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Положення про 
Другий конкурс малих грантів «Підтримка місцевих організацій 

громадянського суспільства та громадських ініціативних груп для 
здійснення демократичних змін в Україні» 

 
1. Загальні положення  

ГО «МАРТ» при підтримці Європейського Союзу  оголошує Другий Конкурс в межах 
проекту «Українська регіональна платформа громадянських ініціатив» для підтримки 
впровадження демократичних змін на місцевому рівні у Чернігівській області.  
 

Мета конкурсу – підтримати міжрегіональні спільні ініціативи організацій 
громадянського суспільства (громадських об єднань) та новостворених 
ініціативних груп з різних регіонів, зокрема тих, що знаходяться у сільських та 
віддалених місцевостях, з метою забезпечення їхньої активної участі у 
демократичних змінах в Україні. 

 
2. Хто може взяти участь у конкурсі  

 
Організаціями, що подають проектні пропозиції на конкурс, можуть бути:   

 Новостворені (зареєстровані не раніше  2014 року)  громадські об’єднання або 
благодійні організації (код неприбутковості 005 / 0036 та 006 / 0032), які 
зареєстровані у Чернігівській області. 

 Місцеві ініціативні групи1. 
 Громадські об’єднання, благодійні організації (код неприбутковості 005 / 0036 та 

006 / 0032) з населених пунктів  до 100 тис. населення (які зареєстровані у 
Чернігівській області).  

 
Проектні заявки не приймаються від релігійних 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.  
 
Кожна організація може подати лише ОДНУ проектну пропозицію, але може 
виступати Партнером у проектах інших організацій.  
 
Звертаємо вашу увагу на важливості міжрегіональної співпраці і виділенні в конкурcі 
двох окремих компонентів. Компонент 1 стосується організацій, які отримали 
підтримку в рамках першого конкурсу малих грантів і передбачає спільні проекти між 

                                                 
1 ініціативна група – не менше п’яти осіб, які об’єднані спільною суспільно корисною метою та 

діяльністю, яка не передбачає отримання та розподілу прибутку. Для адміністрування проекту 

ініціативні групи мають подаватися на конкурс у партнерстві з громадським об’єднанням чи 

благодійною організацією (код неприбутковості 005 / 0036 та 006 / 0032),  які зареєстровані у 

Чернігівській області. 
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ними. Компонент 2 стосується всіх інших організацій, зацікавлених в цьому конкурсі, 
які заохочуються до міжрегіональної співпраці. Детальніше компоненти 1 та 2 описані 
в пункті 5 нижче. 
 
Не можуть бути учасниками конкурсу і отримувачами грантів громадські та благодійні 
організації, що:  
 

 знаходяться в стані ліквідації;  
    не мають спроможності впроваджувати грантові проекти та звітуватися про їх 

виконання (включаючи фінансове звітування). 

 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.  

 спрямовують свою діяльність на зміну меж території або державного кордону 
України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також 
публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких 
дій, заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до 
захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами 
до вчинення таких дій. 

 ініціативні групи, що підтримувалися у межах першого конкурсу малих грантів, 
та не зареєстрували організацію громадянського суспільства (ОГС). 
 

3. Пріоритетні тематичні напрямки Конкурсу:  
 

- Захист та просування прав людини (зокрема вразливих груп населення); 
- Здійснення громадського контролю та моніторингу діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; 
- Ініціативи з підтримки  децентралізації; 
- Протидія корупції;  
- Громадянська освіта, адвокація та об’єднання громади для спільного 

вирішення проблем; 
- Забезпечення ґендерної рівності в усіх сферах суспільного життя;   
- Порозуміння та налагодження співпраці між регіонами. 

 
4. Діяльність, яка може бути підтримана в межах цього Конкурсу: 

 

 організація міжрегіональних публічних заходів (громадські слухання, публічні 
обговорення, збори, круглі столи, виставки, флеш моби, тренінги, 
конференції, навчальні візити і т.п.);  

 публікація і розповсюдження інформаційних матеріалів, друкованих та 
електронних видань, брошур і т.інше.;   

 інформаційні кампанії, якщо вони є елементом ширшої діяльності; 
 проведення спільних адвокасі кампаній.  

