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ПРОЕКТ USAID "ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ У СХІДНІЙ 
УКРАЇНІ" (DG EAST) 

 

Запит на подання заявок (ЗПЗ) № RFA01 

ПІДТРИМКА МЕДІА СЕКТОРУ НА СХОДІ УКРАЇНИ 

Дата публікації: 15 квітня 2019 р.  

Дата закриття: 15 травня 2019 р.  

Шановний Заявнику, 

 
Проект USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East), що впроваджується 

компанією Chemonics International, оголошує конкурс на подання заявок на гранти для реалізації 

проектів, спрямованих на ширше визнання спільної громадянської культури, яка базується на 
спільних цінностях та розумінні. Група впровадження DG East буде підтримувати різні фоми 

діяльності, що сприятимуть покращенню розуміння реформ та процесу спільного врядування 

серед жителів Донецької та Луганської областей. Гранти надаватимуться та здійснюватимуться 

відповідно до положень USAID та уряду США, які регулюють грантову діяльність за контрактами, 
та відповідно до внутрішньої політики DG East у сфері ведення грантової діяльності.  

 
Заявникам надається термін для подання відкритих запитань до 25 квітня 2019 р.   

 
Просимо надсилати усі запитання, що стосуються цього запиту, на електронну пошту DGE-

Grants@ukraineDG-East.com (тема: Питання RFA01). Відповіді на всі запитання, подані до цієї 

дати, будуть об'єднані в єдиний файл «Часті питання» і надіслані всім, хто їх надсилав, до 30 

квітня 2019 року.   

 

Зверніть увагу, що співробітники проекту DG East не допомагають жодній організації у підготовці 

заявок. Запити на зустрічі або телефонні дзвінки, пов'язані з цим грантовим конкурсом, не 
приймаються протягом періоду подання заявок. Потенційним кандидатам пропонується подавати 

заявку відповідно до інструкцій, наданих у цьому запиті. 

 
Працівники проекту та Chemonics не мають права вимагати, а заявникам забороняється 

пропонувати будь-які гроші, комісійні виплати, кредити, подарунки, винагороди, цінні речі, або 

компенсацію за отримання або винагороду за неналежний сприятливий розгляд стосовно цього 
запиту. Будь-яке неналежне прохання від працівника проекту слід повідомляти Голові проекту або 

на електронну пошту  BusinessConduct@chemonics.com.   

Додатки, включені до цього Запиту на подання заявок:  

Додаток А - Бланк заявки на грант (включаючи план виконання)  
Додаток B - Бланк бюджету заявки на отримання гранту та пояснення до бюджету  

mailto:DGE-Grants@ukraineDG-East.com
mailto:DGE-Grants@ukraineDG-East.com
mailto:BusinessConduct@chemonics.com
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РОЗДІЛ I. ОПИС ПРОГРАМИ 

IA. МЕТА  

DG East надає гранти українським НУО (включаючи місцеві медіа, які зареєстровані як 
неприбуткові організації) для розробки актуальної, об'єктивної та професійної якісної інформації 

про реформи в Україні, європейську спрямованість та зусилля, спрямовані на боротьбу зі згубною 

пропагандою. Метою діяльності є підтримка неурядових організацій у  сприянні громадянській 

свідомості, соціальному підприємництву, залученню громадян, перевагам реформ і широкій 
інтеграції в євроатлантичне співтовариство шляхом вдосконалення послуг на рівні громад та 

більш чутливого місцевого врядування в районах, які найбільше постраждали від конфлікту.  

IB. ПРЕАМБУЛА  

Chemonics International в рамках проекту USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» 

(далі - DG East) оголошує запит на подання заявок.  

