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Положення про
Конкурс малих грантів, який проводиться в межах проекту «Підвищення
Спроможності Груп Внутрішньо Переміщених Осіб»
БФ «Право на Захист»

1. Загальні положення:
Благодійна організація “Благодійний фонд “Право на захист” (БФ “Право на захист”) оголошує
Конкурс малих грантів в межах проекту «Підвищення Спроможності Груп Внутрішньо
Переміщених Осіб», що впроваджується за підтримки National Endowment for Democracy
(NED).
 Мета конкурсу – підтримати ініціативи місцевих громадських та благодійних організацій, які
працюють над вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб і приймаючих громад (в
розрізі питань, що пов’язані з соціальною згуртованістю громади та вирішенням питань ВПО) у
Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій та Луганській областях (території, що
підконтрольні українському уряду).
2. Хто може брати участь у конкурсі.
До конкурсу запрошуються:
Благодійні та громадські організації (код неприбутковості 005/0036, 006/0032), які зареєстровані
та працюють у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Донецькій і Луганській областях
(Донеччина та Луганщина - територія, що підконтрольна українському уряду) над вирішенням
проблем внутрішньо переміщених осіб.
Проектні заявки не приймаються від релігійних (код неприбутковості 0013 чи 0035)
організацій, політичних партій та їх місцевих осередків, профспілкових організацій, асоціацій
органів місцевого самоврядування, органів місцевого самоврядування та органів виконавчої
влади, комунальних установ та підприємств, фізичних осіб, комерційних організацій.
Не можуть бути учасниками конкурсу і отримувачами грантів громадські та благодійні
організації, що:
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➢ знаходяться в стані ліквідації;
➢ мають правовідносини та\або
пов'язаним з тероризмом.

надають ресурси і підтримку особам і організаціям,

➢ докладали будь-яких зусиль або вчиняли дії для впливу на членів Оціночного комітету чи
організатора, адміністратора конкурсу з метою незаконного прийняття рішення на їхню
користь.
3. Пріоритетні напрямки Конкурсу:
➢ Покращення адаптації ВПО в приймаючих громадах;
➢ Здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності місцевих органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування в області дотримання прав ВПО;
➢ Захист та просування прав людини (в області роботи з ВПО);
➢ Громадянська освіта, адвокація та об’єднання громади для спільного вирішення проблем
ВПО;
➢ Допомога (окрім благодійної або гуманітарної) внутрішньо переміщеним особам з Криму,
Донецької та Луганської областей.
4. Діяльність, яка може бути підтримана в межах цього Конкурсу:
➢ організація публічних заходів (громадські слухання, публічні обговорення, збори за
➢ місцем проживання, круглі столи, тренінги, конференції і т.п.);
➢ публікація і розповсюдження інформаційних матеріалів, друкованих та електронних
видань, брошур та інше;
➢ інформаційні кампанії, якщо вони є елементом ширшої діяльності;
➢ моніторинг діяльності органів влади та органів місцевого самоврядування в області
дотримання прав ВПО, виявлення проблемних моментів та випрацювання механізмів їх
вирішення на місцевому рівні.
Цей перелік не є вичерпним.
У межах конкурсу не може бути підтримана діяльність:
➢ яка передбачає політичні, партійні та передвиборчі заходи, або носить ознаки політичної
чи партійної агітації;
➢ яка вже фінансується чи була профінансована раніше з інших джерел;
➢ яка є частиною ширшого проекту, що фінансується іншими донорами;
➢ яка суперечить вимогам українського законодавства.
Грантоотримувач не матиме жодних правовідносин та не надаватиме ресурси і підтримку
особам і організаціям, пов'язаним з тероризмом. Грантоотримувач повинен бути обізнаний про
Постанову № 13224 та імена фізичних та юридичних осіб, визначених відповідно до неї. Список
цих імен можна знайти за адресою: http://sdnsearch.ofac.treas.gov
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5. Розмір гранту.
Запитувана сума гранту, на яку може претендувати організація, не може перевищувати
61 000грн.
Сума очікуваного гранту від БФ “Право на захист” повинна становити не більше 90% всіх
необхідних
витрат,
передбачених
бюджетом
проекту.
Решта
10%
витрат
організація-грантоотримувач повинна профінансувати за рахунок коштів, залучених з інших
джерел, або з власного внеску організації. Власний внесок може бути представлений не
фінансовими ресурсами, або внеском з інших джерел, в т.ч. і ресурсами партнерів проекту.