Цей перелік не є вичерпним. 
 
Проект не може бути частиною іншого проекту.  
 
У межах конкурсу не може бути підтримана діяльність, яка передбачає 
політичні, партійні та передвиборчі заходи, або носить ознаки політичної чи 
партійної агітації.  
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5. Компоненти конкурсу і розмір гранту. 
 

У рамках конкурсу оголошується два окремих компоненти - кожна проектна 
пропозиція буде розглядатися і оцінюватися лише серед пропозицій, поданих на цей 
же компонент.  
 
Компонент № 1 для міжрегіональних проектів, де заявниками та партнерами мають 
виступати організації та ініціативні групи, проекти яких були підтримані в рамках 
першого конкурсу малих грантів 
https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing. 
Обов'язковою умовою є міжрегіональна діяльність проекту, що передбачає наявність 
хоча б двох організацій з різних регіонів. Крім них в проекті можуть брати участь і інші 
організації.   
 
Мінімальна сума гранту на  проект –  90 000 грн.  
 
Максимальна сума гранту на проект –  130 000 грн.  
 
Загальний бюджет Компоненту №1 складає 508,8 тис. грн.  
 
Компонент №2 для усіх інших організацій та ініціативних груп, які виступають 
заявниками і відповідають вимогам п.2. Міжрегіональні проектні пропозиції отримають 
перевагу під час розгляду та оцінювання, але в рамках цього компоненту можна 
подавати і проектні пропозиції, які не передбачають залучення партнерських 
організацій. 
 
Мінімальна сума гранту на проект – 45 000 грн.  
 
Максимальна сума гранту на проект –  90 000 грн.  
 
 
Загальний бюджет Компоненту №2 складає 339,2 тис. грн. 
 
Вітається подання проектів, які залучатимуть до співпраці ,в тій чи іншій мірі, 
організації, з числа тих, проекти яких були підтримані в рамках першого грантового 
конкурсу 
https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing, з  
іншого ніж основний заявник регіону (регіони: центральний, північний, південний, 
східний, західний). 
 
 
Для обох компонентів сума очікуваного гранту від ГО «МАРТ» повинна становити не 
більше 90% всіх необхідних витрат, передбачених бюджетом проекту. Решта 10% 
витрат організація чи ініціативна група повинна профінансувати за рахунок коштів, 
залучених з інших джерел, або надання безоплатних робіт чи послуг, що може бути 
документально підтверджено. 
 
На організаційний розвиток грантоотримувача (інституалізація, самооцінювання, 
розробка стратегічного плану та політик організації, підвищення компетенції 
персоналу; покращення менеджменту організації або зміцнення матеріально-технічної 
бази, тощо) може бути спрямовано до 50% коштів бюджету проекту.  

https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B8lMw16kwqSlcmdreF93aW5hUUU/view?usp=sharing


4 

 

 
6. Порядок подачі проектних пропозицій. 

 
Організація чи ініціативна група, яка відповідає вимогам п. 2, для участі у конкурсі 
повинна подати заповнену проектну пропозицію встановленого зразка. Якщо проект 
передбачає участь декількох партнерських організацій, проектну пропозицію подає 
Основний Заявник, який буде адмініструвати проект та відповідати за виконання 
проекту та звітування.  
 
Увага! Місцеві ініціативні групи в рамках Компоненту №2 повинні подаватися на 
конкурс у партнерстві разом з неприбутковим громадським об'єднанням або 
благодійною організацією, що зможе адмініструвати проект. 
 
 
Проектна пропозиція, що подається громадською чи благодійною організацією  
включає:   

 Проектну заявку. 
 Бюджет проекту у форматі EXСEL. Додаток 1. 
 Обов’язкові додатки:  

- Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного 
державного реєстру Основного Заявника . 
- Копію статуту (який відповідає вимогам Закону України "Про 
громадські обєднання", а також підпункту 133.4.1, 133.4.2 пункту 
133.4. статті 133 Податкового кодексу України) Основного Заявника. 
- Копію рішення про внесення (повторне внесення) до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій Основного Заявника. 
- Лист підтримки від кожного Партнера проекту з іншого регіону. 
- Резюме керівника проекту. 
- Контактні дані двох осіб, що можуть дати рекомендації Основному 
Заявнику та представникам ініціативної групи (якщо Проект подається 
від ініціативної групи). 
 