Завданнями діяльності DG East є: 

Завдання 1: Розширення прийняття спільної громадянської культури на основі спільних 

цінностей і розуміння  

SO 1.1: Посилення взаємодії громадян з групами громадянського суспільства 

SO 1.2: Поглиблене розуміння процесів реформ та врядування на основі участі 

SO 1.3: Подальший розвиток української громадянської ідентичності 
 

Завдання 2: Посилення участі для покращення врядування в Україні та формування процесів, 

а також допомоги у вирішенні проблем громади  

SO 2.1: Посилення інтеграції розділених, маргіналізованих або ізольованих груп населення 

SO 2.2: Ефективна адвокація з боку місцевих суб'єктів у відповідній політиці на національному 

та регіональному рівнях 

SO 2.3: Покращені процеси та можливості місцевого врядування 
 

DG East буде прагнути досягнути наступних результатів: 

• Посилення взаємодії громадян з групами громадянського суспільства 

• Підвищення рівня розуміння процесів реформ та врядування на основі участі 

• Подальший розвиток української громадянської ідентичності 

• Посилення інтеграції розділених, маргіналізованих або ізольованих груп населення 

• Ефективна адвокація з боку місцевих суб'єктів у відповідній політиці на національному та 

регіональному рівнях 

• Покращені процеси та можливості місцевого врядування 
 

DG East надасть можливість громадянам взаємодіяти з органами виконавчої влади, забезпечить 

органи влади ресурсами, необхідними для надання допомоги громадянам і дасть можливості 
громадянам України мати надію на майбутнє і на позитивні зміни у повсякденному житті.   
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IC. ДОКЛАДНИЙ ОПИС ПРОГРАМИ 

DG East працюватиме з українськими НУО і місцевими медіа (зареєстрованими як неприбуткові) з 
метою розробки актуальної, об'єктивної та професійної якісної інформації про реформи в Україні, 

європейську інтеграцію та зусилля, спрямовані на боротьбу зі згубною пропагандою. Крім 

традиційніх інформаціних матеріалів, ми заохочуємо ідеї, що предбачають розробку контенту з 

візуалізацією даних, виробництво мультимедійного контенту та застосування платформ 

соціальних мереж.  

Кандидатам пропонується надавати пропозиції щодо довгострокових та короткострокових 

проектів, що включають одну або серію телевізійних програм, радіопрограм та подкастів, онлайн 

або друкований контент, а також медіа-кампанії, що стосуються цих тем. Контент може 
поширюватися на регіональному та національному рівні через традиційні або онлайн інформаційні 

канали. 

ЗМІ та організації громадянського суспільства (ОГС) запрошуються до співпраці зі створення 

контенту, що підвищує рівень поінформованості громадськості про діяльність/ініціативи 

місцевого громадянського суспільства. 

DG East заохочує подання заявок на розробку медіа-продуктів, платформ, кампаній та/або 

контенту, що здатні залучати спільноту, і які, зокрема: 

• Підвищують рівень обізнаності та підтримку щодо реформ, європейської інтеграції та 

демократичного розвитку України, висвітлюючи найбільш актуальні для східних 

регіонів питання.  

DG East сприятиме виробництву матеріалів для ЗМІ з метою глибшого розуміння поточних 

змін, що впливають на мешканців Донецькій та Луганській областей. Зокрема, 
запропонований контент має підкреслювати відчутні переваги ключових реформ в Україні 

(включаючи, але не обмежуючись децентралізацією, охороною здоров'я, освітою, 

державним управлінням, судочинством, житлово-комунальним господарством), а також 

ширші наративи про демократичний та європейській розвиток України.  

• Сприяють протидії дезінформаціі. 

DG East заохочує конкретні дії, спрямовані на створення альтернативних інформаційних 

каналів, що виробляють і поширюють об'єктивний місцевий контент. Гранти можуть 
надаватися групам журналістів, які займаються перевіркою фактів, медіа-хабам або 

мережам журналістів, які беруть участь у протидії пропаганді. Запропоновані заходи 

мають призводити до посилення стійкості до дезінформації на тлі наративів, які 
підривають взаємну довіру і створюють розрив між східними областями та іншими 

регіонами України. 

