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ВСТУП
Запрошення до участі в конкурсі грантів має на меті надати зацікавленим організаціям
громадянського суспільства (ОГС), які працюють у сфері поширення та захисту прав людини
(«правозахисним ОГС»), інформацію про Проект ПРООН «Демократизація і права людини в
Україні» та пояснити процедури подачі проектних пропозицій на конкурс «Моніторинг та адвокація
ефективного виконання міжнародних і регіональних зобов’язань України в сфері захисту прав
людини». У Запрошенні викладені критерії відповідності вимогам конкурсу, процес подачі та
відбору проектних пропозицій, а також критерії оцінки проектів, які будуть відібрані в рамках цього
конкурсу.
Проект ПРООН «Демократизація і права людини в Україні» вживає умовний термін «правозахисні
ОГС», виходячи із суті Декларації ООН про правозахисників1; тому вважає досвід роботи ОГС у
сфері поширення та захисту прав людини головним кваліфікаційним критерієм у конкурсі для
громадських та благодійних організацій.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ ПРООН
«ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ»
Проект «Демократизація і права людини в Україні» (Проект) впроваджується Програмою розвитку
Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансування Міністерства закордонних справ
Данії протягом 2013-2016 рр. та базується на досягненнях попередньої програми «Розвиток
громадянського суспільства», який впроваджувався ПРООН за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Данії у 2009-2012 рр. Новий проект спрямований на посилення спроможності
державних і місцевих органів влади та організацій громадянського суспільства просувати і
утверджувати права людини, доступ до правосуддя та верховенство права, сприяти підвищенню
прозорості та підзвітності влади. Метою Проекту є посилення спроможності ОГС систематично та
ефективно просувати демократичні цінності, підтримка організацій, що поширюють і захищають
права людини, а також посилення діалогу між Урядом і ОГС, який заснований на принципі активної
участі і орієнтований на результат.
Проект складається з трьох головних компонентів:
1) Підтримка ОГС як рушіїв демократії і належного врядування;
2) Підтримка правозахисної спільноти у сфері захисту та поширення прав людини в Україні;
3) Сприяння спільній реалізації нового Закону «Про громадські об’єднання» і посилення діалогу між
ОГС і органами державної влади, що заснований на принципах активної громадської участі та
орієнтований на результат.
Партнером Проекту з адміністрування конкурсу грантів «Моніторинг та адвокація ефективного
виконання міжнародних і регіональних зобов’язань України в сфері захисту прав людини» є
Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР
«Єднання»).
МЕТА ТА ПРІОРИТЕТИ КОНКУРСУ
Проектні пропозиції цього конкурсу грантів «Моніторинг та адвокація ефективного виконання
міжнародних і регіональних зобов’язань України в сфері захисту прав людини» мають бути
спрямовані на дотримання та захист прав і свобод людини, які закріплені у ратифікованих Україною
міжнародних договорах.
Конкурс проводитиметься за двома лотами:
Лот 1 – для ОГС з досвідом роботи понад 3-и роки;
Лот 2 – для новостворених ОГС (до 1-го року існування на кінцеву дату подання проектних заявок).
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Декларація про право та обов'язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати
загальновизнані права людини та основні свободи, затверджена Резолюцією 53/144 Генеральної Асамблеї
від 09.12.1998 року http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_349
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Основними завданнями даного конкурсу грантів є:
o
o
o
o
o

покращення ситуації з дотриманням міжнародних та регіональних зобов’язань України у
сфері захисту прав людини;
підвищення обізнаності цільових груп та громадськості про їхні права і свободи та шляхи їх
захисту;
моніторинг та аналіз дотримання прав і свобод людини в діяльності органів державної влади
та місцевого самоврядування;
підвищення рівня дотримання прав людини з боку органів державної влади та місцевого
самоврядування;
підвищення організаційної спроможності, а також розвиток моніторингового та
адвокаційного потенціалу ОГС, що працюють у сфері поширення та захисту прав людини.

