Положення про конкурс на отримання грантів

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ
В МЕЖАХ ПРОГРАМИ «ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД»
ІСАР «Єднання» оголошує конкурс на отримання грантів в межах програми «Школа фондів
громад», що впроваджується за фінансування від Фонду Чарльза Стюарта Мотта, США.
Мета конкурсу – сприяння розвитку місцевої філантропії через посилення спроможності
фондів громад (ФГ) в Україні.
Пріоритетні напрямки конкурсу:
1. Стартові гранти
Підтримка організацій, які прагнуть працювати як ФГ, на початку діяльності.
2. Гранти на підвищення спроможності ФГ
Сприяння підвищенню організаційної або функціональної спроможності ФГ
(організаційний розвиток, посилення мереж, адвокація, управління інтелектуальними
ресурсами, управління проектами).
3. Гранти для участі в навчальних заходах
Просування ідей та зміцнення інституту ФГ в Україні, підвищення рівня професійної
кваліфікації ФГ шляхом участі у навчальних заходах - тренінгах, семінарах,
конференціях тощо, стажування в українських та іноземних ФГ.
4. Гранти на адміністрування конкурсу проектів
Сприяння підвищенню впливу ФГ на вирішення актуальних проблем у громаді шляхом
організації грантодавчої діяльності.
5. Гранти, що передбачають дольову участь
Сприяння підвищенню впливу ФГ на якість життя в громаді та покращенню іміджу ФГ
шляхом вирішення актуальних місцевих проблем через співпрацю з населенням,
бізнесом, владою. Такий грант є корисним інструментом для прискорення процесів
збору коштів і може бути додатковим стимулом для спільноти місцевих донорів.
6. Гранти на досягнення загальних цілей
Сприяння підвищенню інституційної спроможності ФГ, які планують розвивати
інноваційні практики організаційного та програмного менеджменту, розробляти
програми для досягнення значних соціальних змін у громаді, використовувати на
постійній основі системи моніторингу та оцінки ефективності як власної діяльності, так і
програм, що виконуються.
7. Гранти на поїздки
Сприяння розвитку партнерських відносин між ФГ.
Учасники конкурсу
До участі у конкурсі запрошуються організації, які:
* працюють як ФГ або прагнуть стати таким фондом;
* зареєстровані як благодійна організація, благодійний фонд або громадська організація
далі – організація);
* внесені до реєстру неприбуткових організацій з ознакою 005 чи 006;
* в окремих випадках можуть бути підтримані ініціативні групи, легалізовані шляхом
повідомлення.

Програма "Школа фондів громад"впроваджується
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
за фінансування Фонду ім. Ч.С.Мотта
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Увага! Кошти гранту не можуть бути використані на ведення політичної пропаганди та
терористичної діяльності, здійснення пожертв або створення фондів для пожертв, надання
грантів іншим організаціям або окремим особам.
1. СТАРТОВІ ГРАНТИ
Мета
Стартові гранти направлені на створення та організаційний розвиток нових фондів громад.
Максимальний розмір гранту – 2 000 доларів США
Учасники
Організації, які тільки зареєструвалися та прагнуть працювати як ФГ або зареєстровані
організації, які вирішили працювати як ФГ чи виокремили цю діяльність в окремий
напрямок.
Очікувані результати
• Розроблений план розвитку у відповідності до критеріїв діяльності фондів громад.
• Здобуті професійні навички, необхідні для роботи як ФГ.
• Проінформована громаду про діяльність ФГ.
• Залучені нові донори та партнери.
• Укріплена матеріальна база.
Власний внесок
Умовою отримання гранту є власний внесок організації в розмірі не менше 10% розміру
гранту. Цей внесок має бути документально підтвердженим і складатися з коштів, зібраних
з місцевих джерел громади. Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних осіб,
гроші місцевих бюджетів.
Дозволені витрати
• Заробітна плата співробітників та залучених консультантів (не більше 20% гранту)
• Відрядження
• Оренда офісу
• Купівля офісної техніки
• Послуги зв’язку
• Офісні витрати (канцтовари, витратні матеріали)
• Банківські витрати
2. ГРАНТИ НА ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ ФГ
Мета
Гранти направлені
спроможності ФГ.