6. Порядок подачі проектних пропозицій.
Організація, яка відповідає вимогам до заявників (см. п. 2 Положення про Конкурс малих
грантів, який проводиться в межах проекту «Підвищення Спроможності Груп Внутрішньо
Переміщених Осіб»), а також зареєстрована та працює в цільових областях, для участі у
конкурсі повинна подати заповнену проектну пропозицію встановленого зразка з обов’язковими
додатками.
Проектна пропозиція повинна включати:
➢ Проектну заявку.
➢ Додаток 1. Бюджет проекту у форматі EXСEL.
➢ Додаток 2. Опис організації.
➢ Додаток 3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного
реєстру.
➢ Додаток 4. Копія довідки/рішення ДПІ про включення до Реєстру неприбуткових
організації і установ.
➢ Додаток 5. Резюме основних виконавців.
➢ Інші додатки, котрі організація-заявник вважає доречними додати.
Проектна пропозиція заповнюється українською або російською мовою.
Форму проектної пропозиції можна отримати, безпосередньо звернувшись до асистента проекту
за електронної адресою: natali.novikova09@gmail.com або на сайті організації : www.r2p.org.ua
Проектну заявку з додатками потрібно надіслати на електронну пошту: s.tkachenko@r2p.in.ua ,
зазначивши у темі листа: «Проектна пропозиція на участь у грантовому конкурсі».

Термін подачі проектної пропозиції: до 15 березня 2017 року ( 23:59 год).
Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
Проектні пропозиції, що надісланні в паперовому вигляді: поштою, факсом, кур’єром, або в
інший спосіб, окрім електронної пошти на вказану адресу з зазначенням відповідної теми листа
- не будуть прийняті до розгляду.
Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
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7. Фінансування в рамках конкурсу.
Кошти, надані в межах Конкурсу, передаються в порядку цільового використання та не можуть
бути використані:
➢ для здійснення діяльності, яка не пов’язана з поданим на конкурс проектом;
➢ для реалізації комерційних проектів, які передбачають отримання прибутку;
➢ для покриття боргів та/чи штрафів організації і пов'язані з ними збори і судові витрати
➢ для будівництва чи ремонту приміщення;
➢ для здійснення наукових досліджень та розробок;
➢ для оплати особистого лікування, освіти або стипендії на освіту, відпочинку;
➢ для видання особистих публікацій та проведення особистих виставок;
➢ для внесків, пожертв, подарунків приватним особам або організациям;
➢ для оплати розваг: концерти, церемонії і пов’язані з ними витрати, включаючи харчування,
проживання, оренда, транспорт, алкоголь і чайові:
➢ для покриття видатків на рекламу і зв'язки з громадськістю, що пов’язані виключно с
просуванням організації;
➢ для придбання товарів чи послуг для особистого використання працівниками організації;
➢ для покриття видатків, пов’язаних з відрядженнями та/або запрошенням іноземних гостей,
обміном іноземними делегаціями;
➢ для внесків до резервного або аналогічного фонду та\чи ендаументу
➢ для проведення заходів, благоотримувачами яких є політичні, релігійні чи воєнні
структури, а також представники органів влади;
➢ для проведення надання будь-яких ресурсів або будь-якої іншої підтримки фізичним
та/або юридичним особам, які пов’язані з терористичною діяльністю.
Видатки, які понесені грантоотримувачами до отримання гранту або після закінчення строку
реалізації проекту, а також ті, які перевищують затверджену суму підтримки, не
відшкодовуються.
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ» не бере на себе відповідальність за отримання погоджень та/або
дозвільної документації, яка може знадобитися переможцю для реалізації проекту.
Представники БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ» можуть надати переможцю консультаційні послуги
та іншу допомогу в рамках своїх можливостей. Ступінь і можливість допомоги визначається БФ
«ПРАВО НА ЗАХИСТ» в кожному конкретному випадку.
Витрати, які можуть бути передбачені бюджетом:
➢ витрати на оплату праці необхідного персоналу, залучених експертів, консультантів.
Рівень таких витрат не має суттєво відрізнятися від середнього рівня заробітної платні в
регіоні для ідентичних видів діяльності у відповідних галузях;
➢ витратні матеріали;
➢ субпідряди і прямі витрати на організацію і проведення заходів і т.п.;
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➢ адміністративні витрати (телефон, Інтернет, поштові витрати, банківські послуги);
➢ в окремих випадках може бути профінансовано придбання оргтехніки, якщо це
обгрунтовано в проектній пропозиції та якщо витрати на цю статтю не перевищують 10%
від запитуваної суми
Цей перелік не є вичерпаним.
Загальні адміністративні витрати проекту(включаючи гонорари персоналу проекту) можуть
складати не більше 20% запитуваної суми проекту.
8. Звітність за проектами.
Поточна аналітична та фінансова звітність за проектом надається щомісяця.
Аналітична та фінансова звітність за проектом з наданням копій підтверджуючих документів та
інших додатків надається 2 рази за період виконання проекту:
➢ через 2 місяці після початку виконання проекту, або після використання 1-го траншу
гранту (в разі, якщо діяльністю проекту передбачено його використання в менші терміни)
➢ після закінчення проекту, але не пізніше ніж 15 вересня 2017 року
Уповноважені особи БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ» мають право у будь-який момент перевірити
діяльність переможця Конкурсу з виконання проекту на її відповідність заявленому проекту,
відповідність виплат, що здійснювалися одержувачем гранту, виплатам передбачених
затвердженим бюджетом проекту.
У разі виявлених невідповідностей або грубих порушень Договору, або чинного законодавства,
випадково або навмисно допущених одержувачем гранту в ході реалізації проекту, БФ «ПРАВО
НА ЗАХИСТ» залишає за собою право призупинити фінансування проекту і вимагати
повернення вже перерахованих коштів на виконання проекту.
9. Термін реалізації проекту:  4 місяці, починаючи з 30 квітня 2017 року.
10. Процедура розгляду проектних пропозицій.
Після отримання усіх проектних пропозицій і проведення оцінювання їх на технічну
відповідність умовам конкурсу, кожній організації-заявнику буде надіслано в письмовій формі
рішення про допуск/недопуск її проектної пропозиції до подальшого оцінювання.
Оцінювання на відповідність технічним вимогам буде здійснюватися за такими критеріями:
➢ відповідність проектної пропозиції встановленій формі;
➢ повнота надання всіх необхідних документів, що перелічені в п. 6 даного Положення;
➢ відповідність організації-заявника встановленим критеріям , що зазначені в п.2 даного
Положення;
➢ сума запитуваного гранту не перевищує встановлений розмір та відповідає вимогам щодо
власного внеску (див. пункт 5).
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За результатами першого етапу оцінювання прийматиметься рішення про допуск/недопуск
проектних пропозицій до подальшого оцінювання.
На наступному етапі кожна допущена проектна пропозиція оцінюється членами спеціально
створеної Конкурсної Комісії за такими критеріями:

