УМОВИ І ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ГРАНТІВ
БО «ФОНД РОДИНИ НЕЧИТАЙЛО»
НА РОЗВИТОК ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
1. Загальна інформація: засновником конкурсу є Благодійна організація «Фонд родини
Нечитайло» (далі – «Фонд»).
2. Мета конкурсу: сприяти розвитку соціальної інфраструктури об’єднаних територіальних
громад шляхом підтримки локальних громадських ініціатив.
3. Вид конкурсу: відкритий.
4. Географія конкурсу: Миколаївська та Черкаська області.
5. Учасники конкурсу:
До участі в конкурсі запрошуються:
• Ради об’єднаних територіальних громад відповідно до географії конкурсу;
• Неприбуткові підприємства, установи, організації (у тому числі комунальної форми
власності), які розташовані на території згідно географії конкурсу, зокрема, заклади
соціальної сфери, навчальні заклади, медичні установи, благодійні та громадські
організації тощо;
• Ініціативні групи громадян (в партнерстві з офіційно зареєстрованими громадськими
або благодійними організаціями, які будуть фактичними одержувачами грантових
коштів і відповідати за їх використання).
В рамках цього конкурсу не надаються гранти політичним партіям, прибутковим
підприємствам і фізичним особам.
6. Винагорода конкурсу: право на укладення з Фондом грантового договору на реалізацію
проекту.
Розмір грантів:
- гранти І категорії: від 50 000 до 150 000 грн;
- гранти ІІ категорії: від 5 000 до 50 000 грн.
7. Вимоги до проектів:
Проблематика проектів може бути різною, але має передбачати активну участь жителів
громади в діяльності, спрямовній на поліпшення соціальної інфраструктури ОТГ. Проект
повинен чітко і реалістично вказувати, яким чином він вплине на вирішення зазначеної
проблеми.
В рамках конкурсу приймаються проектні пропозиції у таких сферах:
- Освіта – проекти, направлені на розвиток компетенцій та навичок дітей та дорослих;
- Соціальна сфера – проекти, орієнтовані на системну підтримку соціально незахищених та
вразливих верств населення (люди з інвалідністю, одинокі пенсіонери, багатодітні родини,
родини з дітьми під опікою тощо);
- Благоустрій населених пунктів, територій загального користування та окремих соціальних
об’єктів – проекти, які передбачають активну участь мешканців в покращенні умов
проживання в громаді.

Пріоритет надаватиметься проектам, які:
 спрямовані на об’єднання зусиль мешканців для вирішення проблем громади або
спільну роботу над розвитком громади;
 матимуть стійкі результати;
 мають від 20% власного або додатково залученного фінансування.
Максимальний строк реалізації проектів – не більше 6 (шести) місяців з моменту укладення
грантового договору на реалізацію проекту.
Вимоги до бюджету: бюджет проекту не може перевищувати 50 000 і 150 000 грн відповідно
до категорії грантів. Сума видатків по статтях бюджету, що передбачають адміністративні
видатки та оплату праці, не повинна перевищувати 10% загальної суми бюджету.
В бюджетах, зокрема, не підтримуються такі витрати:









витрати, пов'язані з відрядженням;
поточна заробітна плата, оренда офісу, оплата комунальних послуг, а також витрати
по вже здійсненим проектам;
пряма гуманітарна та інша матеріальна допомога;
витрати на надання медичної допомоги окремим особам;
комерційні проекти або проекти, що передбачають закупівлю обладнання з
використанням його в комерційних цілях;
витрати на вручення премій, організацію почестей, грошову винагороду за
реалізацію будь-яких програм або проектів тощо;
витрати на академічні (наукові) дослідження;
витрати на ремонтні роботи.

Заявки, що не відповідають вимогам до строку та бюджету проекту, не розглядатимуться.
8. Подання заявок на участь у конкурсі:
Заявка на участь у конкурсі має бути підготована за затвердженою формою (додаток 2). Заявки
з порушеннями вимог до оформлення, або неповні заявки не розглядатимуться.
Обов’язкові додатки до заявки:








копія свідоцтва про реєстрацію або виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
копія установчого документу (статуту та/або засновницького договору);
копія документу, що підтверджує повноваження керівника установи;
копія рішення про присвоєння ознаки неприбутковості;
довідка з банку про наявність рахунку;
довідка про відсутність заборгованості з обов’язкових платежів;
резюме всіх ключових виконавців проекту.

Заявки (включаючи додатки) можуть подаватись як у електронній (відскановані копії
підписаних керівниками та скріплених печаткою документів), так і в паперовій формі.
Заявки в електронній формі подаються за електронною адресою: office@nechytailo.fund,
заявки в письмовій формі подаються особисто або надсилаються за адресою: 02081, Київ,
Дніпровська набережна, 23-В, БО «Фонд родини Нечитайло».
Матеріали наданих заявок не повертаються і не рецензуються.

9. Розгляд заявок:
Оцінка і відбір заявок, які претендують на фінансування, буде здійснюватися конкурсною
комісією Фонду. Рішення конкурсної комісії приймаються на засіданнях / нарадах, які
організовуються по мірі надходження заявок. В процесі розгляду можливі запити на додаткову
інформацію від заявників.
Рішення конкурсної комісії про переможців не переглядаються.
10. Контактна особа: Ірина Кривущенко, менеджер проектів і програм БО «Фонд родини
Нечитайло», тел. (050) 450-54-41, iryna.kryvushchenko@bayaderagroup.com

