#StandWithUkraine: Конкурс заявок для
громадських організацій та активістів України
Часті запитання
Запитання щодо відповідності критеріям конкурсу
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Запитання: Я представляю регіональний ЗМІ. Чи можу я подати заявку на цей конкурс?
Відповідь: На жаль, наша програма не має права фінансувати ЗМІ, і тому ми не зможемо вас
підтримати. Однак ми сподіваємося, що ви знайдете підтримку через інші програми, які зараз
діють в Україні, зокрема для підтримки саме ЗМІ. Нижче наведена інформація про декілька
відкритих конкурсів для ЗМІ:
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•

Програми MediaFit, що фінансується ЄС та реалізується DW Akademi, для українських
регіональних медійних організацій (кінцевий термін подання заявок – 26 квітня 2022
року): https://www.eeas.europa.eu/delegations/ukraine/запрошуємо-подати-заявку-наотримання-гранту-mediafit_en?page_lang=uk

•

Ukrainian Local News Emergency Fund від Media Development Foundation:
https://www.fund.mediadevelopmentfoundation.org

•

«Документування війни» від Інституту Гуманітарних наук Відня надає стипендії
науковцям та журналістам в Україні: https://euprostir.org.ua/opportunities/179808

•

Європейський фонд демократії має постійний відкритий механізм запиту на підтримку
для правозахисників і захисників, а також для ЗМІ/журналістів:
https://www.democracyendowment.eu/en/apply-for-support.html

Запитання: які прийнятні витрати для цього конкурсу? Чи можемо ми купити чи орендувати
обладнання?
Відповідь: Будь ласка, зверніться до Інструкцій для українських заявників, щоб ознайомитись з
прикладами видів діяльності та витрат, які відповідають критеріям підтримки, а також з
переліком прийнятних та неприйнятних витрат. Запити на підтримку ТІЛЬКИ на придбання
обладнання не приймаються! Оренда обладнання може бути дозволена, якщо це виправдано
для реалізації проекту, на який ви запитуєте підтримку.
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Запитання: Чи підтримуєте Ви проекти, які включають онлайн-тренінги чи заняття для дітей та
підлітків?
Відповідь: Так, якщо запропоновані заходи відповідають критеріям цього Конкурсу, описаним
в Інструкціях для українських заявників. Також зауважте, що будь-який проект або послуги,
спрямовані на молодь, повинні демонструвати відповідні заходи захисту.
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Запитання: Чи можемо ми покрити заробітну плату нашої команди, яка буде працювати над
проектом, на який потрібна ваша підтримка?
Відповідь: Відповідно до загального мандату нашого Проекту, лише витрати, безпосередньо
пов’язані з виконанням конкретних заходів, можуть бути профінансовані нами. На жаль,
регулярні основні витрати, такі як заробітна плата персоналу, не є прийнятними. Проте, якщо
ваш запит буде відповідати всім іншим критеріям, ми можемо передати ваш запит іншим
донорам. Ми наполегливо рекомендуємо вам звертатися за допомогою до інших програми, та
переглянути відкриті, які зараз діють в Україні, наприклад:
•

•
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Короткотермінові гранти для швидкої відповіді на виклики, що постають перед ОГС від
USAID Ukraine: https://www.prostir.ua/?grants=korotkoterminovi-hranty-dlya-shvydkojividpovidi-na-vyklyky-scho-postayut-pered-ohs-2
#EU4USociety – відкритий конкурс, аби підтримати зусилля волонтерів, які піклуються
про захисників та допомагають постраждалим від війни цивільним:
https://www.irf.ua/contest/trymajmo-strij/

