ЗАВЕРШЕННЯ КОНКУРСУ: 

30.09.2022 

Грантова гуманітарна програма «Гуманітарна солідарність» 

реалізується Міжнародним фондом «Відродження» у партнерстві та за 

фінансової підтримки CARE Deutschland e.V. 

Повномасштабне вторгнення росії на територію України, що розпочалося 

24 лютого 2022 року, призвело низку регіонів країни до межі 

гуманітарної катастрофи, спричинило вимушене внутрішнє переміщення 

значної кількості цивільного населення, розрив звичних соціальних та 

економічних зв‘язків, мереж підтримки і втрату засобів для існування для 

багатьох. Так, відповідно до підрахунків ООН, станом на 11 квітня 2022 

близько 4,5 млн людей покинули Україну у пошуках тимчасового захисту 

за кордоном, а понад 7,1 млн людей вимушено перемістилися у західні та 

центральні області; близько 12 млн людей залишаються у регіонах, в 

яких проходять активні воєнні дії, не спроможні їх покинути. 

МФ «Відродження» разом з CARE Deutschland e.V.. через цю програму 

запрошують до участі організації громадянського суспільства, 

волонтерські ініціативи, а також державні і комунальні установи, що 

працюють у сфері охорони здоров‘я та соціального захисту – які готові 

запропонувати заходи гуманітарного реагування та підтримки 

(гуманітарна допомога, релокація/евакуація, організація прихистків, 

надання психологічних, соціальних, (пара)медичних та інших послуг 

тощо), що ґрунтуються на фактичних даних про актуальні потреби, 

враховують особливості становища різних вразливих груп і сфокусовані 

на підтримці самозарадності людей у біді.   

Мета програми: забезпечити швидке реагування та задоволення 

гуманітарних потреб вразливих груп цивільного населення в умовах 

війни росії проти України. 

Пріоритети програми: 
 підтримка локальних гуманітарних ініціатив у громадах, які знаходяться 

безпосередньо близько до зони активних бойових дій та у громадах, які 

прийняли значну кількість вимушених переселенців; 

 надання гуманітарної допомоги та підтримки у надзвичайних умовах та 

вирішення гуманітарних потреб вразливих груп серед цивільного 

населення; 

 надання або створенню умов для покращення доступу до необхідної 

медичної допомоги, соціальних та інших необхідних послуг; 

https://www.care.de/


 захист людської гідності, сприяння самозарадності та солідарності у 

подоланні викликів для цивільного населення, яке зазнало руйнівного 

впливу війни. 

Важливі зауваги до проєктних пропозицій / запитів на пряму 

закупівлю 
1. Відповідно до вимог основного донора – CARE Deutschland – 

гуманітарна допомога та підтримка в рамках програми «Гуманітарна 

солідарність» може бути спрямована лише на цивільне населення. 

2. До вразливих груп, що пріоритизуються у рамках програми, належать: 

1. Особи, що потребують невідкладної медичної допомоги або реабілітації 

внаслідок війни; 

2. Особи, що мають хронічні або орфанні захворювання (напр.: паліативні 

хворі, ЛЖВ, інсулінозалежні хворі тощо); 

3. Особи з інвалідністю; 

4. Особи, що перебувають на утриманні у спеціалізованих закладах (напр.: 

геріатричні заклади, сиротинці тощо); 

5. Вимушені переселенці, шукачі притулку, біженці або мігранти; 

6. Особи, що належать до соціально вразливих категорій (напр.: бездомні, 

сироти, особи, звільнені з місць позбавлення волі тощо); 

7. Особи, що належать до меншин або вразливих груп (напр.: роми, ЛГБТ, 

ПКС тощо). 

Особливо в межах зазначених вразливих груп варто враховувати гендерні 

(жінки) та вікові (малолітні діти, особи похилого віку, 65+) вразливості. 

Разом з цим, цей перелік не є вичерпним та, згідно з принципом 

неупередженості в наданні гуманітарної допомоги, не може тлумачитися 

як такий, що забороняє спрямовувати проєктні зусилля на інші групи 

цивільного населення, які потребують гуманітарної допомоги. 

 До прийнятних витрат у рамках програми належать витрати на: 

o Закупівлю: 

 Лікарських засобів (згідно з Національним переліком лікарських засобів 

або наявних у діючих протоколах та настановах МОЗ); 

 Виробів медичного призначення та дрібного медичного інвентаря; 

 Продуктів довготривалого зберігання; 

 Товарів для організації побуту; 

 Товарів санітарно-гігієнічного призначення; 

 Товарів для освіти та навчання; 

 Пального для евакуаційного транспорту або транспорту для доставки 

гуманітарної допомоги. 

o Оплату: 



 Послуг спеціалістів для надання психологічної, соціальної та іншої 

допомоги, освітніх сервісів та соціального супроводу; 

 Послуг водіїв, вантажників, логістичних координаторів тощо; 

 Транспортних або інших супровідних послуг для забезпечення доступу 

до закладів охорони здоров‘я або соціального захисту, інших установ; 

 Харчування та інших форм підтримки волонтерів; 

 Послуг зв‘язку (мобільний, інтернет); 

 Поштових та банківських послуг. 

Усі витрати мають бути доцільними, ефективностими та відповідати 

принципу «найвища якість на найнижчу ціну», а також фактично 

виникати протягом терміну реалізації проєкту. 

Неприйнятними є витрати, пов‘язані зі сплатою боргів, відшкодуванням 

витрат, пов‘язаних з коливанням валютного курсу, будівництвом або 

ремонтними роботами, закупівлею транспортних засобів або предметів 

розкоші тощо. 

Бюджет програми 
Загальний бюджет – 57 980 000 грн. 

Мінімальний розмір гранту / запиту – 100 000 грн. 

Максимальний розмір гранту / запиту – 380 000 грн. 

Оптимальний розмір гранту / запиту – 280 000 – 330 000 грн. 

Максимальний строк реалізації проєкту – 4 міс. 

 

Учасники програми 
Гранти: до подання грантових проєктних пропозицій запрошуються 

громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші громадські 

об‘єднання, які зареєстровані як неприбуткові або благодійні організації 

та працюють в Україні. 

 

Прямі закупівлі: заявку на прямі закупівлі можуть подавати державні і 

комунальні заклади охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, а 

також незареєстровані волонтерські ініціативи. 

 

Пропозиції, подані прибутковими організаціями, політичними партіями 

або релігійними громадами, до участі не приймаються. 

Увага: ми працюємо лише з організаціями та установами, чиї команди 

мають підтверджене місцезнаходження на підконтрольній території. В 

разі, якщо ваш проєкт передбачає діяльність на тимчасово-окупованих 

територіях, ви маєте гарантувати безпеку активістів, залучених у проєкт, 

а також можливість доступу реципієнтів до допомоги. 



Порядок подання проєктних пропозицій / запитів на пряму закупівлю 

Крок 1. Подання зголошення через заповнення короткої аплікаційної 

форми: 

Прийом грантових проєктних пропозицій та запитів на пряму закупівлю 

відбувається на постійній основі до офіційного оголошення завершення 

грантової програми. 

Орієнтовний термін розгляду отриманих пропозицій і запитів 

становитиме 5-7 робочих днів. 

Крок 2. Відібрані до підтримки пропозиції і запити одержать запрошення 

до укладання угоди за формою, визначеною МФ «Відродження». 

У разі необхідності уточнення деталей проєктної заявки представники 

МФ «Відродження» можуть звертатися до заявників на будь-якому етапі 

розгляду заявки за адресою електронної пошти, вказаної в аплікаційній 

формі як контактна. 

Індивідуальні консультації та поради щодо змістовного наповнення 

проєктних пропозицій не надаватимуться. 

Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не підлягає. 

Причини відмови у підтримці проєктної пропозиції не повідомляються. 

Критерії відбору учасників 
 змістовна відповідність проєктної пропозиції / запиту на пряму закупівлю 

меті та пріоритетам програми; 

 фокус проєкту на конкретну вразливу групу цивільного населення, 

підтверджене розуміння специфіки положення цієї групи та її потреб, 

наявність доступу до визначеної цільової групи; 

 відповідність запропонованого виду гуманітарної допомоги або 

підтримки потребам конкретної вразливої групи цивільного населення; 

 інституційна спроможність учасника для оперативного та якісного 

надання гуманітарної допомоги або підтримки (наявність логістичних 

каналів, спроможність команди, попередній досвід тощо); 

 у випадку, коли отримувачем гуманітарної допомоги є заклад охорони 

здоров‘я або соціального захисту – наявність меморандуму про співпраці 

та офіційного запиту; 

 обґрунтований та реалістичний бюджет проєкту / запиту на пряму 

закупівлю. 

Звітування, моніторинг та оцінювання проєктів 
Отримувач гранту або допомоги у вигляді примої закупівлі  відповідає за 

моніторинг стану впровадження проєкту та оцінювання його результатів. 

Отримувач гранту/допомоги подаватиме звіти відповідно до форм 

звітності у форматі, визначеному МФ «Відродження». 



Контакти 
Питання щодо подання проєктних пропозицій надаються лише в 

електронному режимі (не телефоном). У разі виникнення відповідних 

запитань, звертайтеся за адресою – humanitarian@irf.ua, вказавши у 

темі листа «Запитання щодо гуманітарної програми», а у тілі – своє ім’я й 

прізвище, а також організацію, яку ви представляєте. 
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Міжнародний Фонд «Відродження» 

 

https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-

4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-

fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-

soyuzu/ 

«Тримаймо стрій» – 

конкурс на підтримку 

волонтерських та 

ветеранських ініціатив 

 

У 2020 році Міжнародний фонд «Відродження» (МФВ) за фінансової 

підтримки ЄС розпочав проєкт «EU4USociety». Загальною метою 

Проєкту є посилення залучення, сталості, спроможності, актуальності та 

впливу українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних 

внутрішніх, регіональних та глобальних викликів. Більше про проєкт 

EU4USociety – тут. 

З початком повномасштабного вторгнення росії 24 лютого 2022 року, 

діяльність волонтерів в Україні набула нового небаченого розмаху. Зараз 

волонтерським організаціям важливо продовжувати бути у строю, 

зберігати темпи роботи та мотивацію. Ветеранські організації, у свою 

чергу, також стали центрами тяжіння в своїх громадах та зосереджені на 

підтримці людей, які постраждали від війни. Цей конкурс орієнтований 

на підтримку волонтерських та ветеранських об’єднань, які разом зі 

своїми спільнотами та місцевими громадами прокладають шлях до 

української перемоги. 

Мета конкурсу – допомогти волонтерським та ветеранським 

об’єднанням посилити та     зберегти свою інституційну стійкість та 

сприяти розбудові соціальної згуртованості, самоорганізації, 

взаємодопомоги, відновленню безпечного середовища у громадах. 

 

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються: благодійні 

організації та громадські неприбуткові об’єднання, які: 

можуть підтвердити досвід роботи до 2022 року у сфері волонтерської 

допомоги для підтримки військових, ветеранів АТО/ООС, постраждалих 

внаслідок російської агресії цивільних осіб – мешканців прифронтових 

територій, внутрішньо переміщених осіб, родин загиблих тощо; 

можуть підтвердити досвід отримання та використання благодійних 

внесків через рахунки організації, з публічною фінансовою звітністю. 

Конкурс не передбачає надання підтримки комерційним підприємствам 

та організаціям, державним та комунальним установам, політичним 

партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, 

mailto:humanitarian@irf.ua
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/


релігійним організаціям і приватним (фізичним) особам та 

фізичним особам-підприємцям. 