• Висвітлюють діяльність людей та/або організації у Східній України, яка демонструє 

інклюзивні громадянські цінності. 
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DG East буде сприяти поширенню прикладів позитивних, демократичних громадянських 
цінностей (як-от соціальна активність, інновації та творчість, плюралізм, толерантність та 

повага), пов'язуючи їх із сучасною концепцією української ідентичності. Наративи мають 

підкресліти інклюзивність вразливих груп населення, включаючи, але не обмежуючись, 

тимчасово переміщених осіб, молодь, людей похилого віку, людей з інвалідністю, ЛГБТІ+, 
етнічні меншини, шахтарів та їхні сім'ї, ветеранів АТО, людей, що живуть у "сірій зоні", 

тощо. Заявки повинні забезпечувати ґендерну чутливість та підхід «незаподіяння шкоди», 

особливо коли пропонуються заходи/теми, пов'язані з вразливими групами. 
 

DG East визнає, що деякі грантоотримувачі можуть потребувати технічної допомоги для більш 

ефективного здійснення діяльності. Отже, заявникам пропонується вказати свої потреби у 
технічній допомозі та/або навчанні у її застосуванні.   

 

ID. ПОВНОВАЖЕННЯ / РЕГУЛЮЮЧІ НОРМИ 

Присудження грантів DG East здійснюється в рамках грантових процедур DG East відповідно до 

закону США про закордонні справи та Автоматичної директивної системи USAID 302.3.5.6 

"Гранти за контрактами". У присудженні грантів, що надаються неамериканським організаціям, 
буде дотримано вказівок, наведених у Розділі ADS 303 «Гранти та угоди про співпрацю з 

неурядовими організаціями» відповідно до Стандартних положень USAID, а саме: 

 

• Стандартних положень для американських та неамериканських неурядових організацій, які 
отримують грант із фіксованою сумою, можна ознайомитися за такою URL-адресою: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf  

• Стандартних положень для неамериканських неурядових реципієнтів, які отримують всі 

інші види грантів, можна ознайомитися за такою URL-адресою: 

http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf   
 

У Розділі ADS 303 зазначено посилання на додатковий нормативний документ, оприлюднений 

Дирекцією уряду США з питань управління та бюджету та Агентством США з міжнародного 
розвитку: 

- 2 CFR 200 Єдині адміністративні вимоги, принципи витрат та вимоги до аудиту щодо 

федеральних грантів, підрозділ E   
Повний текст 2 CFR 200 можна знайти за адресою http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-

idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl.  DG East повинен забезпечити, щоб усі організації, 

які отримують грантові кошти USAID, дотримувалися вказівок, що містяться в цих циркулярах, у 

стосунку до відповідних умов надання грантів. 
 

Згідно з грантовою програмою DG East, USAID зберігає за собою право у будь-який час 

припинити, повністю або частково, повноваження щодо надання грантів через DG East. 
 

РОЗДІЛ ІІ. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ ГРАНТУ 

DG East передбачає надання коштів у розмірі до 33 750 000 гривень в рахунок грантів відповідно 

до цього ЗПЗ, при цьому кожна окрема грантова сума повинна бути в рамках 6 750 000 гривень. 

Однак, остаточна сума гранту буде залежати від грантової діяльності та остаточних переговорів і 

може бути нижчою або вищою за цей діапазон.  Очікується, що тривалість будь-якої грантової 

https://www.usaid.gov/ads/policy/300/303
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mat.pdf
http://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c1609551b0104e82710f5a3b7591db07&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5#sp2.1.200.e
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c1609551b0104e82710f5a3b7591db07&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5#sp2.1.200.e
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr200_main_02.tpl
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діяльності за цим запитом становитиме не більше ніж 12 місяців. Орієнтовна дата початку надання 
грантів за цією заявкою – липень 2019 р. 

