Умови подачі
позаконкурсної
заявки

Zagoriy Foundation відкриває можливості організаціям подати позаконкурсні
пропозиції на отримання благодійної допомоги для реалізації благодійних,
соціальних та культурних проєктів.
Теми оголошених грантових конкурсів не покривають усі напрямки, які
Zagoriy Foundation підтримує в рамках своєї стратегії. Ми відкриваємо
позаконкурсний розгляд грантових заявок для установ та організацій, які
мають ідеї проєктів, та мають спільні цінності з Zagoriy Foundation. Розгляд
та оцінка заявок буде відбуватись через систему адміністрування грантів.
Хто може подати заявку:

неприбуткові організації, зареєстровані на території України
відповідно до чинного законодавства та внесені до реєстру
неприбуткових установ та організацій. А саме: благодійні,
громадські, релігійні організації, у тому числі спілки, союзи,
асоціації, благодійні фонди та міжнародні благодійні фонди,
що офіційно зареєстровані на території Україні;
державні структури, навчальні заклади та комунальні заклади
культурного та освітнього напрямків.
Підтримка не надається:
фізичним особам, підприємцям, політичним партіям (чи благодійним фондам,
які пов’язані з політичними силами) та незареєстрованим ініціативам.

Фонд розглядає усі пропозиції від установ та організацій, що мають
соціальний, благодійний або мистецький характер. Перевага буде надана
тим проєктам, які відповідають пріоритетним напрямках діяльності Фонду,
що є цінностями Фонду та родини-засновників, зокрема:
Культура благодійності
Фонд надає підтримку проєктам, метою яких є підвищення довіри
до неприбуткових організацій серед населення, збільшення
кількості людей, які долучаються до благодійності та розвиток
інституційної благодійності.

Розвиток меценатства
Фонд прагне розвивати культуру меценатства в Україні та
підтримувати проєкти, які фокусуються на проведенні досліджень,
просвітництві, інформуванні про меценатство в Україні, а також
залучення потенційних меценатів до діяльності.
Підтримка культури
Zagoriy Foundation надає підтримку проєктам, які спрямовані на
збереження історико-культурної спадщини України, у тому числі
архітектурних та мистецьких пам’яток та об’єктів. Підтримка також
надається актуальним мистецьким та культурним проєктам.

Для подачі заявки потрібно:

Зареєструватися або увійти до Системи адміністрування
грантових конкурсів (СРМ-системи).
При реєстрації необхідно створити профіль організації та
завантажити скан-копії обов’язкових установчих документів
(виписка з Єдиного державного реєстру, рішення про включення
до Реєстру неприбуткових організацій, копія Статуту).
Вибрати у розділі «Грантові конкурси» опцію
«Позаконкурсна підтримка».
Заповнити інформацію про конкурс та аплікаційну форму.
Відправити заявку.
У процесі заповнення заявки можна зберігати чернетку та
продовжити редагування у будь-який момент.

Процедура розгляду

Розгляд заявок триває до двох місяців з моменту її отримання. Протягом
двох місяців після подання проєкту до розгляду Фонд не надає коментарів
стосовно процесу оцінки позаконкурсної заявки. Інформація про результати
розгляду кожного проєкту надсилаються на електронну адресу
координатора проєкту, зазначеного у заявці.
Якщо у вас виникають питання про конкурс – пишіть їх на
mmg@zagoriy.foundation з темою листа «Позаконкурсна підтримка».
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