Запитання: чи може одна організація подати заявку як на «стипендіальну програму», так і на
«разову термінову підтримку»?
Відповідь: одна організація може подати лише одну заявку. Проте ми можемо повідомити, що
ваша організація може подати заявку на «разову термінову підтримку», а ви або ваш/а колега
можете подати заявку на отримання стипендії як індивідуальний активіст.
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Запитання: Ми хочемо придбати медичні засоби чи медичне обладнання для лікарні/притулку
для ВПО. Ми можемо подати заявку?
Відповідь: Ми отримали велику кількість запитів на підтримку, і, на жаль, ми повинні
визначити пріоритети відповідно до Інструкцій, які вказують, що закупівля (медичних)
витратних матеріалів / (медичного) обладнання як основна мета проекту, що подається на
розгляд, не відповідає вимогам цього конкурсу. Однак ми сподіваємося, що ви зможете знайти
підтримку за допомогою інших програм та відкритих конкурсів, наприклад:
•
•

#EU4CSOs: допомога для ОГС, що надають соціальні послуги в Україні під час війни:
https://euprostir.org.ua/stories/179606
Грантовий конкурс проекту ЄС «Швидка підтримка спроможностей громадянського
суспільства України діяти в надзвичайних обставинах»:
https://euprostir.org.ua/opportunities/179921

•
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#EU4USociety – відкритий конкурс, аби підтримати зусилля волонтерів, які піклуються
про захисників та допомагають постраждалим від війни цивільним:
https://www.irf.ua/contest/trymajmo-strij/

Запитання: Ми хочемо придбати продукти харчування та/або засоби гігієни для ВПО, уразливих
груп тощо. Чи можемо ми подати заявку?
Відповідь: Ми отримали велику кількість запитів на підтримку, і, на жаль, ми повинні
визначити пріоритети відповідно до Інструкцій, які вказують, що закупівля товарів (продуктів
харчування та/або гігієнічних товарів) як основна мета проекту, що подається на розгляд, не
відповідає вимогам цього конкурсу. Деякі з цих витрат можуть бути прийнятними, наприклад,
як частина більшої ініціативи щодо підтримки біженців або ВПО. Але якщо ваша головна або
єдина мета — покрити вартість таких поставок, ми сподіваємося, що ви зможете знайти
підтримку за допомогою інших програм і відкритих конкурсів, наприклад:
•
•

•
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#EU4CSOs: допомога для ОГС, що надають соціальні послуги в Україні під час війни:
https://euprostir.org.ua/stories/179606
Грантовий конкурс проекту ЄС «Швидка підтримка спроможностей громадянського
суспільства України діяти в надзвичайних обставинах»:
https://euprostir.org.ua/opportunities/179921
#EU4USociety – відкритий конкурс, аби підтримати зусилля волонтерів, які піклуються
про захисників та допомагають постраждалим від війни цивільним:
https://www.irf.ua/contest/trymajmo-strij/

Запитання: Чи можу я подати проект, спрямований на підтримку військових та/або
територіальної оборони та/або поліції?
Відповідь: Ні. Проте ми сподіваємося, що ви зможете знайти підтримку за допомогою інших
програм і відкритих конкурсів, наприклад:
•

#EU4USociety – відкритий конкурс, аби підтримати зусилля волонтерів, які піклуються
про захисників та допомагають постраждалим від війни цивільним:
https://www.irf.ua/contest/trymajmo-strij/

Питання щодо процесу подання заявок та реалізації проектів
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Запитання: у формі заявки потрібно вказати імена та контактну інформацію принаймні двох
авторитетних осіб, до яких можна звернутися за рекомендацією. Не могли б ви пояснити, ким
мають бути ці люди?
Відповідь: Будь ласка, надайте контактні дані представників громадських організацій, місцевої
влади чи будь-якого іншого фахівця, який може підтвердити ваш досвід та ваш зв’язок із
громадянським суспільством/ або вашу залученість до громадської діяльності.
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Запитання: якщо ми отримаємо підтримку від вашого Проекту, як нам звітувати про витрати? Чи
потрібно в кінці надавати якусь звітність?

Відповідь: Так, вам потрібно буде надати підтвердження оплати послуг або товарів, які ви
придбаєте під час реалізації вашого проекту. Також вам потрібно буде підготувати короткий
описовий звіт після виконання вашого проекту. Усі кандидати, відібрані для підтримки,
отримають простий шаблон з вимогами щодо звітності, а наша команда допоможе вам його
заповнити.