Проектна пропозиція, що подається ініціативною групою включає:   
 Проектну заявку. 
 Бюджет проекту у форматі EXСEL. Додаток 1. 
 Обов’язкові додатки:  

- Протокол створення ініціативної групи ( в довільній формі). 
- Листи від організації про те, що вона буде адмініструвати проект 
ініціативної групи. 
- Лист підтримки від кожного Партнера проекту з іншого регіону 
(якщо партнерство передбачене проектом). 
- Резюме керівника проекту.  
- Контактні дані двох осіб, що можуть дати рекомендації 
представникам ініціативної групи (якщо Проект подається від 
ініціативної групи). 
- Копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного 
державного реєстру організації - адміністратора проекту. 
- Копію статуту (який відповідає вимогам Закону України "Про 
громадські обєднання", а також підпункту 133.4.1, 133.4.2 пункту 
133.4. статті 133 Податкового кодексу України) організації -  
адміністратора проекту. 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B7YyN_Lx5FVmMXVveVg2VHBKdVU
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B7YyN_Lx5FVmMXVveVg2VHBKdVU
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- Копію рішення про внесення (повторне внесення) до Реєстру 
неприбуткових установ та організацій організації – адміністратора 
проекту. 

 
Проектна пропозиція заповнюється українською мовою.  
 
Форму проектної пропозиції можна отримати, безпосередньо звернувшись до 
Менеджера конкурсу в ГО «МАРТ»  за електронної адресою: 
martforgromada@gmail.com, на сайт організації: mart-ngo.org.ua, або скачати за 
посиланням: 
https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B7YyN_Lx5FVmLV9SbVp0Q3VXR1U 
Проектну заявку з додатками потрібно надіслати на електронну пошту: 
martforgromada@gmail.com зазначивши у темі листа: «Проектна пропозиція на участь 
у грантовому конкурсі», Компонент № … (зазначити 1 або 2).  
 
Кінцевий термін подачі проектної пропозиції:  20 листопада 2016 року ( 
23:59 год). 
Проектні пропозиції, що надійдуть після вказаного терміну, не розглядатимуться. 
Проектні пропозиції, надісланні поштою, факсом, кур’єром не будуть прийняті до 
розгляду.  
Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються. 
 

7. Фінансування в рамках конкурсу. 
 
Кошти, надані в межах Конкурсу передаються в порядку цільового використання та 
не можуть бути використані:  

 Для реалізації комерційних проектів, які передбачають отримання прибутку;  
 Для покриття боргів організації;  

 Для капітального будівництва чи ремонту приміщення;  
 Для здійснення діяльності, яка не пов’язана з поданим на конкурс проектом; 
 Для здійснення наукових досліджень та  розробок;  
 Для оплати особистого лікування, освіти та відпочинку;  
 Для покриття видатків, пов’язаних з відрядженнями, запрошенням іноземних 

гостей, обміном делегаціями;  
 Для проведення заходів, благоотримувачами яких є представники органів 

влади, політичні, релігійні чи воєнні структури; 
 Для дублювання чи підміну функцій державних інституцій та органів.  

 
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 по регіону для ідентичних видів діяльності і у відповідних 
галузях;  

 витрати на відрядження і поїздки персоналу і учасників проекту. Суми таких 
затрат не повинні перевищувати передбачених законодавством меж;  

 витратні матеріали;  
 обладнання (потрібно обґрунтувати);  
 субпідряди і прямі витрати на організацію і проведення заходів і т.п.;  
 адміністративні витрати (телефон, Інтернет, поштові витрати, банківські 

послуги).  
 

https://drive.google.com/uc?export=download&id=0B7YyN_Lx5FVmLV9SbVp0Q3VXR1U
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Одна особа не може отримувати більше одного матеріального 
відшкодування (відшкодування за декількома статтями бюджету) з коштів 
проекту! 