 

Пріоритети конкурсу 
Пріоритет  №1: підтримка волонтерів, які допомагають особам та 

громадам, що перебувають в особливій небезпеці – на фронті, 

прифронтовій зоні, а також на звільнених територіях (що 

пережили окупацію). 

Пріоритет №2: підтримка волонтерів, що допомагають особам та 

громадам, що перебувають у відносній безпеці, у тилу, приймають та 

підтримують вимушених переселенців та інших постраждалих. 

Підтримка у рамках конкурсу може бути надана лише організаціям, що 

здійснюють діяльність на територіях/у громадах, що знаходяться під 

контролем органів державної влади України (однак діяльність частково 

може стосуватися і допомоги особам, що опинились на тимчасово 

окупованих територіях). 

Тематичні пріоритети конкурсу  
Проєктні пропозиції, що подаються на конкурс, мають передбачати 

діяльність організації за одним або кількома з тематичних пріоритетів 

цього конкурсу: 

●       Захист захисників – волонтерські та ветеранські ініціативи, 

налагодження необхідної логістики для доставлення потрібної допомоги 

захисникам України; 

●       Соціальна згуртованість прифронтових громад – взаємодопомога та 

самоорганізація у підтримці громадського порядку, базових потреб 

людей, допомозі пораненим та хворим, інформуванні про пов’язані з 

війною загрози та небезпеки, евакуації тощо; 

●       Відновлення та розбудова безпечного середовища у громадах, що 

пережили бойові дії та/або окупацію – взаємодія між органами публічної 

влади та активістами, підтримка та координація місцевих ініціатив з 

відновлення правопорядку, життєзабезпечення, благоустрою та 

зменшення ризиків для життя тощо; 

●       Турбота про родини загиблих – як військових, так і цивільних осіб; 

●       Допомога внутрішньо переміщеним особам, що були змушені 

залишити свої домівки; 

●       Інші волонтерські ініціативи, спрямовані на допомогу 

постраждалим, зміцнення солідарності та збереження гуманності в 

українському суспільстві.  

Вимоги до змісту проєктних пропозицій та бюджетів 



Бюджет проєктної пропозиції не може перевищувати 25% від суми 

коштів, забраних організацією з інших джерел у 2022 році або 

протягом 2021 року (що може бути підтвердженим публічно доступною 

фінансовою звітністю організації). 

Значна частина проєктної діяльності та бюджету проєкту може бути 

спрямована на інституційну підтримку учасників конкурсу, в тому числі 

забезпечення їх сталого функціонування – зокрема, шляхом покриття 

таких витрат, які не можна покрити із зібраних пожертв (заробітні плати 

та гонорари, адміністративні та логістичні видатки, оренду та ремонт 

транспортних засобів, придбання необхідного обладнання,  матеріалів, 

пального, програмного забезпечення, оплату послуг зв’язку, навчання, 

медичної, психологічної, юридичної допомоги тощо). 

Також заохочується спрямованість діяльності та відповідних витрат 

бюджету на здійснення проєктної діяльності організації для забезпечення 

триваліших результатів – відповідну роботу з цільовими аудиторіями, 

органами влади, громадами. 

Як виключення, можливе спрямування частини бюджету проєкту на 

часткове співфінансування витрат на закупівлю матеріалів, ліків, 

продуктів, обладнання для передання цільовим групам, яким 

допомагає організація. 

Бюджет проєкту має передбачати лише ті витрати, які можуть бути 

коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені 

відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності. 

Неприйнятними є витрати бюджету проєкту, пов’язані з будівництвом 

або ремонтом інфраструктури; закупівлею транспортних засобів; 

наданням фінансової допомоги третім організаціям (регрантинг); 

придбанням зброї або амуніції (за винятком засобів 

індивідуального захисту). 

Критерії відбору переможців конкурсу 
●       Чітке визначення потреб цільових груп, з якими працюватиме 

організація у рамках проєкту; 

●       Досвід та спроможність команди залучати благодійні пожертви та 

інші ресурси та впроваджувати успішні проєкти; 

●       Кількість осіб, які отримують допомогу внаслідок діяльності 

організації протягом проєкту; 

●       Реалістичність досягнення очікуваних результатів; 

●       Відповідність бюджету планованій діяльності та 

очікуваним результатам. 

Обсяги фінансування та терміни виконання проєктів 



Мінімальний розмір гранту: 250 000 гривень. 

Максимальний розмір гранту: 750 000 гривень. 

Загальний бюджет конкурсу становить 11 250 000 грн. 

Термін реалізації проєктів – не більше 6 місяців. 

Порядок подання проєктних пропозицій 
Конкурс запланований двома хвилями та має два кінцеві терміни подання 

проєктних пропозицій: 

  

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН 

ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ 

ПРОПОЗИЦІЙ 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОПРИЛЮДНЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ВІДБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ 

КОНКУРСУ 

25 квітня 2022 6 травня 2022 

23 травня 2022 6 червня 2022 

 

Орієнтовний термін надання фінансової підтримки переможцям конкурсу 

– два тижні після оприлюднення результатів. 

Подання проєктних пропозицій здійснюється шляхом 

заповнення аплікаційної онлайн-форми. 
  Зверніть увагу! 

●       Організація, що подає проєктну пропозицію до МФВ, повинна 

надати посилання на публічно доступну у мережі Інтернет звітність за 

свою діяльність зі збору благодійних пожертв і надання 

волонтерської допомоги; 

●       Отримувач гранту подаватиме звіти у форматі, визначеному МФВ; 

●       Отримувач гранту відповідатиме за дотримання комунікаційної 

політики та брендування проєктів за підтримки Європейського Союзу; 

●       Отримувачі грантів можуть бути запрошені до участі у зустрічах 

грантерів та інших заходах МФВ для налагодження мережування та 

посилення організаційної спроможності партнерів; 

●       Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують; 

●       Про результати конкурсу буде повідомлено публічно та окремим 

листом організації; 

●       Остаточне рішення щодо проєктної пропозиції перегляду не 

підлягає; Причин відмови в підтримці проєктних пропозицій 

не повідомляють. 

Контактні особи: 
Ольга Гальченко, halchenko@irf.ua 

Ольга Квашук, kvashuk@irf.ua 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBSYisQeqC8RRSPpsNRptX89EamCm8kz0U9187o47spbfETw/viewform


 

6 Міжнародна неприбуткова 

організація Пакт (Расt) 

 

https://www.pactworld.org/ 

projects/engage 

Короткотерміновий 

грант для швидкої 

відповіді на виклики, 

що постають перед 

ОГС 

 

Цей конкурс на отримання грантів оголошується в рамках Програми 

сприяння громадській активності «Долучайся!» (далі – «Програма 

«Долучайся!»), що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Програма «Долучайся!» 

надаватиме підтримку організаціям та коаліціям на національному, 

регіональному та місцевому рівнях, зокрема зареєстрованим організаціям 

громадянського суспільства (ОГС), а також незареєстрованим групам та 

громадським ініціативам по всій країні. Метою Програми «Долучайся!» є 

підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності 

на національному, регіональному і місцевому рівнях. Більш детальний 

опис Програми «Долучайся!» наведено тут. 

Pact — це міжнародна некомерційна організація, яка працює майже в 40 

країнах, створюючи рішення для людського розвитку, які базуються на 

фактах, керуються даними та належать спільнотам, для яких ми 

працюємо. Наша візія – процвітаючі, сталі та залучені спільноти, що 

самостійно визначають шляхи власного розвитку.  

Загальна інформація   

Постійна зміна контексту в Україні вимагає уваги та оперативного 

планування задля швидкої адаптації до непередбачуваних змін у 

політичному та економічному середовищі. Враховуючи це, та відповідно 

до  гнучкого та адаптивного підходу Pact до реагування на нові виклики, 

Програма «Долучайся!» запроваджує прискорену процедуру надання 

грантів для підтримки  життєво важливих ініціатив, що вирішують 

невідкладні потреби суспільства.  

Сьогодні Україна змушена вести боротьбу одночасно на двох фронтах. 

Ззовні це неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в країну, що 

загрожує життю людей, інфраструктурі та самому існуванню її 

державного устрою. Всередині країни на першому місці національного 

порядку денного як для уряду, так і для громадянського суспільства, 

залишаються боротьба з корупцією, поточні виклики реформування 

публічних фінансів, державного управління, децентралізації. Крім того, 

пандемія COVID-19 посилила ці тенденції та продовжує чинити 

безпрецедентний тиск на уряд, бізнес та суспільство в цілому.  

Відданість і здатність України рухатися курсом самозарадності 

гальмується війною, що розгортається на обох цих фронтах — боротьбою 

проти повномасштабної агресії Росії, з одного боку, та боротьбою з 

корупційною спадщиною всередині країни, з іншого. Динамізм 

українських ОГС часто називають визначальною силою української 

https://www.pactworld.org/
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демократії, яка помітно відрізняє Україну від інших пострадянських 

країн.  Російська агресія, яка загрожує життю українців, суверенітету та 

територіальній цілісності країни, створює екзистенційну загрозу для 

українських ОГС, активістів та їхніх ініціатив.   

Серед мільйонів тих, хто вимушений був переїхати в межах країни або 

шукає  тимчасового прихистку за кордоном, опинилися і сотні 

представників громадянського суспільства.   

Активісти , які залишилися в країні, живуть у постійному страху стати 

жертвами викрадення, депортації, переслідування регулярними 

або  парамілітарними  силами противника. Багато мирних жителів, які 

виступають проти агресії, вважаються зниклими безвісти.  

Після початку неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в 

Україну ОГС більше не можуть вести діяльність у звичайному режимі. 

Вся інфраструктура українського громадянського суспільства зазнала 

довготривалої шкоди. Недержавному сектору важко функціонувати, деякі 

підсектори опинилися на межі виживання. Незважаючи на обставини, 

cектор адаптується, а його підтримка для громадян України є як ніколи 

актуальною. Щоб задовольнити невідкладні та нагальні потреби ОГС, 

Програма “Долучайся!” відповідно адаптує cвій інструмент прискореного 

надання підтримки.  

Мета конкурсу  

Метою цього конкурсу є задоволення нагальних організаційних, 

операційних та програмних потреб організацій громадянського 

суспільства задля забезпечення їхнього виживання, стійкості та адаптації 

в безпрецедентно жахливому середовищі, щоб мати можливість 

перегрупуватися, перезавантажитися та продовжити свої зусилля щодо 

залучення та допомоги українським громадянам у їхньому прагненні до 

гуманітарної підтримки, ефективного розвитку громадянського 

суспільства, місцевого та національного урядування, боротьби з 

корупцією та забезпечення підзвітності, верховенству права, реалізації 

виборчого процесу, інклюзивного розвитку (забезпечення прав людей з 

інвалідністю , внутрішньо переміщених осіб (ВПО), лесбійок, геїв, 

бісексуалів, трансгендерних та інтерсекс людей (ЛГБТІ) та інших 

вразливих груп; європейської інтеграції та  інших  потреб, які виникли в 

результаті агресії Росії та є важливими для громадян та ОГС.  

Тематичні пріоритети конкурсу:  

Інституційна підтримка для організацій та коаліцій національного та 

регіонального рівня:  



 Забезпечення організаційної сталості, що включає в себе, серед іншого, 

утримання персоналу, офісних приміщень, обладнання; 

переміщення/переїзд офісів, забезпечення зв’язку, реалізацію заходів  з 

ІТ-безпеки.  