Проектні пропозиції повинні включати в себе моніторинг ситуації з дотримання прав людини на
місцевому та/або національному рівнях за окремими тематичними напрямками виконання
міжнародних зобов’язань України перед договірними органами (в рамках міжнародних та
європейських конвенцій та договорів у сфері захисту прав людини, підписантом яких є держава
Україна) включаючи, але не обмежуючись:
- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (ICCPR);
- Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ((ICESCR);
- Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (CERD);
- Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність,
видів поводження і покарання (CAT);
- Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW);
- Конвенція про права інвалідів (CRPD);
- Впровадження рекомендацій другого циклу УПО.
У межах виконання проекту гранти за напрямком «Моніторинг та адвокація ефективного виконання
міжнародних і регіональних зобов’язань України в сфері захисту прав людини» будуть надаватися
ОГС для здійснення, не обмежуючись, таких видів діяльності:
o
o
o
o
o
o
o

моніторинг прав людини та вироблення відповідних рекомендацій;
підготовка альтернативних звітів (в рамках міжнародних правозахисних механізмів,
договірних органів, тощо) про стан дотримання прав людини в Україні;
здійснення громадських кампаній (адвокації) на захист прав людини;
проведення просвітницьких та інформаційних кампаній з прав людини;
формування та організація роботи мереж та коаліцій;
проведення освітніх заходів та формування самоорганізованих правозахисних спільнот;
захист правозахисників (у широкому розумінні терміну «правозахисник» відповідно до
Декларації ООН про правозахисників).

Заходи, передбачені проектними пропозиціями, повинні обов’язково включати адвокаційний
компонент, спрямований на покращення виконання на місцевому та/або національному рівнях за
окремими тематичними напрямками міжнародних зобов’язань України перед договірними органами
(у рамках міжнародних та європейських конвенцій та договорів у сфері захисту прав людини,
підписантом яких є держава Україна), та можуть стосуватись захисту таких прав людини та її свобод:
o
o
o
o
o
o

свобода переконань і їх вільне виявлення;
доступ до інформації;
свобода мирних зборів та асоціацій;
захист від дискримінації;
доступ до правосуддя та право на справедливе судочинство;
свобода від тортур, або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує гідність людини
поводження і покарання;
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o
o

право на освіту;
інші права та свободи.

Гендерно-чутливий підхід та забезпечення рівності прав чоловіків та жінок у визначених сферах мають
бути наскрізним елементом будь-якої пропонованої проектної діяльності.

Перевага надаватиметься проектам, які:
o
o

мають потенціал для відтворення діяльності та розширення результатів проекту, поширення
інформації, нових (належних) практик;
передбачають використання нових/соціальних медіа та мобільних додатків.
ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

Загальний бюджет конкурсу складає 976 680,00 гривень.
Конкурс проводитиметься за двома лотами:

Лот 1 – для правозахисних організацій з досвідом роботи понад 3-и роки. Максимальна сума
гранту, на яку може претендувати організація-пошукач - 120 000,00 гривень.
Лот 2 – для правозахисних ОГС з досвідом роботи до 1 року. Максимальна сума гранту, на
яку може претендувати організація-пошукач - 40 000,00 гривень.
Наданий грант може покривати до 90% вартості проекту. Решта вартості проекту (як мінімум, 10%
від загального бюджету проекту) має забезпечуватись внеском організації-грантоотримувача. Цей
внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і в іншій формі (наприклад, оплата праці
працівників, волонтерська праця, витрати на офіс, тощо).
Загальний бюджет грантового конкурсу становить:
для Лоту 1 – 879 012,00 грн.
для Лоту 2 – 97 668,00 грн
ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ-ПОШУКАЧІВ
До участі в цьому конкурсі грантів запрошуються регіональні організації громадянського
суспільства, які:
o
o
o

офіційно зареєстровані як громадські організації або благодійні організації та мають статус
юридичної особи;
мають статус неприбуткових з ознакою неприбутковості 0005 (для благодійних організацій)
та 0006 та 0011 (для громадських організацій);
мають мінімум 3 роки досвіду діяльності в сфері прав людини (Лот 1) та до 1-го року
діяльності (Лот 2), включаючи надання правової допомоги, представництво в судах та
органах влади, моніторинг прав людини, проведення громадських кампаній (адвокації) на
захист суспільних інтересів, освіту та просвітництво у сфері прав людини, а також інші види
діяльності, пов’язані з захистом прав людини.