№

Критерії оцінювання

1

Відповідність проектної заявки цілям і пріоритетам Конкурсу
Організаційна спроможність організації реалізувати
запропонований проект
Актуальність проекту для громади/регіону

2
3
4

Відповідність запропонованої
завданням проекту

діяльності

цілям

5
6

Реалістичність та вимірюваність запланованих результатів

7
8

Довгостроковий вплив проекту

і

Рівень залучення цільової групи та громади вцілому до
проекту
Обґрунтованість та ефективність планування необхідних
фінансових ресурсів
Всього балів

Максимальна оцінка
10
5
15
20
10
15
10
15
100

На основі результатів оцінювання проектних пропозицій Конкурсною Комісією визначається
перелік організацій, яким будуть надані гранти. Рішення Конкурсної Комісії є підставою для
прийняття відповідних рішень БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ» для складання та підписання
Договорів з переможцями Конкурсу про надання відповідного фінансування.
Рішення Конкурсної Комісії є остаточним. Рішення Конкурсної Комісії про визначення
переможців Конкурсу є остаточним. Конкурсна Комісія та/або представники БФ «ПРАВО НА
ЗАХИСТ» не повідомляють та не коментують причини відмови в наданні грантової підтримки.
Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
З організаціями-переможцями будуть проведені додаткові переговори з метою доопрацювання
ними проектів з урахуванням зауважень, винесених Конкурсною Комісією. Після
доопрацювання заявок організація-грантер підпише угоду з БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ» про
надання цільового фінансування.
Сума гранту буде перераховуватись двома траншами на поточний банківський рахунок
організації-грантера. Перший транш буде складати не більше 60% від загальної суми гранту,
другий - не більше 40% . Другий транш перераховується лише після перевірки та затвердження
звіту за результатами діяльності першого етапу проекту.

11. Консультування заявників.
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Представники організації, які зацікавлені у подачі проектних пропозицій можуть звертатися до
Менеджера конкурсу за додатковою інформацією або з запитаннями з метою уточнення умов
конкурсу, процедури подачі проектних пропозицій.
Свої запитання можна надсилати на електронну пошту: s.tkachenko@r2p.in.ua до 01 березня
2017 року.
Усі питання та відповіді будуть оприлюднені на веб-сайті
організації.
Менеджер проекту – Ткаченко Світлана.
12. Орієнтовний графік проведення конкурсу:
15 лютого2017 року
1 березня 2017 року
5 березня 2017року
15 березня 2017 року
до 20 березня 2017 року
21 березня 2017 року

до 5 квітня 2017 року
до 15 квітня 2017 року
15-30 квітня 2017 року

Оголошення конкурсу
Останній день звернення заявників за
наданням консультацій
Оприлюднення узагальнених відповідей
на сайті організації.
Останній день прийому проектних
пропозицій
Технічне оцінювання проектних
пропозицій
Інформування заявників про результати
технічного оцінювання проектних
пропозицій
Оцінювання проектних пропозицій
Конкурсною комісією
Ухвалення рішення про присудження
грантів.
Проведення переговорів та підписання
договорів про надання гранту і
фінансування проекту.
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