 Забезпечення організаційного розвитку, що включає серед іншого 

проведення стратегічного планування, розвиток нових організаційних 

підрозділів, залучення волонтерів.  

 Забезпечення організаційного  експертного розвитку, що включає, серед 

іншого, засвоєння персоналом нових навичок та компетенцій, таких як 

цивільна оборона, гуманітарна допомога (розподіл товарів), 

документування порушень прав людини, оцінка екологічних  ризиків , 

робота із засобами масової інформації, покращення  комунікаційних 

навичок,  навичок та знань з громадянської освіти для підтримки 

громадян за допомогою фактологічної інформації.  

 Забезпечення організаційного управління, яке допоможе адаптуватися до 

нових умов, що включає, серед іншого, впровадження альтернативної 

організаційної структури, коригування внутрішніх політик, формування 

нових мереж і налагодження партнерств як всередині країни, так і на 

міжнародному рівні, розробку планів післявоєнної відбудови.  

 Ефективне залучення громадян,  що включає, серед іншого, вивчення 

їхніх потреб та реагування на них, адвокацію ініціатив громадян, 

отримання зворотнього зв’язку та забезпечення нагляду з боку 

безпосередніх бенефіціарів.  

Проектна підтримка для організацій, мереж та коаліцій 

національного та регіонального рівня, що спрямована на реалізацію 

таких заходів:  
 Вивчення безпосередніх потреб громадян,  управління та координація  з 

питань допомоги із наявними внутрішніми та/або міжнародними 

центрами допомоги, в тому числі центрами підтримки внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО). 

 Підтримка активістів та уразливих груп населення, в тому числі на 

важкодоступних територіях, наприклад, на тимчасово окупованих 

територіях (крім територій Автономної Республіки Крим та 

непідконтрольних Україні територій станом на 24 лютого 2022 року у 

Луганській та Донецький областях). 

 Адвокація та забезпечення контролю за діяльністю національних та 

місцевих органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб.  

Очікувані результати  



Після завершення дії гранту, організації-заявники повинні будуть 

продемонструвати досягнення деяких або більшості з таких результатів:   

 Покращення розуміння громадянами основних ролей та обов’язків у 

демократичному суспільстві.  

 Підвищення обізнаності громадян щодо питань протидії корупції.  

 Забезпечення доступу до навчальних ресурсів із громадянської освіти в 

умовах криз та інших непередбачуваних обставин.  

 Популяризація творчих підходів до підвищення рівня громадянської 

освіти серед громадян України.  

 Забезпечення реалізації ініціатив з формальної (шкільної) та 

неформальної (позашкільної) громадянської освіти.  

 Створення партнерств між відповідними державними органами, 

приватним та громадянським секторами задля просування ініціатив з 

громадянської освіти.  

 Проведення дієвих громадських кампаній у сфері адвокації та 

громадського моніторингу.  

 Включення питань, що адвокатуються громадянським суспільством, до 

урядових стратегій та законодавства.  

 Надання підтримки громадським ініціативам, які передбачають державне 

та приватне партнерство.  

 Інституційне впровадження механізмів зворотного зв’язку з ОГС і 

громадянами на національному і місцевому рівнях.  

 Підвищення рівня залучення громадян до протидії корупції.  

 Підвищення рівня залучення громадян до діяльності коаліцій та ініціатив 

на національному, регіональному та місцевому рівнях.  

 Активізація інформаційного обміну та мережування між ОГС місцевого 

рівня, низовими ініціативами та громадськими активістами.  

 Інституціоналізація використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для обміну інформацією та взаємодії між ОГС та 

громадянами.  

 Інституціоналізація здатності ОГС конструктивно взаємодіяти з 

традиційними та соціальними медіа.  

 Підвищення обізнаності громадян щодо державних реформ.  

 Підвищення обізнаності громадян щодо ролі і значення ОГС.  

 Підвищення суспільної довіри до ОГС.  

 Підвищення організаційної спроможнсті ОГС.  

Критерії відповідності   

 Подати заявку мають право офіційно зареєстровані ОГС, незареєстровані 

групи та громадські ініціативи з усіх регіонів України.  



 У рамках цього конкурсу Pact не може надавати гранти комерційним 

організаціям, політичним партіям, урядовим інституціям та 

фізичним особам.  

Критерії відбору  

Кожна заявка буде оцінюватися за такими критеріями:  

 Відповідність заявленим цілям і темам конкурсу (25%)  

 Грунтовність підходу до вирішення проблеми, окресленої в заявці (35%)  

 Здатність досягти очікуваних результатів конкурсу (20%)  

 Здатність безпосередньо взаємодіяти та надавати послуги громадянам, 

залучати широке коло державних та недержавних стейхолдерів (20%)  

Орієнтовний строк дії грантів:  Незалежно від дати початку діяльності, 

усі запропоновані програмні заходи мають завершитися до 30 червня 

2023 року.  

Сума гранту:  Очікується, що максимальна сума гранту  складе до 100 

тис. дол. США на період до  12 місяців. Більші суми також 

розглядатимуться, якщо вони належним чином обгрунтовані та 

виправдані.  

Заявники повинні подавати бюджет у гривнях.  

Будь ласка, зверніть увагу! Pact здійснює виплати грантоотримувачам 

лише за допомогою банківського переказу, тому незареєстровані групи та 

громадянські ініціативи повинні подавати заявки на цей конкурс у 

партнерстві або консорціумі з офіційно зареєстрованими ОГС, які 

погоджуються обліковувати їх кошти.  

Кінцевий термін подання заявок відсутній. Це безстроковий конкурс. 

Pact розглядатиме заявки на постійній основі. Заявники отримають 

зворотній зв’язок щодо результатів розгляду заявки протягом двох 

тижнів з дати отримання повного пакету документів в рамках заявки на 

грант. Ми залишаємо за собою право не інформувати заявників, чиї 

заявки не пройшли конкурсний відбір. Після 15 травня 2023 року жодні 

заявки не прийматимуться.  

Процес подання заявки  

Надішліть заповнені заявки електронною поштою 

на grants.engage@pactworld.org з темою: «Відповідь на RFA P4767-2021-

09».   

Повний пакет заявки включає:  

(1) Заповнену форму заявки на отримання гранту ( див. нижче).  

(2) Додатки:  

 для зарєстрованих організацій: підтвердження організаційно-правової 

форми;  
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 для незареєстрованих груп та громадських ініціатив: меморандуми про 

співпрацю, рекомендаційні листи, гарантійні листи або інші подібні 

документи, що підтверджують домовленість між групою-заявником та її 

партнерською ОГС, яка є юридично зареєстрованою.  

Будь ласка, прогорніть текст вниз до шаблону форми заявки на 

отримання гранту, яку ви можете скопіювати в окремий документ, 

заповнити та надіслати на вказану вище адресу електронної пошти  

Додаткова технічна інформація:  

 Організаціям, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, буде 

запропоновано подати деталізований бюджет із супровідним описовим 

бюджетом.  

 Організації, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, 

повинні мати UEI зареєстрований через платформу SAM.gov 

(дванадцятизначний ідентифікаційний номер, необхідний для всіх 

заходів, пов’язаних із закупівлями), щоб мати можливість отримувати 

кошти.  

 Організаціям, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, буде 

запропоновано заповнити форму оцінки ризиків і відповідальності 

грантоотримувача.   

Умови 
Стандартні умови: для грантів, наданих в результаті цього конкурсу, 

застосовуватимуться Стандартні положення USAID для НУО, що 

зареєстровані за межами Сполучених Штатів Америки.  

Неприпустимі витрати. Pact не фінансує закупівлю:  

 Обладнання та послуг для переривання вагітності.  

 Сільскогосподарських товарів.  

 Товарів та послуг для підтримки поліцейської чи іншої правоохоронної 

діяльності.  

 Будівельних робіт.  

 Добрив.  

 Товарів розкоші та обладнання для азартних ігор.  

 Військового спорядження.  

 Автомобілів.  

 Пестицидів.  

 Фармацевтичних препаратів.  

 Обладнання для спостереження.  

 Вживаного обладнання.  

 Надлишкового майна, що належить уряду США.  

 Обладнання для зміни погоди.   

https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/303mab.pdf
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Повний перелік неприпустимих витрат наведено у розділах M6, M12, 

M14, M20, та M29 згаданих вище Стандартних положень USAID для 

НУО, що зареєстровані за межами Сполучених Штатів Америки.  

Дозвіл на використання і розголошення:  Подаючи заявку за цим 

оголошенням, заявник надає згоду на розкриття інформації, що міститься 

в наданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі 

відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання 

за угодами про нерозголошення інформації.   

Відмова від відповідальності:  

 Pact може скасувати цей грантовий конкурс і не підтримати жодну 

заявку.  

 Pact може відхилити будь-яку одержану заявку або усі заявки.  

 Оприлюднення оголошення про конкурс не становить собою 

зобов’язання Pact щодо надання фінансування.  

 Pact зберігає за собою право виключити з участі у конкурсі будь-яку 

заявку на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог 

конкурсу.  

 Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю у цьому 

конкурсі.  

 Pact залишає за собою право присуджувати грант на основі початкового 

оцінювання заявок без його подальшого обговорення.  

 Pact може вирішити фінансувати тільки частину заходів, поданих на 

конкурсний розгляд, або присудити кілька грантів по конкурсних 

заходах.  

 Задля сприяння конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на 

деякі невеликі недоліки у заявках, які можуть бути виправлені до того, як 

буде визначено присудження грантів.  

 Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну 

особу, адресу, а також факт подання заявки на цей конкурс.  

 Pact може без повідомлення заявника звертатися по відгуки щодо 

минулих результатів його діяльності до осіб або організацій, зазначених у 

списку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до 

інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, 

не зазначених ним у заявці.  

 Подаючи заявку, заявники підтверджують, що вони розуміють умови 

конкурсу.  

 Запитання щодо конкурсу  

Якщо у вас виникли запитання щодо цього конкурсу, будь ласка, 

надішліть їх електронною поштою на grants.engage@pactworld.org.  

mailto:grants.engage@pactworld.org


У темі листа необхідно вказати “Questions on RFA P4767-2021-09 – назва 

організації, що подає запитання.”  

Відповіді на запитання будуть надаватися щодватижні у форматі 

відповідей на поширені запитання.  

 

7 Креативна Європа Україна 

 

https://creativeeurope.in.ua/ 

Європейські проєкти 

співпраці 

 

Про конкурс 

Ціль конкурсу:  

 посилення транснаціонального створення та обігу європейських 

творів і художників; 

 підвищення спроможності європейських культурних та творчих 

секторів розвивати таланти, впроваджувати інновації, процвітати 

та створювати робочі місця та зростання. 

Очікувані результати:  

Сприяння співпраці між організаціями, що діють у сфері культури, 

збільшення європейського виміру створення та поширення європейського 

художнього контенту, а також заохочення розвитку, експериментування, 

поширення або застосування нових та інноваційних практик. 

