Питання, які були надіслані від заявників конкурсу «Моніторинг та адвокація
ефективного виконання міжнародних і регіональних зобов’язань України в
сфері захисту прав людини»

Питання
Які кошти треба внести до бюджету для 2-денних відряджень
(3 шт.) для 2х представників організації? Тільки
відшкодування проїзду, чи треба вносити проживання,
добові?
Низка питань щодо віку існування організації та можливості
її участі у конкурсі:
-

Наша організація, як офіційно зареєстрована, працює два
з половиною роки. Отож в нас виникає питання на який з
лотів подаватися, бо на порталі вказани лоти для
організацій, що працюють або більше 3 років, або менше
1.

-

Чи може брати участь в конкурсі на отримання гранту
по лоту №1 організація, що створена в березні 2012 року,
зареєстрована в травні 2012 року, але вже має значний
досвід роботи в правозахистній сфері. Чи досвід роботи
ОГС можна рахувати з моменту юридичного створення
або з моменту повідомлення органів виконавчої влади про
початок діяльності об’єднання?

-

Нашому фонду 2,5 роки, та засновники фонду мають
досвід більш, ніж як шість років правозахисної діяльності,
але в іншій НУО. Під яку категорію ми підпадемо ЛОТ 1
чи ЛОТ 2? Бо для ЛОТУ 1 нам не вистачає пів року, а для
ЛОТУ 2 ми не новостворена, а досить потужна організація
у своєму напрямку і маємо багатий досвід роботи.

-

У нас є питання з приводу лотів: наша організація
юридично зареєстрована на початку 2012 року, але почала
свою фактичну діяльність у 2011, шляхом повідомлення
та участі в реалізації партнерських проектів. На який лот
ми можемо претендувати в цьому конкурсі: ОГС з
досвідом роботи до 1 року, або понад 3-и роки?

-

Наша організація була офіційно зареєстрована у вересні
2011 року, але досвід правозахисної діяльності складає вже
більше 5 років (робота в якості ініціативної групи з 2008
року). Скажіть, чи можемо ми подавати заявку в межах 1го лоту?

Питання по бюджету: послуги керівника проекту та
бухгалтера треба відносити до адміністративних витрат?
Якщо так, то в 10%-ий ліміт на адміністративні витрати треба
враховувати і зарплатню бухгалтера та керівника?

Відповіді
До бюджету необхідно закладати
усі витрати по відрядженню: проїзд,
проживання та добові
Вік ОГС рахується з моменту дати
реєстрації.
Якщо
організація
працює від 1 до 3 років, то вона не
може брати участь у даному
конкурсі, оскільки він призначений
лише
для
організацій,
які
працюють або менше 1 року
(новостворені), або більше 3-х років
(досвічені)

Оплата
праці
керівника
та
бухгалтера проекту не входять до
адміністративних
витрат.
У
бюджеті є пункт 1 «Оплата праці
персоналу», де необхідно вказати
зарплатню керівника та бухгалтера.
До
адміністративних
витрат
входять: витрати на зв"язок, оренду
офісу, канцтовари (див. бюджет)

Чи може бути від однієї організації подано більш ніж одну
заявку?
Чи може проект здійснюватися у м. Київ (де розташовано
центральний офіс організації), або ми маємо подати заявку
на здійснення проекту у регіонах (а саме, Запорізька і
Донецька області, та АРК), де організація має свої регіональні
офіси?
Згідно інформації про Конкурс грантів для правозахисних
ОГС в рамках проекту ПРООН “Демократизація та права
людини в Україні” до участі в цьому конкурсі грантів
запрошуються
регіональні
організації
громадянського суспільства, які мають статус неприбуткових
з ознакою неприбутковості 0005 (для благодійних
організацій) та 0006 та 0011 (для громадських організацій). Чи
може взяти участь у цьому конкурсі на отримання гранту
профспілка (має статус неприбуткової організації з ознакою
неприбутковості 0016)?
Підкажіть, будь ласка, чи може міжурядова організація
виступати партнером основного апліканта на конкурс –
громадської організації.
Просимо уточнити пріоритети конкурсу, а саме чи проектна
пропозиція має бути з врахуванням всіх пріоритетів, чи ні і
який повинен бути обов’язково? Очевидно, це питання саме
моніторингу - то чи повинні бути розроблені механізми
моніторингу нами, чи є вже випрацювані?
Чи вважається прийнятними витрати на покриття перельоту
США-Україна міжнародного експерта (що необхідний для
виконання проекту)?
Чи є обмеження щодо відсотку зарплати у проекті
(наприклад не більше 30% від запитуваної суми чи ін.)?
Скажіть, будь ласка, чи є можливість надіслати чернетку
проектної
пропозиції
для
попереднього
перегляду
менеджером (адміністрацією) програми з метою визначення
актуальності нашої проектної пропозиції?
Чи можемо ми подаватися на конкурс «Моніторинг та
адвокація
ефективного
виконання
міжнародних
і
регіональних зобов’язань України в сфері захисту прав
людини» для отримання додатковаго фінансування для вже
розпочатого проекту? Для розширення його територіальних
та часових меж, посилення адвокаційної компоненти,
включення до переліку заходів інноваційних технологій і
нових методик тощо?
Низка питань щодо пріоритетності напрямків діяльності
- Ми займаємось адвокацією прав на інклюзивну освіту для
сімей, які виховують дітей з інвалідністю. Чи можемо ми
брати участь у конкурсі?
- Чи може подавати проект благодійна організація, у
пріоритетах діяльності якої є розвиток паліативної
допомоги? Зокрема, проблема заключається в доступі
паліативних
пацієнтів
до
отримання
необхідного
знеболення та права на придбання опіоїдних анальгетиків
в аптечних пунктах?

Від однієї організації можна подати
лише одну заявку
Програмою
не
підтримується
діяльність у м. Києві, тому варто
подавати заявку на здійснення
проекту у регіонах
Організації
з
кодом
неприбутковості 0016 не можуть
брати участь у конкурсі.

У даному конкурсі немає жодних
обмежень
щодо
партнерів
аплікантів.
У запрошенні зазначена низка
пріоритетів і у заявці Ви маєте
приділити увагу хоча б одному з
них.
Кошти гранту не можуть бути
витрачені на оплату перельоту
міжнародного експерта
Обмежень щодо відсотку зарплати у
проекті немає
За
умовами
конкурсу,
ІСАР
«Єднання» не може консультувати
організації
щодо
актуальності
тематики їх проектних пропозицій
Можливість
додаткового
фінансування проекту, який вже
реалізується, не передбачена в
межах даного конкурсу. Ви можете
подати на нього новий проект

Ніяких обмежень щодо зазначеної
Вами
тематики
немає.
Що
стосується актуальності данного
питання, то вона буде вже
визначатись Радою Експертів.