Проектні заявки від організацій, які не відповідають визначеним вимогам, не розглядатимуться.
Проектні пропозиції не приймаються від релігійних організацій, політичних партій та громадськополітичних об’єднань.
Організації-пошукачу може бути відмовлено в участі у конкурсі, якщо в процесі розгляду проектної
пропозиції така організація-пошукач:
- стала об’єктом конфлікту інтересів;
- надала недостовірну інформацію в рамках проектної пропозиції;
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-

невчасно надала запитувану додаткову інформацію до проектної пропозиції;
здійснила спробу отримати конфіденційну інформацію від членів експертної ради або
співробітників ІСАР «Єднання», або здійснювала вплив на зазначених вище осіб щодо
прийняття рішення.
ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Пакет документів на конкурс повинен включати такі документи:
 проектну пропозицію встановленого зразка (Додаток 1).;
 бюджет проекту;
 обов’язкові додатки:
 копія свідоцтва про державну реєстрацію або виписки з Єдиного державного
реєстру ,
 копія рішення ДПІ про включення до Реєстру неприбуткових організації і установ.
Проектна пропозиція складається відповідно до вимог та інструкцій форми Проектної пропозиції.
Всі сторінки мають бути пронумеровані. Проектну пропозицію необхідно підготувати українською
мовою.
Проектна пропозиція має бути надрукованою (шрифт Times New Roman, кегль 12, міжрядковий
інтервал 1).
Термін виконання проектів: не менше 6-ти-х та не більше 11-и місяців. Виконання проекту має
розпочатися не раніше 1 грудня 2013 року та завершитися до кінця жовтня 2014 року.
Вимоги до бюджету:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Загальний бюджет проекту повинен складатися з грошей гранту, на який претендує організація,
та власного внеску організації, який має становити не менше 10 % від загального бюджету
проекту. Внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і в іншій негрошовій формі
(наприклад, оплата роботи працівників, волонтерська праця, витрати на офіс тощо). Якщо внески
робляться у негрошовій формі, то організація-заявник має визначити та вказати їхню орієнтовну
вартість, спираючись на існуючі ціни на ринку товарів та послуг.
Бюджет проекту має складатися в гривнях.
Всі статті бюджету повинні бути детально розшифровані та обґрунтовані відповідно до мети,
завдань та діяльності проекту. Всі обґрунтування мають спиратися на існуючі ціни на ринку
товарів та послуг в Україні.
У бюджеті необхідно вказати відсоток зайнятості за проектом для кожного з учасників проекту,
а також П.І.Б. кожного із залучених виконавців проекту. Для експертів та консультантів проекту
може передбачатися погодинна (або поденна) оплата праці, якщо заявник планує залучити
відповідного експерта чи консультанта протягом невеликої кількості годин (днів). В іншому
випадку у бюджеті необхідно передбачити для них ставку та вказати відсоток їхньої зайнятості.
Витрати на проведення кожного заходу повинні бути розписані детально (оренда приміщення,
роздаткові матеріали, тощо).
Адміністративні витрати (телефон, поштові витрати, Інтернет, послуги бухгалтера, тощо)
повинні бути детально перелічені та розписані. Їхня загальна вартість не повинна
перевищувати 10% від суми гранту, що запитується.
Організація-заявник має передбачити у бюджеті кошти для трьох 2-денних відряджень
двох представників організації до Києва для участі у заходах, які будуть організовані ІСАР
«Єднання» для організацій-грантерів.
В рамках гранту може бути виділена невелика сума для придбання обладнання тільки у тому
випадку, якщо організація зможе надати переконливі докази того, що успішне виконання
проекту є неможливим без такого обладнання. У бюджеті необхідно зазначити повну назву та
технічні характеристики обладнання, яке організація-заявник планує придбати за рахунок коштів
гранту. Вартість обладнання не повинна перевищувати 10% від загальної суми гранту. Придбане
за рахунок коштів гранту обладнання має знаходитися на балансі організації-заявника. У разі,
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якщо проектом організації-заявника буде передбачено придбання обладнання для інших установ
та організацій, таке обладнання має бути передано на баланс відповідної установи чи організації.
Прийнятними вважаються витрати, котрі:
o
o
o
o

узгоджені з конкретними заходами проекту і забезпечують їх виконання;
фактично виникли протягом терміну виконання проекту;
відповідають принципам доцільності та відповідності витрат;
коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною
документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Вважаються неприйнятними витрати, пов’язані з:
o
o
o
o
o
o
o
o

підготовкою проектної пропозиції для участі у конкурсі;
придбанням транспортних засобів;
капітальним ремонтом приміщень;
міжнародними відрядженнями;
науковими дослідженнями;
сплатою боргів;
передвиборна або політична діяльність;
заробітна плата, гонорари державним службовцям або працівникам органів місцевого
самоврядування, співробітникам правоохоронних органів, органів прокуратури, судів.