 

Опис заходів, які можуть бути підтримані:  
Щорічні пріоритети на 2022 рік для окремих секторів визначають заходи 

з розбудови потенціалу (такі як навчання, створення мереж або доступ до 

ринку, а також допомога секторам стати більш стійкими). Орієнтовно 

20% бюджету, виділеного на ці заходи, буде використано на підтримку 

проектів, що стосуються наступних галузевих напрямів: 

Для музичного сектору: ґрунтуючись на підготовчих заходах щодо 

музики на 2018-2020 рр. Music Moves Europe та враховуючи конкретні 

обставини пандемії та її вплив, зміцнити потенціал діячів у сфері музики 

у: 

 Промоції, розповсюдженні та монетизації, підтримці сектору, 

звернувши увагу, зокрема, на нові цифрові, юридичні та технічні 

тенденції від інновацій на ринку та нових бізнес-моделей та/або 

транскордонний обіг європейської музики та експорт музики за 

межі ЄС. 

Для книжкового та видавничого секторів: Підвищення професійного 

розвитку європейських перекладачів, які працюють у літературному чи 

театральному секторах; або сприяння міжнародному просуванню 

літературних творів і продажу права на переклад з метою збільшення 

тиражу та різноманітності Європейські книги, і зокрема творів, які 

написані менш вживаними мовами в Європі та за її межами. 



У цьому контексті на особливу увагу заслуговує звіт «Перекладачі на 

обкладинці», створений робочою групою європейських експертів OMC 

«Переклад і багатомовність» у рамках Робочого плану культури на 2019-

2022 роки. 

Для сектору архітектури: зміцнити потенціал діячів архітектури у: 

 Взаємодії та залученні аудиторії з метою поширення та інтеграції 

в процесах проектування, планування та побудовипринципів 

високої якості в сучасній архітектурі та втручаннях у культурну 

спадщину; або 

 Стабільний захист від регенерації та адаптивного повторного 

використання культурної спадщини та промоції її цінностей; або 

 Інтеграція принципів Європейського зеленого курсу та Нового 

європейського Баухаузу в практику, що використовується 

галузями; або 

 Інтернаціоналізація професійного розвитку. У цьому контексті 

доповідь «На шляху до спільної культури архітектури – 

інвестування у якісне середовище проживання для кожного», 

створена робочою групою європейських експертів у рамках 

Робочого плану культури на 2019-2022 роки та висновків Ради з 

питань культури, висока - якісна архітектура та забудоване 

середовище як ключові елементи ініціативи New European Bauhaus 

заслуговують особливої уваги. 

Для сектору культурної спадщини: зміцнити потенціал фахівців з 

культурної спадщини шляхом: 

 Залучення та посередництвом з громадянами в інтерпретації, 

комунікації та презентації культурної спадщини з метою розвитку 

відносин з аудиторією та зацікавленими сторонами, беручи до 

уваги нові технологічні та цифрові методи створення контенту та 

презентації архівної продукції, а також знання, отримані під час 

карантину; або 

 Оцифровка матеріалів культурної спадщини, місць та історичних 

будівель, зокрема, з використанням технологій 3D та AI; або 

 Управління ризиками для культурної спадщини – з акцентом на 

запобіганні та готовності до ризиків у зв’язку з природними та 

неприродними небезпеками, включаючи адаптацію до зміни 

клімату та пом’якшення її наслідків відповідно до принципів 

Європейської зеленої угоди. 

Для секторів моди та дизайну: зміцнити потенціал професіоналів моди 

та дизайну в: 



 Художньому створенні, просуванні, розповсюдженні та 

монетизації, допомагаючи секторам впроваджувати нові цифрові 

(в тому числі, використання технологій 3D та AI), юридичні та 

технічні тенденції, що випливають із інновацій на ринку та нових 

бізнес-моделей; або 

 Інтеграції принципів Європейської зеленої угоди та нового 

європейського Баухаусу в практику, що використовується 

галузями; або 

 Інтернаціоналізації професійного розвитку фахівців у їх секторах 

для роботи за кордоном та на міжнародному рівні. 

Для сектору сталого культурного туризму: зміцнити потенціал 

професіоналів культурного туризму в: 

 Сфері сталого культурного туризму (навчальні заходи, 

підвищення обізнаності щодо сталого розвитку, екологічні 

проблеми, відповідальний туризм тощо); або 

 Розробці показників (пропускна здатність, доступність, 

енергоефективність, відповідальне поводження з відходами), 

інструментів оцінки та запис якісних та кількісних даних; або 

 Підтримці цифрової трансформації для використання 

економічного впливу сталого культурного туризму (включаючи 

використання технологій 3D та AI). 

Особливу увагу слід приділити наскрізним питанням інклюзії, 

різноманітності, гендерної рівності та довкілля, а також боротьбі зі 

зміною клімату при розробці та реалізації свого проекту. Проекти 

заохочують включати митців з інвалідністю до творчого процесу. 

 

Вимоги до проєктів:  
Проєкти можуть залучати один або більше культурних та креативних 

секторів, або взагалі бути міждисциплінарними.  

Заявки мають бути подані консорціумами (об’єднаннями організацій) у 

наступній кількості:   

Категорія 1 (маломасштабні): мінімум 3 організації із мінімум 3 різних 

країн підпрограми “Культура” 

Категорія 2 (середньомасштабні): мінімум 5 організацій із мінімум 5 

різних країн підпрограми “Культура” 

Категорія 3 (великомасштабні): мінімум 10 організацій із мінімум 10 

різних країн підпрограми “Культура” 

 

За цим конкурсом планується підтримати близько 130 проєктів.  



 

Бюджет конкурсу: 24 млн євро. 

 

Максимальний розмір гранту (фіксована ставка, яка залежить від 

проєкту): 
 маломасштабні - до 200 тис.євро, що складає максимум 80% від 

загального бюджету проєкту  

 середньомасштабні - до 1 млн євро, що складає максимум 70% від 

загального бюджету проєкту  

 великомасштабні - до 2 млн євро, що складає максимум 60% від 

загального бюджету проєкту 

 

Дедлайн подачі заявки: 05 травня 2022 17:00 CET 

Оцінка заявок: травень-жовтень 2022 

Оголошення результатів конкурсу: листопад 2022 

Підписання грантового договору: грудень 2022 - лютий 2023 

 

Тривалість проєкту: до 48 місяців 

 

Хто може подати заявку:  
 юридичні особи 

 координатор консорціуму (партнерства) має існувати понад 2 

роки, обмежень по партнерах немає 

 зареєстровані в країні-учасниці програми “Креативна Європа”, яка 

бере участь у підпрограмі “Культура” 

 фізичні особи подавати заявку НЕ МОЖУТЬ 

 ФОПи подавати заявку МОЖУТЬ 

Бенефіціари та афілійовані особи повинні зареєструватися в Реєстрі 

учасників — до подання пропозиції — і повинні пройти валідацію 

Центральною службою валідації (REA Validation). 

Перед подачею заявки ваша організація має бути зареєстрована на 

порталі учасника (Participant regiester). 

 

Заявка складається з:  
Application Form Part A - містить адміністративну інформацію про 

заявників (майбутній координатор, перелік партнерів та пов’язані 

організації) та зведений бюджет проєкту (його потрібно вручну ввести в 

системі) 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register


Application Form Part В - містить технічний опис проєкту (його форму 

потрібно завантажити із Portal Submission System, заповнити та знову 

підвантажити у систему) 

Part C - містить додаткову проєктну інформацію (має бути введена одразу 

в системі) 

Додатки та додаткові документи, які також потрібно завантажити 

до аплікаційної форми у форматі PDF:  

 детальний бюджет проєкту (типова форма доступна в системі);  

 перелік проєктів за останні 4 роки (типова форма доступна в 

додатках Part B). 

Зверніть увагу: оскільки детальна таблиця бюджету служить основою для 

визначення фіксованих сум для розрахунку гранту (lump sum, а оскільки 

одноразові суми повинні бути на рівні фактичних витрат на проєкту), 

витрати, які ви включаєте, мають відповідати основним вимогам умови 

отримання грантів та фактичних витрат ЄС (див. AGA - Анотована угода 

про гранти, стаття 6).  

 

Максимальний розмір заявки: 70 сторінок (Part B) 

 

Подача заявки та повна інформація (додатки та додаткові документи 

знаходяться всередині системи та мають бути підвантажені туди ж): 

Європейські проєкти співпраці (маломасштабні) 

Європейські проєкти співпраці (середньомасштабні) 

Європейські проєкти співпраці (великомасштабні). 

 

Інструкція з подачі заявки (Online manual) 

 

Критерії оцінки:  
30 балів - релевантність  

30 балів - якість контенту 

20 балів - менеджмент проєкту 

20 балів - промоція 

Максимальна оцінка: 100 балів 

Прохідний бал: 70 балів 

 

Контакти:  
Щодо технічних питань IT Helpdesk 

Щодо питань конкурсу, які не висвітлені в інструкції: EACEA-

CREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu. 

https://creativeeurope.in.ua/storage/documents/19102021/aga_en.pdf
https://creativeeurope.in.ua/storage/documents/19102021/aga_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-1;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-2;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/crea-cult-2022-coop-3;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43251814;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/om_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
mailto:EACEACREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu
mailto:EACEACREATIVE-EUROPE-COOPERATIONPROJECTS@ec.europa.eu


Вже підтримані проєкти попередньою програмою 

 

8 Академія Української Преси 

 

https://www.aup.com.ua/ 

Конкурс мініпроєктів 

«Медіаосвіта як 

протидія 

військовим викликам» 

 

Росія веде агресивний наступ на територію України. Окрім боїв та 

обстрілів різних міст України, російська пропаганда веде й інформаційну 

війну, намагаючись ввести людей у паніку та зневіру. Драматичні події 

міцно прикували мільйони людей до стрічок новин, месенджерів, додатків, 

змусили їх цілодобово відслідковувати інформацію практично в режимі 

реального часу, щоби постійно бути в курсі, робити відповідні висновки і 

діяти в той чи інший спосіб, позаяк переконані, що від цього залежить 

життя. Медіаграмотність сьогодні життєво необхідна навичка, тому що 

наслідки пропаганди та відсутність серед аудиторії критичного 

сприйняття інформації робить її надзвичайно вразливою. 

Академія української преси запрошує до участі у конкурсі мініпрoєктів, 

які активно залучатимуть різні спільноти до засвоєння актуальних знань 

та навичок з медіаграмотності. У рамках конкурсу будуть підтримані 

проєкти, які сприятимуть розвитку медіаграмотності, прийняттю 

поінформованих рішень, посилюють стійкість до дезінформації, 

формують навички критичного мислення та інформаційної безпеки. 

Пріоритетні теми конкурсу: 

 інструменти медіаграмотності, верифікації контенту та 

інформаційної безпеки в військовий час (критичне мислення, 

фактчекінг, аналіз джерел, чатботи тощо) ; 

 формування навичок оцінки та інтерпретації 

медійної інформації задля розпізнавання маніпуляцій 

та пропаганди; 

 створення просвітницького медіаконтенту для розвитку 

медіаграмотності різних спільнот. 

Конкурсні проєкти можуть включати, але не обмежуватися проведенням 

освітніх семінарів, тренінгів, воркшопів, таборів, баркемпів, створенням 

шкільних медіа, освітнього та просвітницького медіаосвітнього контенту 

для ЗСУ, добровольчих формувань, волонтерів, внутрішньо переміщених 

осіб (заняття, лекції, інфографіка тощо). 

Хто може податись: заклади освіти, бібліотеки, громадські організації, 

ініціативні групи, приватні підприємці, які надають освітні послуги. 

Фінансові умови: бюджет проєкту має складати максимально 2 000 

доларів США. 