 
8. Термін реалізації проекту:  до 6 місяців, починаючи з 01 лютого 2017 року.  

 
9. 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 (див. пункт 6)  
- відповідність організації-заявника встановленим критеріям (див. пункт 2)  
- сума запитуваного гранту не перевищує встановлений розмір (див. пункт 5). 

 
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 створеного Оціночного комітету за такими критеріями:  
 

№ Критерії оцінювання Максимальна 
оцінка 

1 Організаційна спроможність організацій / 
ініціативної групи  реалізувати запропонований 
проект та звітуватися за проектом. 

10 

2 Актуальність та обґрунтованість проекту. 15 

3 Наявність Партнерства / співпраці з організаціями з 
інших регіонів у реалізації проекту (Компонент 1: 
наявність партнера з переліку організацій, які 
отримали фінансування в рамках першого конкурсу 
проектів; Компонент 2 – наявність партнера з 
іншого регіону. 

15 

4 Методологія проекту (наскільки запланована 
діяльність веде до досягнення встановлених цілей і 
завдань проекту; чіткість, логічність, і практична 
прийнятність запланованої діяльності в межах 
проекту; рівень залучення громади або цільових 
груп населення). 

20 

5 Чіткість визначення показників досягнення 
результатів проектної діяльності, індикаторів для 
оцінювання. 

10 

6 Рівень залучення цільової групи до проекту. 10 

7 Життєздатність проекту в найближчій перспективі. 10 

8 Обгрунтованість та ефективність планування 
необхідних фінансових ресурсів . 

10 

 Всього балів  100 



7 

 

 
На основі результатів оцінювання проектних пропозицій Оціночним комітетом 
визначається перелік організацій, яким будуть надані ґранти. Рішення комітету є 
остаточним. Про результати розгляду всі заявники будуть повідомлені листом по 
електронній пошті.  
 

З організаціями-переможцями будуть проведені додаткові переговори з метою 
доопрацювання ними проектів з урахуванням зауважень, винесених Оціночним 
комітетом. Після доопрацювання заявок організація-грантер підпише угоду з ГО 
«MART»  про надання цільового фінансування.  
 

Сума гранту буде перераховуватись трьома траншами на поточний банківський 
рахунок організації-грантера. Перший транш буде складати 50% від загальної суми 
гранту, другий 40% від загальної суми гранту і третій транш -10%. Третій транш буде 
перераховано після того, як організація-грантер надасть Менеджеру конкурсу 
описовий та фінансовий звіти  про 100%  виконання проекту і такі звіти будуть 
затверджені. 
 
Консультування заявників. 
 

Представники організації та ініціативних груп, які зацікавлені у подачі проектних 
пропозицій, можуть звертатися до Менеджера конкурсу за додатковою інформацією 
або запитаннями з метою уточнення умов конкурсу, процедури подачі проектних 
пропозицій. 
Свої запитання можна надсилати на електронну пошту: martforgromada@gmail.com – 
до 05 листопада 2016 року.  Усі питання та відповіді будуть оприлюднені на веб-сайті 
організації: mart-ngo.org.ua. 
 

10.  Орієнтовний графік проведення конкурсу:  
  

20 вересня  2016 року Оголошення конкурсу 

5 листопада 2016 року  Останній день звернення заявників за 
наданням консультацій  

10 листопада 2016 року Оприлюднення відповідей на сайті 
організації. 

до 20 листопада 2016 року Останній термін подачі проектних 
пропозицій  

до 30 листопада 2016 року Технічне оцінювання проектних 
пропозицій  

05 грудня 2016 року  Інформування заявників про 
результати технічного оцінювання 
проектних пропозицій  

до 25 грудня 2016 року  Оцінювання проектних пропозицій 
Незалежними Експертами  

до  10 січня 2017 року Ухвалення рішення про присудження 
грантів Грантовим Комітетом/ 
Повідомлення  результатів розгляду 

11  – 25 січня 2017 року. Проведення переговорів та 
підписання договорів про надання 
гранту і фінансування проекту.  

1 лютого 2017 року Орієнтовний початок реалізації 
проектів  

 