Витрати, які можуть бути передбачені бюджетом і є прийнятними:
 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;
 субпідряди і прямі витрати на організацію і проведення заходів і т.п.;
 адміністративні витрати (телефон, доступ до Інтернету, поштові витрати, оренда офісу для
забезпечення впровадження проекту, оплата комунальних витрат, канцелярське приладдя для
забезпечення роботи персоналу, банківські послуги). Такі витрати не можуть перевищувати
10% від суми гранту, що запитується.
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно вимог даного Запрошення та Форми
проектної пропозиції (Додаток І). Запрошення до участі у конкурсі та Форму можна завантажити з
нижчевказаних Інтернет-сторінок або надіславши запит на адресу ел. пошти: dhrp@isar.net.ua .
Запрошення до участі у конкурсі розміщено на Інтернет - сторінках наступних організацій:
 ПРООН: www.undp.org.ua
 ІСАР «Єднання»: www.isar.net.ua
 Портал «Громадський простір»: www.civicua.org
 Ресурсний центр «Гурт»: www.gurt.org.ua
Запрошення до участі в конкурсі також буде поширено через загальні (expertclub@googlegroups.com,
ukrrights@googlegroups.com) та тематичні правозахисні розсилки.
Проектна заявка з усіма необхідним додатками має бути надіслана електронною поштою на
адресу dhrp@isar.net.ua до 17:59, 13 листопада 2013 року. У темі листа треба зазначити «конкурс
для правозахисних ОГС». У тілі листа треба написати назву організації, місто та назву проекту.
Обсяг електронного листа з усіма додатками не повинен перевищувати 3 МВ. Якщо обсяг заявки з
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усіма додатками більший, то висилати її треба декількома листами, обов’язково зазначати кожний
раз тему листа та у тілі листа вписувати назву організації, місто та назву проекту.
Проектні заявки, що надійдуть пізніше вказаного часу та дати, розглядатися не будуть.
ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
Оцінювання проектних пропозицій буде проходити в два етапи.
На першому етапі ІСАР «Єднання» оцінює проектні пропозиції на відповідність вимогам
Запрошення до участі у конкурсі грантів за такими критеріями:
- відповідність проектної пропозиції встановленій формі;
- відповідність організації-здобувача встановленим критеріям;
- наявність усього пакету необхідних документів.
За результатами оцінювання на першому етапі ІСАР «Єднання» приймає рішення про допуск
проектних пропозицій до другого етапу оцінювання. Усі організації, які не будуть допущені до
другого етапу оцінювання, отримають листи з відповідним рішенням.
На другому етапі проектні пропозиції оцінюватимуться Конкурсною комісією, яка складається з
представників ПРООН, ІСАР «Єднання» та незалежних експертів у галузі захисту прав людини, за
такими основними критеріями:
o
o
o
o
o
o
o

релевантність проблеми, на вирішення якої спрямовано проект, у сфері захисту прав людини;
спрямованість проекту на отримання довготермінових результатів та системну зміну ситуації,
відтворюваність діяльності за проектом;
рівень компетентності у сфері захисту прав людини та організаційної спроможності
організації-заявника;
конкретність, досяжність та практичність результатів, запланованих проектом;
ефективність методології, яку запропонував заявник для вирішення проблеми та досягнення
очікуваних результатів;
іноваційність запропонованих методів виконання проекту, застосування новітніх технологій
для поширення інформації;
обґрунтованість та збалансованість бюджету проекту.

Повний перелік критеріїв для оцінювання проектних пропозицій наведено у Додатку ІІ.
Усі організації, проекти яких будуть допущені до другого етапу оцінювання, отримають листи з
рішенням та зауваженнями Конкурсної комісії. Після доопрацювання заявок згідно зауважень
Конкурсної комісії ІСАР «Єднання» підпише договір з організаціями-грантерами.
Кошти гранту будуть перераховані трьома траншами: перший транш буде складати 40% від суми
гранту; другий транш буде складати 50% від суми гранту; третій транш – 10% від суми гранту, буде
перерахований після отримання та затвердження програмного та фінансового звітів про реалізацію
проекту.
ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПІДТРИМАНИХ ПРОЕКТІВ
Отримувачі грантів відповідають за здійснення моніторингу впровадження проекту та оцінювання
його результатів. Проект ПРООН у партнерстві з ІСАР «Єднання» також провадитимуть моніторинг
грантових проектів через звіти грантерів, візити до організацій, зустрічі з працівниками проекту та
їхніми партнерами, а також беручи участь у проектних заходах.
Отримувачі грантів відповідають за подання програмних та фінансових звітів про виконання
проектів до офісу ІСАР«Єднання» на розгляд та затвердження.
КОНСУЛЬТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ-ПОШУКАЧІВ
7