Як податись: заявники надсилають проєктну пропозицію та 

деталізований бюджет проєкту шляхом заповнення анкети за 

посиланням: https://forms.gle/14FdqWWom3BBjErq6 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/projects/
https://forms.gle/14FdqWWom3BBjErq6


Останній термін подання заявок: 2 травня 2022 року. 

Результати конкурсу будуть оголошені на сайті АУП 

( https://www.aup.com.ua/) та надіслані на електронні адреси заявників до 

6 травня. 
Термін реалізації і звітування проєктів: 10 травня – 15 вересня 

2022 року. 

Проєктна пропозиція має включати наступні розділи (обсяг до 

2 сторінок) 

І. Інформація про заявника 

ІІ. Опис проєкту 
1. Назва проєкту. 

2. Опис цілей та завдань проєкту. 

3. Період виконання проєкту із деталізованим календарним планом. 

4. Очікувані результати проєкту. 

5. Індикатори за допомогою яких будуть вимірюватись 

досягнення результатів. 

6. Моніторинг та оцінка ефективності проєкту. 

7. Коротка інформація про експертів (тренерів) проєкту (Увага! 

Досвід експертів та тренерів, залучених до навчальних подій, має 

бути не меншим, аніж 4 роки тренерської діяльності в 

сфері медіаосвіти). 

8. Якщо є, партнери проєкту та їх роль у реалізації 

запланованих активностей. 

ІІІ. Бюджет проєкту 
Детальний бюджет проєкту додається до заявки-анкети у форматі Excel. 

Форму можна завантажити за посиланням>>> 

Критерії оцінки: 
 Заявник має право подавати заявку. 

 Проєкт відповідає пріоритетним темам конкурсу. 

 Цілі, завдання, види діяльності та очікувані результати є 

реалістичними та чітко визначеними. 

 Проєкт може досягнути очікуваних результатів у зазначений 

період часу. 

 Бюджет є реалістичним та обґрунтованим. 

При виникненні запитань звертайтесь до менеджерки медіаосвітніх 

програм Оксани Волошенюк за телефоном 067-504-98-02, або 

електронною поштою oksana@aup.com.ua 

 

https://www.aup.com.ua/
https://www.aup.com.ua/wp-content/uploads/2019/04/Budget_Competition-of-mini-projects_AUP-1.xls
mailto:oksana@aup.com.ua
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Міжнародна неприбуткова 

організація Пакт (Pact) 

 

 

Конкурс 

короткострокових 

субгрантів для ОГС 

щодо забезпечення 

підтримки людям, які 

живуть з ВІЛ 

 

RFA-72012121CA00001-22-01 Конкурс короткострокових субгрантів для 

організацій громадянського суспільства щодо забезпечення пакету 

підтримки для задоволення потреб  людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) та 

ключових і пріоритетних груп Проєкту із фокусом на виявлення нових 

випадків ВІЛ  у транзитних і приймаючих громадах, а також регіонах, що 

постраждали від війни і знаходяться на етапі відновлення. 

Дата оголошення: 29 квітня, 2022 року 

Прийом запитань: за надходженням 

Надання відповідей на отримані запитання: протягом 1-2 робочих днів 

після отримання 

Кінцевий термін подання заявок: прийом заявок триватиме протягом 

29 квітня 2022 до 29 червня 2022 року. Заявки будуть розглядатися 

щодватижні, із повідомленням аплікантам щодо результату розгляду їх 

заявки. У разі, якщо кошти, наявні для проведення цього грантового 

конкурсу, будуть вичерпані раніше зазначеного кінцевого строку конкурс 

буде автоматично завершено. 

Заявки мають бути подані шляхом надсилання їх у електронному вигляді 

на адресу grants.cahc@pactworld.org із темою повідомлення: «Заявка на 

субгрант за конкурсом RFA-72012121CA00001-22-01_Назва 

організації». 

Незалежно від початку, субгрантові проєкти мають бути завершені до 30 

вересня 2022 року.  

1. Інформація про Pact Inc. 

Міжнародна неприбуткова організація Пакт (Pact) заснована в 1971 році і 

працює у 40 країнах світу, втілюючи програми міжнародної технічної 

допомоги. Пакт використовує у своїй роботі інтегрований адаптивний 

підхід для створення кращого майбутнього для громад, які стоять перед 

викликами бідності та маргіналізації. Пакт допомагає цим громадам, 

тому що прагне про світ, у якому кожен володіє своїм майбутнім, де 

голос людей почуто і вони мають навички та знання, щоб забезпечити 

собі гідне життя. Для досягнення цього Пакт вибудовує системні рішення 

в партнерстві з місцевими організаціями, бізнесом та урядами. 

2. Інформація про конкурс на отримання субгрантів 

Цей конкурс субгрантів проводиться проєктом «Інновації для подолання 

епідемії ВІЛ» (далі – Проєкт), що реалізується Pact Inc. Завданням цього 

конкурсу є підтримка організацій громадянського суспільства щодо 

забезпечення пакету підтримки для задоволення потреб  людей, які 

живуть з ВІЛ (ЛЖВ) та ключових і пріоритетних груп Проєкту із 

фокусом на виявлення нових випадків ВІЛ у транзитних і приймаючих 

mailto:grants.cahc@pactworld.org


громадах, а також в регіонах, що постраждали від війни, і знаходяться на 

етапі відновлення. 

3. Опис Проєкту 

3.1. Інформація про Проєкт 

Проєкт “Інновації для подолання епідемії ВІЛ”, який було розпочато у 

липні 2021 року, має на меті застосування інноваційних підходів та нових 

інструментів (диференційованих послуг) до профілактики та діагностики 

ВІЛ, а у випадку виявлення нових випадків своєчасного призначення їм 

лікування. З початком воєнних дій на території України, 

Проєкт  переплановано з метою підтримки безперервності 

антиретровірусного лікування шляхом задоволення потреб у отриманні 

ВІЛ-послуг та надання розширеної підтримки на дому для ЛЖВ 

(включно із внутрішньо переміщеними особами), а також  адаптації та 

інтеграції заходів щодо ВІЛ у ширшу гуманітарну відповідь, як спосіб 

пом’якшити вплив поточної війни на ключові та пріоритетні групи 

Проєкту, забезпечити соціальну інтеграцію та справедливість у здоров’ї, 

а також вплинути на майбутні перспективи протидії ВІЛ під час фази 

відновлення та встановлення миру. Незважаючи на очікуване зниження у 

кількості нових випадків ВІЛ найближчим часом у обставинах війни, 

Проєкт продовжить свої зусилля у цьому напрямку. 

Проєкт “Інновації для подолання епідемії ВІЛ” впроваджується 

консорціумом організацій – Pact Inc., як головний виконавець, та FHI 360 

і МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» як основними технічними партнерами. 

Реалізація проєкту відбуватиметься протягом 5 років – з 1 липня 2021 

року по 30 червня 2026 року. 

3.2. Території реалізації Проєкту: 

Проєкти, які будуть реалізовуватися за кошти цього грантового конкурсу, 

можуть впроваджуватись на всій території України після припинення 

активних бойових дій в регіоні з фокусом на наступних областях:  

 області, що найбільше постраждали від війни (Донецька 

(території, підконтрольні уряду України), Луганська (території, 

підконтрольні уряду України), Харківська, Сумська, Чернігівська, 

Київська, Херсонська); 

 транзитні області ( Дніпропетровська, Житомирська, 

Запорізька, , Одеська, Миколаївська, ); 

 приймаючі області (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, 

Волинська, Рівненська, Чернівецька, Хмельницька, Тернопільська, 

Вінницька, , Черкаська, Кіровоградська, Полтавська). 



3.3. Цільові групи Проєкту 

Цільовими групами проєкту є: 

ЛЖВ (люди, які живуть із ВІЛ); 

ЛВІН (люди, які вживають ін’єкційні наркотики); 

ЧСЧ (чоловіки, які мають секс із чоловіками); 

СП (секс-працівники); 

Люди, які нещодавно звільнились із місць позбавлення волі; 

 У разі планування послуг для внутрішньо переміщених осіб необхідно 

описати, яким чином будуть задовольнятися потреби та забезпечуватися 

доступ до цільових груп Проєкту. 

3.4. Очікувана роль організацій-субгрантерів у Проєкті 

В межах цього конкурсу передбачається залучення організацій-

субгрантерів для роботи з цільовими групами проєкту за 

наступними активностями: 

 Проведення аналізу щодо поточної ситуації доступності ВІЛ-

послуг (тестування, утримання на АРТ, послуги із догляду та 

підтримки) у відповідних областях діяльності; 

 аналіз потреб, які є затребуваними під час 

внутрішнього переміщення; 

 аналіз можливостей системи охорони здоров’я у відповідних 

областях реагувати на збільшенням/зменшення кількості ЛЖВ та 

представників цільових груп. 

В контексті роботи із ЛЖВ: 

 Забезпечення підтримки безперервності антиретровірусного 

лікування, включаючи доставку антиретровірусних препаратів, 

інших лікарських засобів, транспортування пацієнтів до місць 

отримання АРТ або інших послуг з ВІЛ: 

 Розширення послуг для ЛЖВ на дому (наприклад, 

отримання АРТ); 

 Логістична підтримка для переїзду в інші більш безпечні регіони з 

метою отримання послуг для ЛЖВ тимчасово недоступних у 

регіоні їх проживання, а також встановлення контакту із 

існуючими ВІЛ-сервісними організаціями в місці 

нового перебування; 

 Інформаційна підтримка щодо переміщення; 

 Надання базових пакетів допомоги у вигляді їжі, гігієни та 

медичних засобів; 

 Надання інформаційної підтримки для тих людей, які вирішили 

перетнути кордон до ЄС у вигляді консультацій або 



інформаційних матеріалів щодо ВІЛ-послуг та гуманітарної 

допомоги, яку можна отримати. За межами України діяльність за 

цим напрямком не передбачається. 

 Надання послуг із кейс менеджменту, консультацій психолога, 

юриста, тощо 

Проект не підтримує діяльність за кордоном України 
В контексті роботи із іншими групами (ЛВІН, ЧСЧ, СП, 

колишні ув’язнені): 

 Виявлення нових раніше не діагностованих випадків ВІЛ і їх 

подальший супровід для призначення АРТ. У разі, якщо 

організація-заявник має на балансі тест-системи на ВІЛ, які може 

використати для цілей цього проєкту, без подальшого повернення 

у інші проєкти, просимо це вказувати у заявці із зазначенням 

кількості, виробника, і строку придатності тест-систем; 

 Сприяння у безперервному отриманні PREP для тих, хто 

її отримує. 

 Супровід у безперервному отриманні ЗПТ для тих, хто її отримує; 

 Логістична підтримка та супровід у поїздках до медичних установ 

з метою отримання ВІЛ послуг в межах регіону, або за його 

межами, якщо в регіоні вони тимчасово недоступні; 

Надання інформаційної підтримки для тих людей, які вирішили 

перетнути кордон до ЄС у вигляді консультацій або інформаційних 

матеріалів щодо ВІЛ-послуг та гуманітарної допомоги, яку можна 

отримати. За межами України діяльність за цим напрямком 

не передбачається. 

Надання послуг із кейс менеджменту, консультацій психолога, 

юриста, тощо. 

Організаціями, що будуть подаватися на цей конкурс, можуть бути 

запропоновані інші активності, що не перелічені вище. Доцільність 

впровадження таких активностей буде розглянута комітетом з оцінки 

проєктних пропозицій та винесена на обговорення із донором проєкту. 

