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Як підготувати 

заявку для підримки громади? 

З чого почати???



Маркери для подачі заявки
• Оголошення про Конкурс

• Оголошення про надання Концепцій

• Оголошення про надання Проектних пропозицій

Керівні вимоги до Проектних пропозицій
- Хто може подавати?

- На які цілі, які пріоритети підтримуються?

- Що може бути профінансовано/які категорії є неприйнятними?

- Терміни подачі заявки

- Терміни розгляду заявки, повідомлення результатів

- Форми співпраці з переможцем

Форма проектної пропозиції (ЗАПОВНИТИ!)

- Додатки (реєстраційні свідоцтва, копія Статуту, довідки неприбутковості, 

фото- матеріали тощо)



Хто може отримати грант?

Об’єднання громад (ОГ), неформальні групи, 

зареєстровані відповідно до чинного 

законодавства України щодо громадських 

організацій та місцевого самоврядування в 

Україні можуть звернутися для отримання 

грантів. ОГ повинні бути юридичними особами і 

діяти як неприбуткові, нерелігійні, неполітичні 

організації.



Форма ЗАЯВКИ



Визначення основної проблеми 

та завдань для її вирішення

• Визначити головну проблему/и, 

на які буде спрямований проект

(якщо проблем декілька визначити

взаємозв'язок між ними)

• Визначити завдання, які                                                

дозволяють вирішити 

окреслені проблеми 

(визначити пріоритетні, переглянути,

визначити послідовність, співвідношення, 

доповнення, виключення тощо)



Презентація та оцінка групи 

1. Хто ми?

2. Яка наша мета?

3. Як ми працюємо?

4. Якими принципами керуємося?

5. Які наші види діяльності та досвід (зробіть акцент на 

вирішенні екологічних проблем та супутніх соціально-

економічних переваг)

6. Оцінка групи (сильні/слабкі сторони)



Види діяльності проекту та 

багатофункціональність

• демонстраційна або інвестиційна діяльність,

• практична охорона довкілля,

• створення сприятливих умов для розвитку,

• екологічно-сприятливе отримання прибутку,

• дослідження,

• освіта та поширення обізнаності,

• навчання, розбудова спроможності,

• поширення інформації,

• діалог із владою та лобіювання інтересів громади,

• інші.



Вплив проекту

Які позитивні (супутні) зміни відбудуться 

від реалізації запропонованого проекту?

Показати впливи на інші сфери життєдіяльності

громади, такі як сільське господарство, розвиток

сільських територій, охорона здоров’я, ліквідація

бідності, створення робочих місць, зменшення

використання електроенергії та спрямування

заощаджених коштів на інші цілі.



Сталість проекту

Як  забезпечити те, щоб після завершення 

(використання грантового фінансування) проект 

приносив користь та став гарним прикладом для 

наслідування? 

 Які подальші перспективи продовження діяльності, яку

проводив проект?

 Яким чином, з яких джерел така діяльність може бути

підтримана (держані, місцеві фонди, громадська

діяльність)?



Шляхи та можливості для 

забезпечення сталості

Підготовка методичних
рекомендацій з моніторингу та 

оцінки та їх розповсюдження

Розробка інформаційної он-
лайн платформи

Створення Інфо-центру

Інше



Поширення інформації про 

результати та діяльність

Способи поширення інформації та підвищення рівня 

екологічної свідомості та знань:

- Соціальні мережі (контакт, фейсбук, твіттер),

- Інформаційно-просвітницька продукція (брошури, звіти, флаера, 

буклети, газети, календарі тощо);

- Веб-сайт (організації або розроблений в рамках проекту);

- Громадські заходи (презентації, семінари, тренінги, конференції 

тощо);

- Відео- роліки, відео-фільми.



Партнерства.
Хто cприяв/допомагав у впровадженні 

проекту? Які підтвердження фактів 

співпраці?

Громадські організації

Державні та місцеві 
органи влади

Заклади освіти, соціальні 
заклади, наукові інститути

Місцеві активісти, 
представники бізнесу, ЗМІ 

та ін.



Що є РЕЗУЛЬТАТОМ?

Те, що можна пояснити, описати, виміряти чи 

підрахувати як зміну внаслідок причинно-наслідкового

зв'язку:

 Цією зміною може бути  ’покращення в...’ ’збільшення в...’, чи 

’посилення’ 

 Цією зміною може бути також ‘зниження…’ або 

‘зменшення…’. 

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ Є РЕЗУЛЬТАТОМ

o Продукція (як тип ‘результату’) є наслідком/результатом 

діяльності

o Завершення діяльності не є кінцевим результатом

o Кількість людей, що взяли участь у навчаннях/ Кількість 

проведених семінарів не є результатом… Які зміни сталися 

внаслідок цієї діяльності?





ЕКОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ

Екологічні індикатори

Тонни викидів CO2, яких вдалося уникнути в результаті 
застосування низьковуглецевих технологій

.

До скількох  державних/місцевих законодавчих актів щодо 
зміни клімату було внесено зміни завдяки проекту?

.

Кількість інновацій або нових розроблених/ використаних 
технологій



ЕКОЛОГІЧНІ ІНДИКАТОРИ

Індикатори зниження бідності

Збільшення доходів та/або інших засобів

.

.

Збільшення купівельної спроможності за рахунок
скорочення витрат

.

Кількість членів громад, які взяли участь у проекті з 
розбивкою за статтю 



Індикатори розширення можливостей.

Кількість об'єднань громад, громадських організацій, які 
прийняли участь, кількість учасників, в тому числі жінок

.

Кількість місцевих громадських організацій, об'єднань 
громади, утворених та/або легалізованих відповідно 
чинного законодавства в ході реалізації проекту

.

Партнерство та взаємна підтримка, яка встановлена між 
представниками ОГС та органами державної влади на 
місцевому рівні 



.

Дякую за увагу!