Організації-здобувачі можуть до 7 листопада 2013 року письмово звернутися до ІСАР «Єднання»
щодо уточнення умов конкурсу, процедури подання проектної пропозиції, надіславши питання на
адресу електронної пошти dhrp@isar.net.ua. Письмові відповіді на питання будуть розміщені на сайті
ІСАР «Єднання» за адресою www.isar.net.ua.
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Додаток I

Проект ПРООН «Демократизація і права людини в Україні»
КОНКУРС ГРАНТІВ
«Моніторинг та адвокація ефективного виконання міжнародних і регіональних зобов’язань
України в сфері захисту прав людини»
ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ
Офіційна повна назва організації
Номер лоту, на який подається проектна
пропозиція

Юридичний статус організації
Рік створення та реєстрації
ПІБ керівника організації
ПІБкерівника проекту
ПІБбухгалтера проекту
Юридична адреса організації
Фактична адреса організації
(якщо відрізняється від юридичної)
Телефон (код + номер):
E-mail адреса:
Бюджет проекту (в грн. )
Дані про поточний рахунок в банку

☐
☐
☐
☐

Лот 1 (ОГС з досвідом понад 3-и роки діяльності)
Лот 2 (ОГС з досвідом до 1-го року діяльності)
громадська організація
благодійна організація

Факс (код + номер):
Web сторінка:
Номер поточного рахунку
Назва банку
Код ЄДРПОУ
МФО

Термін проекту (місяць та рік початку –
місяць та рік завершення)

НАЗВА ПРОЕКТУ:
_______________________________________________________________________________________
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ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ
Короткий опис проекту (до 1/3 сторінки)
Опишіть завдання проекту, основну діяльність, партнерів проекту, очікувані результати.
Інформація про діяльність організації (до ½ сторінки)
1. Основні сфери діяльності – опишіть спеціалізацію вашої організації в сфері прав людини. Назвіть
місію організації, якщо така є.
2. Опишіть основні види діяльності, що виконує організація в сфері прав людини відповідно до своєї
місії.
3. Опишіть основні цільові групи та партнерів вашої організації.
4. Опишіть з якими штатними та залученими експертами ви співпрацюєте.
5. Надайте короткий опис не менше трьох останніх чи поточних проектів вашої організації в сфері
прав людини, підтриманих міжнародними чи місцевими організаціями та донорами.
6. Опишіть ресурси організації: кількість постійних працівників, наявність офісного приміщення та
обладнання.
Відповідний досвід (до ½ сторінки)
1. Надайте підтвердження досвіду діяльності у сфері прав людини вашої організації протягом
останніх 2-х років. Для цього опишіть використані види дій та отримані результати, які
демонструють можливість організації впливати на покращення ситуації у сфері захисту прав людини
в Україні.
2. Поясніть, як досвід вашої організації допоможе досягти мети запропонованого проекту.
Опис проблеми (до ½ сторінки)
Опишіть головну(і) проблему(и) у сфері захисту прав людини, на вирішення якої(их) спрямований
ваш проект. Зазначте, які права людини зачіпає обрана вами проблема. Поясніть, чому обрана вами
проблема є важливою для цільової групи та суспільства загалом.
Мета і завдання проекту (до ½ сторінки)
Опишіть мету та завдання проекту.
Очікувані результати (до ½ сторінки)
Опишіть конкретні короткострокові та довгострокові результати, яких плануєте досягнути під час
виконання проекту. Поясніть, які позитивні зміни в сфері прав людини відбудуться завдяки проекту.
Очікуваний результат

Індикатори досягнення

Джерело підтвердження

Цільова аудиторія (до ½ сторінки)
1. Опишіть основну цільову аудиторію проекту та інші зацікавлені сторони, поясніть яким чином
вони будуть залучені до проекту.
2. Визначте групу людей, на захист прав яких спрямований ваш проект.
3. Поясніть, чи співпрацюватиме ваш проект з відповідними органами влади, і яким чином.
Проектна діяльність (до 1 сторінки)

Поясніть, якими методами досягатиметься мета проекту. Коротко опишіть форму та зміст кожного
проектного заходу. Поясніть, яку методологію будете використовувати для моніторингу прав
людини.
Комунікаційна стратегія (до ½ сторінки)
Опишіть ключові повідомлення, цільову аудиторію, інформаційні продукти і канали комунікацій.
Адвокаційна стратегія (до ½ сторінки)
Опишіть цільову аудиторію, основні заходи, інструментарій, тощо.
Посилення спроможності (до ½ сторінки)
Поясніть, яким чином цей проект допоможе посилити спроможність вашої організації для
досягнення її місії в сфері прав людини.
Робочий план (до 3 сторінок)
Надайте робочий план проекту відповідно до наступного формату :
Дата
Вид діяльності
Виконавці