3.5. Показники ефективності 

Від заявників очікується постановка цілей за показниками у таблиці, 

наведеній в Додатку С. 

3.6 Строки впровадження проєктів 
Планується, що в межах цього конкурсу надаватимуться короткотривалі 

гранти тривалістю 2-4 місяці. Незалежно від початку, проєкти мають 

бути завершені до 30 вересня 2022 року. 

4. Процедура подачі заявок 



4.1. Відповідність вимогам 

Громадські або благодійні організації, що подаватимуть проєктні 

пропозиції за цим Конкурсом, мають відповідати наступним 

обов’язковим вимогам: 

 бути офіційно зареєстрованими зі статусом юридичної особи на 

території України; 

 мати статус неприбуткової або благодійної організації (коди 

неприбутковості 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048); 

 мати досвід роботи від 1 року відповідно до тематики конкурсу (у 

сфері профілактики ВІЛ, догляду та підтримки, або допомоги 

внутрішньо переміщеним особам); 

 мати відповідних фахівців та персонал проєкту для його реалізації. 

У випадку, якщо залучення фахівців передбачається лише за 

умови підтримки проєктної пропозиції, описова заявка має 

містити ключові вимоги, що висуватимуться до кожного з 

фахівців, передбаченого проєктом (профільна освіта, досвід 

роботи, тощо); 

 У рамках цього конкурсу Pact Inc. не може надавати субгранти 

державним та/чи політичним структурам, партіям, силам та 

релігійним організаціям. Також не можуть надаватися субгранти 

фізичним особам. 

Заявники повинні мати номер UEI [1] (індивідуальний номер, необхідний 

для ведення усіх видів діяльності, пов’язаних із закупівлями). 

Співфінансування від залучених партнерів в межах цього конкурсу 

не вимагається. 

4.2. Фінансування 

Очікується, що гранична сума одного короткострокового субгранту не 

перевищуватиме 20 000 доларів у гривневому еквіваленті, що буде 

встановлений на дату підписання угоди. 

Pact Inc. залишає за собою право надати фінансування лише деякими 

організаціям, або взагалі не надавати фінансування в межах цього 

Конкурсу без пояснення причин такої відмови. 

4.3. Строки подання заявок 

Прийом заявок розпочнеться 29 квітня 2022 року і завершиться 29 червня 

2022 року. Розгляд отриманих заявок відбуватиметься щодватижні із 

повідомленням результатів розгляду заявникам. Якщо протягом розгляду 

заявок буде використаний обсяг коштів, відведений на цей грантовий 

конкурс, то прийом заявок може бути завершений до вказаного у 



оголошенні строку. Усі заявники заохочуються подавати заявки 

якомога раніше. 

4.4. Подання заявок після кінцевого строку, внесення змін або 

відкликання заявок 

На розсуд Pact Inc., будь-яка заявка, отримана після кінцевого строку 

подання, може вважатися такою, що не може бути розглянута. Заявки 

можуть бути відкликані за письмовим запитом через електронну пошту 

або особисто організацією чи її уповноваженим представником. 

4.5. Політика щодо конфлікту інтересів 

Заявники повинні повідомити про будь-які минулі, теперішні, або 

майбутні відносини з будь-якою із сторін, пов’язаною з наданням, 

розглядом або управлінням заявкою на субгрант чи очікуваним 

субгрантом. Ненадання повної і відкритої заяви може призвести до 

необхідності проведення нової оцінки щодо вибору 

потенційного заявника. 

4.6. Запитання 

Запитання мають подаватися у електронному вигляді на 

адресу grants.cahc@pactworld.org. Запитання мають бути надіслані не 

пізніше ніж за 48 годин до кінцевого строку подання проєктних 

пропозицій. Протягом 1-2 робочих днів після отримання буде надана 

письмова відповідь на запитання. 

У темі повідомленні має бути зазначено “Запитання 

– 72012121CA00001-22-01 – Назва організації”. Також, для більш 

простої комунікації у листі має бути вказана контактна особа від 

організації, що ставить запитання та її контактний мобільний 

номер телефону. 

Усі запитання та відповіді на них будуть поширюватися серед усіх 

зацікавлених осіб на щотижневій основі протягом тривалості конкурсу. 

4.7 Установчі консультації 
Для надання додаткової інформації про цей Конкурс, а також з метою 

надання відповідей на найбільш поширені запитання, команда проєкту 

планує проведення двох установчих консультацій. Перша установча 

консультація відбудеться 11 травня 2022 року об 11:00 за посиланням в 

Microsoft Teams. Друга установча консультація відбудеться 1 червня 

2022 року об 11:00 за посиланням в Microsoft Teams. 

Зацікавлені організації можуть приєднатися до онлайн зустрічі у 

зазначений час, а також надіслати запитання, які у них виникли в процесі 

підготовки проєктних пропозицій принаймні за 24 години до 

її проведення. 
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4.8. Процедура подання заявок 

Заявки необхідно подавати у електронному вигляді на 

адресу grants.cahc@pactworld.org. Бажано, щоб одна заявка була подана 

одним пакетом документів. У разі якщо розмір заявки перевищує 

граничний розмір листів, що допускаються сервером, в такому випадку 

заявка подається декількома листами. Не потрібно архівувати файли, чи 

використовувати файлообмінні ресурси. 

За цим Запитом подання заявок у паперовому вигляді не передбачається. 

У темі повідомлення має бути зазначено “Заявка на субгрант за 

конкурсом №72012121CA00001-22-01_Назва організації”. Форма 

заявки на отримання субгранту має бути подана у форматі Microsoft 

Word. Бюджет має бути поданий у форматі Microsoft Excel. 

5. Вимоги до заявки 

5.1. Загальні вимоги 

Заявники розроблятимуть свої заявки на основі їх розуміння потреб, їх 

попереднього інституційного досвіду, а також їх визначення підходів, які 

були б можливими і успішними. У всіх випадках заявники повинні чітко 

пояснити обґрунтування для запропонованих підходів. 

 Заявка має складатися із наступних документів: 

 Заповнена Форма заявки на отримання субгранту (у 

форматі Word); 

 Заповнена коротка форма «Оцінка ризиків і відповідальності 

грантоотримувача (SRRA snapshot)» (у форматі PDF); 

 Відскановані копії реєстраційних документів організації: 

свідоцтво про реєстрацію або витяг; довідка з податкової інспекції 

про внесення організації до Реєстру неприбуткових організацій з 

зазначенням коду неприбутковості; Статут (у форматі PDF). 

 Заповнена бюджетна заявка та деталізація до бюджету (у 

форматі Excel); 

 Заповнена таблиця показників (у форматі Excel). 

 Резюме членів проєктної команди. 

 Заявники можуть надати  інші відповідні документи, такі як листи 

підтримки чи меморандуми про співпрацю. 

6. Оцінка заявок 

6.1. Процедура розгляду заявок 

Розгляд заявок відбуватиметься комітетом з оцінки проєктних 

пропозицій щодватижні. За результатами розгляду учасників буде 

повідомлено про результати розгляду у письмовому вигляді та надано 

рекомендації із доопрацювання у разі позитивного рішення по заявці. 
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Усі члени комітету пройдуть перевірку для виключення будь-якого 

конфлікту інтересів. Оцінювання базуватиметься на критеріях оцінки, 

викладених у цьому Запиті. 

Остаточне ухвалення заявок відбуватиметься шляхом їх затвердження із 

донором, тому фінансування зможе бути надане лише після отримання 

такого погодження та у разі схвалення відібраної заявки 

донором Проєкту. 

Рішення комітету з оцінки проєктних пропозицій є остаточним і не 

підлягає перегляду. 

Для полегшення розгляду заявок, будь ласка, використовуйте шаблони, 

надані Pact. 

6.2. Критерії оцінки 

Під час оцінки заявок, Pact вивчить загальні переваги та доцільність, а 

також відповідність критеріям, зазначеним у таблиці нижче. Pact надасть 

інструкції комітету з оцінки проєктних пропозицій щодо того, як 

оцінювати заявки у відповідності із встановленими критеріями і їх вагою 

у загальній оцінці проєктної пропозиції.  

Критерій оцінки Кількість балів 

Відповідність тематиці та пріоритетам 

конкурсу (подана заявка відповідає тематиці та 

пріоритетам – 25 балів; заявка частково відповідає 

тематиці та пріоритетам – 15 балів; заявка не 

відповідає тематиці та пріоритетам конкурсу – 0 балів) 25 

Конкретність, досяжність та результативність 

заходів, запланованих проєктом (Заходи, заплановані 

проєктом конкретні – 5 балів, досяжні – 10 балів, та 

результативні – 10 балів, заходи не відповідають 

переліченим умовам – 0 балів) 25 

Спроможність організації-заявника успішно 

реалізувати проєкт за допомогою наданих ресурсів 

та у визначений термін (організація-заявник повністю 

має необхідний досвід та ресурси для успішної 

реалізації проєкту – 25 балів; організація-заявник 

частково має необхідний досвід та ресурси для 

успішної реалізації проєкту – 15 балів; організація-

заявник не має необхідного досвіду та ресурсів для 

успішної реалізації проєкту – 0 балів) 25 



Обґрунтованість запланованих витрат та 

необхідних ресурсів у співвідношенні до очікуваних 

результатів (фінансова пропозиція є обґрунтованою і 

відповідає підходу «найвища якість за найнижчу ціну» 

– 25 балів, фінансова пропозиція потребує перегляду 

та/або скорочення витрат – 15 балів, фінансова 

пропозиція не є обґрунтованою – 0 балів) 25 

Загалом 100 

6.3. Підтверджуючі документи для проведення оцінки перед 

наданням гранту 

Після процесу оцінки заявки будь-яка обрана організація буде 

зобов’язана пройти фінансову попередню оцінку для того, щоб Pact 

визначив, чи має організація можливість успішно виконувати свої 

обов’язки відповідно до умов запропонованого гранту. В рамках процесу 

попередньої оцінки, заявників можуть попросити надати додаткову 

документацію, щоб проілюструвати, що організація має можливість 

реалізувати грант. 

7. Умови 

7.1. Дозвіл на використання та розголошення інформації 

Подаючи заявку за цим оголошенням, заявник надає згоду на розкриття 

інформації, що міститься в поданих ним документах, експертам, 

залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що 

всі експерти несуть зобов’язання за угодами про 

нерозголошення інформації. 

7.2. Відмова від відповідальності 

 Pact може скасувати цей грантовий конкурс і не підтримати 

жодну заявку. 

 Pact може відхилити будь-яку одержану заявку або усі. 

 Оголошення конкурсу не є зобов’язанням Pact щодо 

надання фінансування. 

 Pact зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі 

будь-яку заявку на підставі неспроможності заявника 

дотримуватися вимог конкурсу. 

 Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю 

у цьому конкурсі. 

 Pact залишає за собою право присуджувати грант на основі 

початкового оцінювання заявок без його подальшого обговорення. 



 Pact може вирішити фінансувати тільки частину заходів, поданих 

на конкурсний розгляд, або присудити кілька грантів по 

конкурсних заходах. 

 Задля сприяння конкуренції, Pact залишає за собою право не 

зважати на деякі невеликі недоліки у заявках, які можуть бути 

виправлені до того, як буде визначено присудження грантів. 

 Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про 

контактну особу, адресу, а також факт подання заявки на 

цей конкурс. 

 Pact може без повідомлення заявника звертатися по відгуки щодо 

минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, 

зазначених у списку рекомендацій. Pact також залишає за собою 

право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих 

результатів діяльності заявника, не зазначених ним у заявці. 