на

сприяння

підвищенню

організаційної

або функціональної

Максимальний розмір гранту – 1 000 доларів США
Учасники
Організації, які працюють як фонди громад, або збираються ними стати.
Очікувані результати
• Розроблений стратегічний план розвитку та план моніторингу його виконання.
• Покращена структура управління.
• Розроблена фандрейзингова стратегія та план фандрейзингу.
Програма "Школа фондів громад"впроваджується
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
за фінансування Фонду ім. Ч.С.Мотта
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• Розробллені політики та процедури.
• Розроблені методи оцінки власної діяльності та виконуваних фондом програм.
Власний внесок
Умовою отримання гранту є власний внесок організації в розмірі не менше 10% розміру
гранту. Цей внесок має бути документально підтвердженим і складатися з коштів, зібраних
з місцевих джерел громади. Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних осіб,
гроші місцевих бюджетів.
Дозволені витрати
• Оплата праці залучених експертів та консультантів
• Оплата приміщення для проведення тренінгів
• Оплата харчування під час проведення тренінгу
• Канцелярські товари на проведення тренінгу
• Банківські витрати
3. ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСТІ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАХОДАХ
Мета
Гранти направлені на зміцнення інституту ФГ в Україні, підвищення рівня професійної
кваліфікації ФГ через участь у навчальних заходах - тренінгах, семінарах, конференціях
тощо, стажування в українських та іноземних ФГ.
Максимальний розмір гранту – 3 000 доларів США
Учасники
Організації, які працюють як фонди громад, або збираються ними стати.
Очікувані результати
• Підвищений професійний рівень, необхідний для роботи як ФГ.
• Розроблені та використані у діяльності нові практики.
• Підвищена позиція в громаді.
• Розроблені нові моделі взаємодії з громадою.
Власний внесок
Умовою отримання гранту є власний внесок організації в розмірі не менше 10% розміру
гранту. Цей внесок має бути документально підтвердженим і складатися з коштів, зібраних
з місцевих джерел громади. Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних осіб,
гроші місцевих бюджетів.
Дозволені витрати
• Оплата внесків на участь в навчальних заходах
• Оплата відряджень
• Оплата вартості отримання віз
• Банківські витрати
Додатки, які треба подати разом із заявкою на участь в конкурсі за цим напрямком
• Програму тренінгу, конференції, школи тощо
• План стажування
• Запрошення на участь у заході
• Згоду приймаючої сторони на проходження стажування
• План втілення отриманих знань у роботі свого ФГ
Програма "Школа фондів громад"впроваджується
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
за фінансування Фонду ім. Ч.С.Мотта
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4. ГРАНТИ НА АДМІНІСТРУВАННЯ КОНКУРСУ ПРОЕКТІВ
Мета
Гранти направлені на сприяння підвищенню впливу ФГ на вирішення актуальних проблем
у громаді шляхом організації грантодавчої діяльності.
Максимальний розмір гранту – 3 000 доларів США
Учасники
Організації, які працюють як фонди громад, або збираються ними стати.
Очікувані результати
• Підвищений рівень довіри та оцінка діяльності зі сторони влади, бізнесу, усієї громади
загалом.
• Закріплені позиції в громаді.
• Розроблені та застосуються нові практики із залучення коштів.
• Залучені нові донори та партнери.
• Підтримані інші громадські ініціативи.
• Залучена громада до вирішення місцевих проблем.
• Відбулися позитивні соціальні зміни в громаді.
Власний внесок
Пошукувач має підтвердити наявність зібраних коштів на самі гранти, обсяг яких має бути
в 4 рази більшим, ніж планується отримати від ІСАР "Єднання". Цей внесок повинен бути
документально підтвердженим і складатися з коштів, зібраних з місцевих джерел громади.
Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних осіб, гроші місцевих бюджетів.
Дозволені витрати
• Оплата заробітної плати (до 20%)
• Оплата відряджень
• Виготовлення промоцій них матеріалів
• Оплата проведення тренінгів
• Оплата оренди офісу
• Послуги зв’язку
• Офісні витрати (канцтовари та витратні матеріали)
• Банківські витрати
Додатки, які треба подати разом із заявкою на участь в конкурсі за цим напрямком
• Розроблену процедуру надання грантів
5. ГРАНТИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ДОЛЬОВУ УЧАСТЬ
Мета
Гранти направлені на сприяння підвищенню впливу ФГ на якість життя в громаді та
покращенню іміджу ФГ шляхом вирішення актуальних місцевих проблем через співпрацю з
населенням, бізнесом, владою.
Максимальний розмір гранту – 5 000 доларів США
Учасники
Організації, які працюють як фонди громад не менше 2 років та мають успіхи у своїй
діяльності в цьому напрямку.
Очікувані результати
Програма "Школа фондів громад"впроваджується
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
за фінансування Фонду ім. Ч.С.Мотта
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•
•
•
•
•
•

Закріплені позиції в громаді.
Розроблені та застосуються нові практики по залученню коштів.
Залучені нові донори та партнери.
Створений ендаумент.
Створені передумови для соціального підприємництва.
Збільшені обсяги фінансування соціально важливих проектів