Місце
проведення

Очікувані
результати

Друковані матеріали (до ½ стоінки)
Коротко опишіть всі публікації, роздаткові матеріали та іншу друковану продукцію, якщо така буде
підготовлена за проектом: зміст, обсяг, тираж, канали розповсюдження.
Моніторинг та оцінка проекту (до ½ сторінки)
Опишіть способи моніторингу виконання проекту та оцінювання результатів і використання якісних
та кількісних показників.
Діяльність після виконання проекту (до ½ сторінки)
Як ваша організація продовжуватиме діяльність, спрямовану на захист прав людини, після
закінчення грантового проекту?
Бюджет (до 2 сторінок )
Надайте бюджет проекту в гривнях, відповідно до такого формату:
Стаття витрат

1
1. Оплата праці
персоналу (включаючи
всі необхідні податки та
платежі)*
1.1.1. Керівник проекту (%
зайнятості)
1.1.2. Менеджер проекту
(% зайнятості)
1.1.3. Бухгалтер проекту
(% зайнятості)

Одиниця
виміру

Кількість
одиниць

Ціна
одиниці
(грн)

За рахунок
гранту
(грн)

Власний
внесок
(грн.)

2

3

4

5

6

ЗАГАЛЬНА
СУМА
(грн.)

7

місяць
місяць
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1.2 Залучені
консультанти, експерти
1.2.1.
Всього по ст. 1.
2. Прямі витрати
Захід 1. Круглий стіл *
Оренда приміщення
Харчування учасників
Роздаткові матеріали
Захід 2. Проведення
підсумкового семінару
Оренда приміщення
Харчування учасників
Роздаткові матеріали
Захід 3. (назва)……
Всього по ст.2.
3. Друк, тиражування*
Брошура (назва)
Буклет (назва)
Плакат (назва)
Всього по ст.3.
4. Поїздки, відрядження,
оренда транспорту
Всього по ст. 4.
5. Обладнання
Принтер
Всього по ст. 5.
6. Адміністративні
витрати
Витрати на зв'язок
Оренда офісу
Канцтовари
Всього по ст.6.
7. Інші витрати
Всього по ст. 7.
Загальний бюджет
проекту

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

Персонал проекту (до 1 сторінки)
Коротко опишіть освіту та відповідний досвід кожного працівника проекту та залучених експертів,
зокрема, у сфері прав людини.
ДОДАТКИ
До Проектної пропозиції необхідно додати копії таких документів:
1. Статут організації;
2. Свідоцтво про реєстрацію;
3. Довідку з податкової інспекції про внесення вашої організації до Реєстру неприбуткових
організацій з указанням коду неприбутковості;
4. Банківські реквізити;
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Додаток ІІ.

Проект ПРООН «Демократизація і права людини в Україні»
КОНКУРС ГРАНТІВ
«Моніторинг та адвокація ефективного виконання міжнародних і регіональних зобов’язань
України в сфері захисту прав людини»
Критерії оцінювання проектної пропозиції
№

Критерії

1

Актуальність та обґрунтованість проекту, відповідність тематиці та
пріоритетам конкурсу, відтворюваність діяльності та розширення
результатів за проектом (потенціал впливу)
Узгодженість мети, завдань та методів виконання проекту: наскільки
завдання проекту ведуть до досягнення його мети, наскільки
запропонована методологія ефективна для досягнення очікуваних
результатів
Конкретність, досяжність та практичність результатів, запланованих
проектом (наскільки запропонована діяльність забезпечить отримання
довгострокових результатів та системну зміну ситуації)
Рівень компетентності організації-заявника у питаннях захисту прав
людини (досвід роботи, кваліфікація виконавців, загальна адміністративна та
технічна спроможність організації)
Інноваційність запропонованих методів виконання проекту,
застосування новітніх технологій для поширення інформації
(включаючи соціальні медіа та мобільні додатки)
Обґрунтованість запланованих витрат та необхідних ресурсів у
співвідношенні до очікуваних результатів
Загальна оцінка

2

3

4

5

6

Макс. Наданий
бал
бал
5

5

5

5

5
5
30
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