 Подаючи заявку, заявники підтверджують, що вони розуміють 

умови конкурсу. 

8. Додатки 

Наступні документи є частиною цього Запиту про отримання заявок: 

1. Формат заявки на отримання субгранту 

2. B-1: Формат бюджету та деталізації до нього; B-2: Інструкція для 

заповнення Формату бюджету та деталізації до нього 

3. Формат таблиці показників проєкту 

4. Формат короткої форми «Оцінка ризиків і відповідальності 

грантоотримувача (SRRA snapshot) 

У разі виникнення технічних проблем із надсиланням документів 

прохання звертатись за електронною адресою grants.cahc@pactworld.org. 

 У темі всіх повідомлень, пов’язаних із цим Запитом, обов’язково 

вказуйте його номер №72012121CA00001-22-01. 
[1] Відповідно до Федерального закону про підзвітність та прозорість 

фінансування (FFATA або Закон про прозорість), щоб мати можливість 

отримати субгрант, що фінансується урядом США, Ви повинні отримати 

індивідуальний номер UEI (Unique Entity Identifier). Номер UEI можна 

отримати онлайн за посиланням www.sam.gov. Номер UEI не вимагається 

для подання заявки, однак вимагатиметься для одержання наданого 

фінансування. Якщо вам необхідна детальна інструкція для отримання 

номера, зв’яжіться з нами за адресою: grants.cahc@pactworld.org. 

 

10 USAID 

 

Конкурс субгрантів 

«Підтримка 

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО) оголошує 

конкурс на одержання субгранту для українських приватних 
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переміщення 

виробничих 

потужностей мікро, 

малих та середніх 

підприємств (ММСП)» 

 

підприємств, неурядових організацій, або бізнес-асоціацій для 

забезпечення експертної, технічної та фінансової підтримки українським 

ММСП у переміщенні існуючих виробничих потужностей у більш 

безпечніші регіони України. 

Метою субгранту є створення умов і підтримка українських 

сільськогосподарських ММСП та ММСП, які займаються переробкою 

харчових продуктів у цільових ланцюгах створення доданої вартості 

Програми АГРО, у переміщенні виробничих потужностей із зон активних 

бойових дій, зон підвищеного ризику та/або непідконтрольних уряду 

України територій (окрім Донецької і Луганської областей), відновленні 

роботи на новому місці з дотриманням стандартів якості і 

простежуваності безпечності виробництва продуктів харчування, 

формуванні нових каналів і ринків збуту, налагодженні партнерств між 

підприємствами регіонів України. 

Заходи, які необхідно реалізувати упродовж субгрантів: 

Розробку методології та технічного підходу до виконання субгрантової 

діяльності; 

Проведення конкурсного відбору ММСП згідно критеріїв, схвалених 

Програмою USAID АГРО. Буде проведено відбір бенефіціарів, 

прозорість якого забезпечуватиметься шляхом запровадження таких 

точок контролю діяльності субреципієнта: 

 Субреципієнт підготує критерії відбору бенефіціарів та отримає 

схвалення від Програми USAID АГРО. 

 Потенційним бенефіціарам будуть подавати заявки на участь у програмі 

на електронні адреси як субреципієнта, так і Програми USAID АГРО. 

Таким чином, Програма USAID АГРО подбає про те, щоб усі заявки 

розглядалися чесно та прозоро. 

 Субреципієнт створить Відбірковий комітет до складу якого увійдуть 

представники субреципієнта та Програми USAID АГРО у якості 

голосуючих членів комітету. Менеджер з дотримання природоохоронних 

вимог Програми USAID АГРО забезпечить відповідність нових 

виробничих майданчиків санітарним стандартам і вимогам HACCP. 

https://www.usaid.gov/


Остаточне рішення буде прийнято спільно Програмою USAID АГРО та 

субреципієнтом після розгляду та обговорення заявок. 

Координація проектної діяльності відібраних на конкурсній основі 

ММСП за такими напрямками: 

 переміщення виробничих потужностей в безпечніші області України; 

 забезпечення відповідності нових виробничих майданчиків санітарним 

умовам та вимогам HACCP; 

 відновлення існуючого виробництва на новому місці із дотриманням 

стандартів простежуваності безпечності виробництва продуктів 

харчування; 

 залучення додаткових інвестицій  та/або кредитів  для переміщення та 

розширення виробничих потужностей;   

 створення нових робочих місць, насамперед для тимчасово переміщених 

осіб; 

 розширення асортименту продукції, глибини переробки, 

імпортозаміщення. 

Моніторинг діяльності переміщених ММСП протягом 12 місяців, 

підготовка історій успіху щонайменше 5 ММСП. 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ 

Проект АГРО проведе передзаявочний онлайн семінар 05 травня 2022 р. 

з 10.00 до 12.00 години за київським часом. Зацікавлені заявники, які 

відповідають наведеним у Розділі III ЗПЗ № 41 критеріям прийнятності 

та бажають взяти участь у цьому семінарі, повинні підтвердити свою 

участь, надіславши ім’я учасника, назву організації, електронну адресу 

учасника та його номер телефону до 04 травня 2022 р. на 

адресу agro.subawards@chemonics.com з посиланням у темі листа на ЗПЗ 

№ 41. 

Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід 

подавати в електронному форматі на нижчезазначену адресу електронної 

пошти з посиланням на ЗПЗ №41. Заявки повинні бути подані не 

пізніше 18:00 за місцевим часом 20 травня 2022 р. на 

адресу: agro.subawards@chemonics.com. 

mailto:agro.subawards@chemonics.com
mailto:agro.subawards@chemonics.com


Усі питання щодо ЗПЗ №41 просимо надсилати на ім’я менеджера 

відділу субгрантів і контрактів Аліну Пікінер, на електронну 

адресу: agro.subawards@chemonics.com з посиланням на ЗПЗ №41 у темі 

листа. 

Завантажити повний опис технічного завдання  

Завантажити  додатки можна за посиланням.  

11 USAID 

IREX 

Гранти «Море 

Можливостей» 

програми Агентства 

США з міжнародного 

розвитку (USAID) 

«Мріємо та діємо» 

 

Типи організацій, що можуть отримати грант: 

Українські неурядові організації, зокрема: 

Молодіжні громадські організації та організації, які реалізують 

молодіжні ініціативи (МГО) 

Організації громадянського суспільства (ОГС) 

Професійні спільноти 

Консорціуми УНО/МГО/ОГС 

Заклади вищої освіти у партнерстві з громадськими організаціями 

Заклади загальної середньої освіти у партнерстві з громадськими 

організаціями 

Бібліотеки у партнерстві з громадськими організаціями 

 

Запрошуємо подавати сміливі, новаторські та креативні проєкти, які 

відповідають цілям програми «Мріємо та діємо» та сприяють розвитку 

лідерського потенціалу молоді (віком 10–35 років) і формують засновану 

на цінностях українську ідентичність. 

Запропоновані заходи повинні підтримувати розширення економічних 

можливостей для молоді, і/або посилення громадянської активності 

молоді, її соціальної згуртованості, просування різноманіття та 

включення недостатньо представлених груп, а також покращення 

підходів до застосування принципів гендерної рівності та соціальної 

інклюзії (ГРСІ) в орієнтованих на молодь програмах. 

Визначений географічний фокус для цього конкурсу включає всі регіони 

України без обмежень щодо географічного охоплення пропонованої 

діяльності, із наданням переваги проєктним ідеям, спрямованим на 

невеликі міста та сільську місцевість. 

Конкурс на отримання даних грантів буде відкритий до 19 травня 2022 

р. Подані проєкти розглядатимуться регулярно, кожних два місяці, 

починаючи з січня 2022 р. 

Програма «Мріємо та діємо» ставить чотири цілі: 

mailto:agro.subawards@chemonics.com
https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2022/04/RFA-41_Supporting-relocation-of-MSMEs_final.docx
https://bit.ly/3Kdq0Ck


Ціль 1: розширення економічних можливостей через молодіжні 

інновації, підприємництво та готовність до розвитку кар'єри. 

Ціль 2: підвищення громадянської активності молоді-участі у прийнятті 

рішень та розвитку громад. 

Ціль 3: посилення потенціалу молоді бути рушійною силою 

українського плюралізму та розбудови поваги до різноманітності. 

Ціль 4: дослідження та вивчення даних, тенденцій та підходів, 

пов’язаних із молоддю, що визначають молодіжну політику та зміст 

програми. Відповідно до цілей, пропоновані проєкти повинні робити 

внесок у досягнення одного або декількох результатів, зокрема: 

 Молодь має більш точне уявлення про професійні та кар'єрні 

напрямки, які краще відображають потреби різноманітних і 

зростаючих галузей. 

 Соціальні та технічні навички молоді краще відповідають 

потребам роботодавців або готують їх до того, щоб стати більш 

успішними підприємцями. 

 Молодь набуває навичок та досвіду шляхом стажування, 

професійного навчання, наставництва та коучингу, завдяки яким 

матиме кращі можливості у сфері працевлаштування, 

самореалізації та досягненні успіхів. 

 Українська молодь свідомо обирає активну позицію та бере 

активну участь в різних сферах життя суспільства, в т.ч. в 

економічній, громадянській; молоді люди, хлопці і дівчата, 

демонструють інклюзивне лідерство як цінність, філософію та 

підхід доведення справ, просуває єдність молоді з різним 

життєвим та професійним досвідом; сприяє розвитку соціального 

підприємництва. 

 Молодь демонструє вдосконалене розуміння ролі громадянина, 

громадянського сектору та принципів урядування в 

демократичному суспільстві, знає свої права та вміє застосовувати 

інструменти для відстоювання їх шляхом навчання та практики. 

 Молодь бере активну участь у справах місцевих громад, 

долучається до розв’язання проблемна національному чи 

глобальному рівні, а отже: розуміє, як працює місцеве 

самоврядування і державна влада; знає їхні повноваження та 

сферу відповідальності; долучається до дискусій і процесів 

самоорганізації своєї громади; захищає і пропагує демократичні 

цінності, права людини, права вразливих груп, а також заохочує 

інших до активної участі. 



 Молодь поширює прийняття української ідентичності заснованої 

на повазі до різноманіття, незалежно від расової, етнічної, 

культурної, мовної, гендерної, соціальної, регіональної 

приналежності, чи можливостей. 

 Молодь розуміє природу стереотипів та вміє їх ідентифікувати, 

розуміє як впливають стереотипи на прийняття рішень та 

сприйняття інших людей і груп загалом. 

 Молодь активно просуває включення різних людей в життя 

громади, країни , незалежно від їх можливостей чи ідентичності, 

має розвинені навички емпатії, побудови ненасильницької 

комунікації та розбудов порозуміння між різними членами 

українського суспільства. 

 Молодь більш конструктивно залучена в процеси прийняття 

рішень на місцевому, регіональному та національному рівнях. 

 Молодь краще аналізує проблеми громади у своєму середовищі та 

знаходить необхідні ресурси та шляхи для вирішення цих 

проблем. 

 Молодь демонструє підвищений рівень критичного мислення та 

інфомедіаграмотності. Зокрема, краще знає як знайти, 

проаналізувати, поставити під сумнів та критично оцінити 

інформацію (відрізнити факти від думок, визначити різні типи 

пропаганди, дезінформації та види маніпуляцій, котрі 

розповсюджуються різними типами ЗМІ). 

