Грантовий конкурс
«Підтримка роботи неприбуткових
організацій у часи війни»

Zagoriy Foundation оголошує грантовий конкурс «Підтримка роботи неприбуткових організацій у часи війни». Конкурс направлений на підтримку
місцевих українських організацій, які у зв’язку з бойовими діями на території
України потребують підсилення ресурсів для надання кваліфікованої допомоги своїм підопічним.

В березні ми провели онлайн-опитування, у якому взяло участь понад 100
неприбуткових організацій з різних регіонів України. Ми виявили, що 61%
організацій в повній мірі реалізують свою діяльність, 32 % частково продовжують працювати.

Більшість організацій продовжують допомагати тим же категоріям
бенефіарів, з якими працювали до війни (понад 72%), ще 68 % зазначили, що
підтримують внутрішньо переміщених осіб, 63% організацій опікуються
групами населення, які залишилися без доступу до товарів першої необхідності. Тобто, більшість організацій продовжують працювати зі своїми підопічними, які у зв’язку з ситуацією в країні мають ще більшу кількість нагальних потреб: необхідність евакуації, потреби у лікуванні та медикаментах,
психологічній підтримці тощо. Більшість локальних українських організацій
мають human capital та ресурси надавати зараз ефективну кваліфіковану
допомогу, але потребують фінансової підтримки для продовження діяльності.

На міжнародному рівні ми активно адвокатуємо необхідність підтримувати
українські некомерційні організації у їх місії та підтримці спроможності.Тому оголошуємо перший з серії грантових конкурсів «Підтримка роботи
неприбуткових організацій у часи війни», який має на меті допомогти
українським організаціям у цей нелегкий час надавати якісну безперебійну
допомогу своїм підопічним, а також тим категоріям населення, які зараз
найбільше цього потребують.

Мета: сприяння організації безперебійної допомоги для
бенефіціарів неприбуткових організацій України.

Тематики грантового конкурсу*
Забезпечення допомоги бенефіціарам, які визначені статутом
організації;
Підтримка переселенців та нових напрямків діяльності організації.
* Можна обрати лише одну тематику, яка найбільше відповідає меті вашого проєкту

Розмір гранту – 6000 EUR (до 200 000 грн)

Перевага у грантовому конкурсі надається проєктам, які у заявці демонструють підвищення ефективності діяльності за рахунок гранту. Ми очікуємо
побачити в заявці:
проєктам, направленим на організацію психологічної підтримки
для бенефіціарів, терапевтичних та реабілітаційних заходів для
дорослих та дітей, які постраждали унаслідок бойових дій;
проєктам, які сприятимуть посиленню спроможності некомерційних організацій;
проєктам, що матимуть довготривалий ефект після закінчення
грантового фінансування.

Прийом заявок
Від 21 квітня до 5 травня 2022 року до 23:59 включно.
Після дати завершення конкурсу жодної заявки Фонд не приймає.
На офіційних сторінках протягом п’яти днів після завершення прийому
заявок Фонд оголошує загальну кількість проєктних заявок, що було
отримано в рамках конкурсу. Розгляд проєктних заявок триває протягом
чотирьох тижнів після дати завершення конкурсу. Жодної інформації чи
коментарів щодо розгляду заявок до встановленої дати оголошення
результатів конкурсу Фонд не надає.

Оголошення результатів: 12 травня 2022 року.

Хто може подавати 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.

Підтримка не надається
Фізичним особам, підприємцям, державним структурам, політичним
партіям (чи благодійним фондам, які пов’язані з політичними силами) та
незареєстрованим ініціативам.

Для подачі заявки потрібно
Зареєструватися або увійти до Системи адміністрування грантових
конкурсів (СРМ-системи).
Якщо реєструєтесь вперше: 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 потрібний грантовий конкурс.
Заповнити бюджет проєкту та комунікаційний план (форми для
заповнення знаходяться у розділі «Грантові конкурси»).
Заповнити інформацію про проєкт та аплікаційну форму.
Завантажити до заявки обов’язкові документи.
Відправити заявку.
У процесі заповнення заявки, можна зберігати проміжні
дані перед відправкою.

Процедура оцінки
Оцінка грантових проєктів проходить у три етапи. На першому етапі
відбувається технічний відбір заявок, на другому та третьому етапах грантові
проєкти оцінює експерта комісія. Процедура оцінки триває протягом місяця
після дати завершення конкурсу. Враховуйте період оцінки заявок під час
подання проєкту та складання календарного плану.
Якщо у вас виникають питання про конкурс або подачу заявки – пишіть їх на
en@zagoriy.foundation з темою листа “Підтримка бенефіціарів”.
Грант впроваджується за фінансової підтримки Fondation de France.

Чекаємо на ваші заявки! Разом до перемоги!