Власний внесок
Умовою надання такого гранту є наявність зібраних коштів в громаді, сума гранту
співвідноситься з сумою кількості зібраних коштів 1:2. Цей внесок повинен бути
документально підтвердженим і складатися з коштів, зібраних з місцевих джерел громади.
Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних осіб, гроші місцевих бюджетів.
Дозволені витрати
• Оплата заробітної плати (до 20%)
• Оплата відряджень
• Оплата оренди
• Оплата проведення заходів
• Послуги зв’язку
• Виготовлення промоцій них матеріалів
• Офісні витрати (канцтовари та витратні матеріали)
• Банківські витрати
6. ГРАНТИ НА ДОСЯГНЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ
Мета
Гранти спрямовані на сприяння підвищенню інституційної спроможності ФГ, які планують
розвивати інноваційні практики організаційного та програмного менеджменту, розробляти
програми для досягнення значних соціальних змін у громаді, використовувати на постійній
основі системи моніторингу та оцінки ефективності як власної діяльності, так і програм, що
виконуються.
Максимальний розмір гранту – 5 000 доларів США
Учасники
Організації, які мають позитивний досвід роботи як фонди громад не менше 2 років.
Очікувані результати
• Закріплені позиції в громаді.
• Розроблені та застосуються інноваційні практики та підходи організаційного та
програмного менеджменту.
• Застосовуються індикатори для оцінки ефективності діяльності.
• Розроблені та реалізуються нові програми, направлені на досягнення значних
соціальних змін.
• Продемонстровані значні якісні та кількісні зміни організаційної, програмної,
фандрейзингової діяльності.
• Збільшені обсяги фінансування соціально важливих проектів
Власний внесок
Умовою отримання гранту є власний внесок організації в розмірі не менше 10% розміру
гранту. Цей внесок повинен бути документально підтвердженим і складатися з коштів,
зібраних з місцевих джерел громади. Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних
осіб, гроші місцевих бюджетів.
Програма "Школа фондів громад"впроваджується
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
за фінансування Фонду ім. Ч.С.Мотта
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Дозволені витрати
• Оплата заробітної плати (до 20%)
• Оплата відряджень
• Оплата оренди офісу
• Послуги зв’язку
• Оплата видань
• Офісні витрати (канцтовари та витратні матеріали)
• Банківські витрати
7. ГРАНТИ НА ПОЇЗДКИ
Мета
Гранти направлені на сприяння розвитку партнерства,. Обміну досвідом та мережування
Максимальний розмір гранту – 1 500 доларів США
Учасники
Організації, які працюють як фонди громад, або збираються ними стати.
Очікувані результати
• Налагоджена професійна взаємодія з іншими інституціями.
• Розроблені та долучені до діяльності нові практики.
• Підвищена позиція в громаді.
• Розроблені документи, які регламентують взаємовідносини з іншими інституціями.
Власний внесок
Умовою отримання гранту є власний внесок організації в розмірі не менше 10% розміру
гранту. Цей внесок повинен бути документально підтвердженим і складатися з коштів,
зібраних з місцевих джерел громади. Це можуть бути пожертви від фізичних та юридичних
осіб, гроші місцевих бюджетів.
Дозволені витрати
• Оплата відряджень
• Оплата реєстраційних внесків
• Банківські витрати
Додатки, які треба подати разом із заявкою на участь в конкурсі за цим напрямком
• Запрошення на участь у заході
• План втілення отриманих знань у роботі своєї ФГ
УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК
Перелік документів, які подаються на конкурс
Для участі у конкурсі приймаються тільки ті заявки, які оформлені у відповідності до вимог
конкурсу.
Пакет матеріалів заявки на грант повинен складатися з таких документів (українською або
російською мовою):
* анкета-заявка на отримання гранту (обсяг: не більше 7 сторінок; шрифт Times New
Roman 12 розміру, з одиничним інтервалом);
* додаток до анкети-заявки "План роботи, спрямованої на розвиток ФГ протягом року з
Програма "Школа фондів громад"впроваджується
Ініціативним центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання»
за фінансування Фонду ім. Ч.С.Мотта
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моменту отримання гранту".
* копія статуту організації;
* копія свідоцтва про реєстрацію організації;
* копія довідки з податкової інспекції (за місцем реєстрації) про внесення організації до
Реєстру неприбуткових організацій та установ, де обов'язково вказаний код
неприбутковості;
* резюме співробітників ФГ;
* останній річний звіт про діяльність ФГ (за наявності);
* документальне підтвердження власного внеску або гарантійні листи про надання
коштів донорами;
* додаткові матеріали (за необхідністю).
Заявки не рецензуються та не повертаються
Терміни подання заявок
Терміни подання заявок наступні:
- до 15 жовтня 2012 року;
- до 30 листопада 2012 року;
- до 28 лютого 2013 року;
- до 17 травня 2013 року.
Діяльність в межах грантів необхідно завершити до 30 жовтня 2013 року.
Заявки, які передбачають поїздку на навчальні заходи, конференції тощо (окрім поїздки на
стажування), розглядаються безперервно, без будь-яких призначених термінів.
Заявку надсилати електронною поштою на адресу scf@isar.net.ua.
Більш детальну інформацію про конкурс та анкету-заявку можна отримати звернувшись до
офісу ІСАР "Єднання" за телефоном 044- 201-01-60, електронною поштою scf@isar.net.ua, або
на сайті www.isar.net.ua .
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