 Молодь знає принципи конфіденційності в інтернеті та цифрового 

сліду, розуміє концепцію кібер-гігієни(опір інтернет-шахрайству). 

Підвищує свою здатність ідентифікувати ботів і тролів та краще 

може ідентифікувати та протистояти кібер-знущанню, має 

навички запобігання поширенню мови ворожнечі в інтернеті. 

 Молодь підвищує рівень знань в сфері авторського права і 

плагіату та дотримується відповідних принципів. IREX запрошує 

заявників подавати творчі, інноваційні, оригінальні концепції або 

такі, що засновані на провідних практиках та перевірених 

стратегіях. IREX може надати перевагу проєктам, що побудовані 

на принципах позитивного розвитку молоді 

(PYD),https://www.youthpower.org/positive-youth-developmentтобто 

визнання молоді як активу та включення внеску молоді в усі 

програмні заходи, починаючи від планування проєкту і 

завершуючи його впровадженням та моніторингом. Концепції 

повинні описувати, як саме будуть впроваджені принципи 



гендерної рівності та соціальної інклюзії(ГРСІ), а витрати, 

пов'язані з ГРСІ, мають бути зазначені в бюджеті. Успішні 

заявники, які отримають гранти, повинні будуть пройти навчання 

IREX щодо стандартів впровадження програми «Мріємо та діємо», 

запобігання сексуальній експлуатації та жорстокому поводженню 

(СЕЖП),стандартів збору та захисту даних учасників грантової 

активності, ГРСІ, ефективного фінансового та адміністративного 

управління та розробити відповідні політики для своїх організацій, 

якщо таких ще немає. Це додаткова до фінансування підтримка з 

розбудови потенціалу організації, яка буде обов’язковою 

частиною співпраці з програмою «Мріємо та діємо». 

IREX НЕ підтримуватиме проєкти, пов’язані із такою діяльністю: 

 Молодіжні центри/простори. 

 Благоустрій та урбаністика. 

 Ремонтні та будівельні роботи. 

12 Мережа Центрів Інформаційної 

Підтримки Бізнесу 

 

https://bisc.org.ua/ 

 

https://bc-club.org.ua/events/stand- 

for-ukrainian-business-pidtrymuemo- 

ukrajinskyj-biznes-

20220428651.html?fbclid=IwAR3U 

wWPSNyLBYeO1kRAU9-

gxgW3WT2BGT22eurqOpvsWm 

Wm4NgSRysIR2J0 

Ініціатива STAND FOR 

UKRAINIAN 

BUSINESS 

“ПІДТРИМУЄМО 

УКРАЇНСЬКИЙ 

БІЗНЕС” 

Ініціатива Stand for Ukrainian Business реалізується Мережею Центрів 

Інформаційної Підтримки Бізнесу в рамках програми «EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно 

фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини через 

німецьку урядову компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

На цьому етапі ініціативи плануємо: 

 Сприяти підприємцям у доступі до інформації та програм підтримки 

бізнесу. 

 Сприяти підприємцям у ділових контактах (постачальників, клієнтів, 

партнерів, людей та організацій, що можуть покрити поточну потребу). 

 Аналізувати реальні потреби МСБ з метою подальшого залучення 

міжнародних ресурсів для їх покриття та розробки нових програм 

підтримки підприємництва. 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ 

Керівники/ці та власники/ці бізнесу (який зараз працює, тимчасово 

призупинив діяльність або у процесі релокації) УСІХ регіонів України з 

кількістю працівників 10+ таких галузей:  

 харчова промисловість (переробка); 

 деревообробка & меблі & виробничий лісовий сектор; 

 приладо- & машинобудування & металообробка; 

 виготовлення будматеріалів; 

 легка промисловість; 

 логістика (вантажні перевезення, склади). 

https://bc-club.org.ua/events/stand-
https://bisc.org.ua/
https://bisc.org.ua/
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html


Бізнеси, які належать до інших галузей або ж є мікро розміру, на жаль, в 

цьому проекті матимуть обмежений доступ до сприяння. 

І ми будемо раді організувати персональну зустріч експерта/ки з Вами 

(до 30 хв. онлайн або офлайн), щоб краще зрозуміти поточні потреби 

Вашого бізнесу та спробувати посприяти у їхньому вирішенні. 

КОМАНДА ЕКСПЕРТІВ 

До ініціативи залучено більше 20 експертів з 11 організацій з різних 

регіонів України, що входять до Мережі Центрів Інформаційної 

Підтримки Бізнесу.МОВИ УЧТІ 

Вартість участі: безкоштовно завдяки спільному фінансуванню 

Європейського Союзу та уряду Німеччини і технічній підтримці GIZ. 

Зареєструвавшись на цей захід, Ви надаєте згоду на обробку та 

зберігання своїх персональних даних, а також на участь у відео- чи 

фотозйомці під час консультації.  

ПРОЦЕДУРА 

 Підприємець/ця подає заявку на участь в ініціативі, заповнивши 

просту онлайн-форму. 

 Менеджерка проекту аналізує заявку на відповідність критеріям 

ініціативи та підтверджує (або відхиляє) її. 

 Менеджерка проекту узгоджує із підприємцем/цею дату та час зустрічі 

(онлайн або офлайн). 

 Відбувається зустріч, під час якої відбувається бізнес-діагностика та 

надається базова інформаційна підтримка бізнесу.  

 Підприємець/ця надає відгук про користь від участі в ініціативі. 

ФОРМАТ 

Онлайн. У деяких випадках за умови узгодження між учасником/цею та 

експертом/кою зустріч може відбуватись офлайн або в телефонному 

режимі. 

Тривалість зустрічі – орієнтовно 30 хв. 

Планова кількість бізнесів, яким буде надано сприяння ‒ 800. 

ОРГАНІЗАТОРИ 

Ініціатива Stand for Ukrainian business реалізується Мережею Центрів 

Інформаційної Підтримки Бізнесу в рамках програми «EU4Business: 

конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», що спільно 

фінансується Європейським Союзом та урядом Німеччини через 

німецьку урядову компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

https://bisc.org.ua/members/
https://bisc.org.ua/members/
https://bc-club.org.ua/cache/axa/content/pdf/Data%20protection%20consent_UA_web-site%20(1).pdf
https://bc-club.org.ua/cache/axa/content/pdf/Data%20protection%20consent_UA_web-site%20(1).pdf
https://bc-club.org.ua/cache/axa/content/pdf/foto-videozjomka-web-site-1-3.pdf
https://bc-club.org.ua/cache/axa/content/pdf/foto-videozjomka-web-site-1-3.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevrMwtJeLg2hseas_8IU8seZ-1hL52pHUElQaJxic6c-4_KQ/viewform
https://bisc.org.ua/
https://bisc.org.ua/
https://www.giz.de/en/worldwide/32413.html


КОНТАКТИ АДМІНІСТРАТОРА 

Наталія Балян 

+380968045555 

natalia.balyan@bc-club.org.ua 

 

13 Посольство США в Україні 

Фонд сприяння демократії  
 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-

culture-uk/democracy-commission/ 

 

Фонд сприяння 

демократії підтримує 

проекти, які сприяють 

розвитку 

громадянського 

суспільства 

Фонд сприяння демократії розпочав свою роботу в Україні з 1996 року 

задля підтримки ініціатив, які роблять внесок у розвиток відкритої та 

конкурентної політичної та економічної системи, а також захисту прав 

людини. Відтоді Фонд профінансував понад 1000 проектів, які були 

реалізовані українськими недержавними громадськими організаціями. 

  

Фонд сприяння демократії Відділу преси, освіти та культури підтримує 

проекти, які сприяють розвитку громадянського суспільства та залучення 

громадськості в Україні. Пріоритет надаватиметься тим проектам, які 

будуть спрямовані на зменшення руйнувань та страждань завданих 

російським урядом, а також підтримки українців, які найбільше 

постраждали від війни спричиненої неправомірними діями російської 

федерації. 

  

Прийом заявок: відкрито 

Максимальна сума гранту: $250,000 

Максимальна тривалість проекту: 12 місяців 

Кількість грантів: декілька 

  

Видача грантів залежить від наявності коштів для їх фінансування. 

  

Правила подачі заявок 
  

Необхідно надати наступні документи: 
 1) Обов’язкові форми заявок: 

  

SF-424 (Заява про федеральний грант організації) 

SF-424A (Бюджетна інформація для програм, не пов’язаних з 

будівництвом) 

  

2) Проектна заявка: Фонд сприяння демократії пропонує форму 

заявки, доступну тут. Ви можете використати власний формат проектної 

заявки, але він повинен враховувати всі наведені нижче пункти. Проектна 

tel:+380968045555
mailto:natalia.balyan@bc-club.org.ua
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/sf-424-ukr-1.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/SF424A-V1.0-2.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/SF424A-V1.0-2.pdf
https://ua.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/151/DemCom-application-Final-Ukr.docx


пропозиція має містити достатню кількість інформації, аби кожен, хто не 

знайомий з темою, міг зрозуміти, що точно хоче зробити заявник. 

 

•Cтислий опис проекту. Короткий виклад запропонованого проекту, 

включно з цілями проекту та очікуваним впливом. 

 •Інформація про організацію. Опис попередньої та поточної діяльності, 

який демонструє здатність виконати проект, включно з інформацією про 

всі попередні гранти від Посольства США та / або інших урядових установ 

США. Це повинно включати інформацію про загальну аудиторію 

організації в друкованих, електронних ресурсах та соціальних мережах. 

•Опис проблеми. Чіткий, короткий та обгрунтований виклад проблеми, 

яка потребує вирішення, та пояснення навіщо потрібен запропонований 

проект. 

Цілі та завдання проекту. “Цілі” пояснюють чого хоче досягти заявник. 

«Завдання» стосуються проміжних досягнень на шляху до цілей. Вони 

повинні бути досяжними та вимірюваними. 

 •Програмна діяльність. Опишіть програмну діяльність та те, як вона 

допоможе досягнути поставлених цілей. 

 •Методи та дизайн програми. Опишіть як працюватиме проект для 

вирішення заявленої проблеми та досягнення мети. За можливості, 

просимо надати логічну модель. 

 •Календар заходів. Надайте графік виконання проектних заходів. 

Включіть дати, час та місця запланованих заходів та подій. 

 •Ключовий персонал: Імена, посади, роль в проекті та досвід / 

кваліфікації ключового персоналу, залученого до проекту. Вкажіть яку 

частину їх робочого часу буде використано в цьому проекті. 

 •Партнери. Вкажіть назви та способи задіяння в проекті ключових 

партнерських організацій. 

 •План моніторингу та оцінки програми. Це важливий компонент всіх 

успішних проектних заявок. Зазначте як протягом виконання проекту 

здійснюватиметься моніторинг діяльності, аби переконатись в тому, що всі 

заходи відбуватимуться вчасно і як оцінюватиметься програма на 

відповідність цілям проекту. 

  

План фінансування, або підтримки проекту після закінчення дії 

гранту, або наявність інших ресурсів, якщо такі наявні. 

 3) Обґрунтування бюджету: Після заповнення форми бюджету SF-424A 

(див. вище) надайте окремий опис кожної з бюджетних витрат. 

 4) Додатки: 



  

Резюме ключового персоналу, який бере участь в проекті (макс. 1 

сторінка) 

Документи про реєстрацію організації 

Номер DUNS та реєстрація у www.SAM.gov 

  

Всі документи необхідно надіслати електронною поштою на 

адресу KyivDemGrants@state.gov. 

 

 

http://www.sam.gov/