 

РОЗДІЛ IIІ. ВІДПОВІДНІСТЬ УМОВАМ 

IIIA.  ЗАЯВНИКИ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ  

Грантова підтримка DG East може поширюватися на таких заявників: 

• НУО / Організації громадянського суспільства (ОГС) / неприбуткові ЗМІ, офіційно 

зареєстровані в Україні. 
 

• Заявники повинні мати досвід здійснення діяльності в Донецькій та Луганській областях. 

 

• Заявникам настійно рекомендується створити партнерські відносини з тим, щоб подати 

заявку на фінансування відповідно до цього ЗПЗ. ОГС та медіа-організації відповідно до 

цього ЗПЗ можуть подавати спільні заявки. 
 

• Заявники відповідно до цього ЗПЗ можуть подавати тільки одну заявку на одну провідну 

організацію. 

 

• Заявники повинні бути в змозі продемонструвати успішні результати минулої діяльності з 
реалізації проектів, пов'язаних з медіа або комунікаціями.  

 

• Заявники повинні мати постійну базу інформаційного поширення зі зв'язком з цільовими 

аудиторіями, визначеними в описі програми. Це повинно відображатися у включенні 
перспективної цільової аудиторії у заявку. 

 

• Заявники повинні бути в змозі успішно завершити всі заходи в рамках грантової 

діяльності. 

 

• Заявники повинні продемонструвати раціональне управління у формі фінансової, 
адміністративної та технічної стратегії та процедур і представити систему внутрішнього 

контролю, що захищає активи; засоби захисту від шахрайства, розтрат і зловживань; 

можливості досягнення цілей і завдань програми. Перш ніж надати грант, DG East оцінить 
цей потенціал.  

 

• Крім того, заявники, до отримання гранту, повинні підписати необхідні сертифікати.  
 

• Щодо будь-якої грантової суми, що виникає внаслідок цього запиту, що не є у 
натуральному вигляді та не є еквівалентною 656 324 грн. або більшій сумі, 

грантоотримувачі повинні, на момент присудження гранту, надати номер Універсальної 

системи нумерації даних (DUNS). Якщо заявник вже має номер DUNS, його необхідно 

внести у заявку. В іншому випадку, від заявників очікується, що вони отримають 
безкоштовний номер DUNS перед тим, як отримати грант. DG East допоможе успішним 

заявникам у цьому процесі. Номери DUNS можна отримати в Інтернеті за адресою 

http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp  
 

http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp
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• Проект буде співпрацювати з успішним грантоотримувачем у складанні плану брендингу 

та маркування, який буде доданий до грантової угоди. 
 

DG East заохочує подання заявок від нових організацій, які відповідають вищезазначеним 

критеріям.     

 
Наступні організації чи програми НЕ МАЮТЬ ПРАВА подавати заявки на отримання грантів у 

рамках цього ЗПЗ: 

• Комерційні організації, політичні партії або приватні особи.  

• Організації, що входять до переліку організацій, виключених з Федеральної системи 

списків виключених сторін - www.sam.gov  

• Організації зі спеціально призначеного списку громадян Управління контролю за 
іноземними активами - www.sam.gov  

• Організації зі списку терористичних організацій Ради Безпеки ООН - www.sam.gov  

 

РОЗДІЛ IV - ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВКУ ТА ПОДАННЯ  

IVA. ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ЗАЯВНИКІВ  

Заявники повинні запропонувати стратегії виконання зазначеного вище опису програми, 

впроваджуючи інновації, що відповідають сильним сторонам їхньої організації.   

IVA1.  ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ 

Шаблони, які будуть використовуватися при розробці Заявки, наведено у Додатку A-B. Заявники 

повинні подати технічну заявку та заявку на бюджет у наданих форматах та дотримуватися 

інструкцій та рекомендацій, перелічених у цих додатках.  

Усі витрати на грантову діяльність повинні бути в межах звичайної практики заявника та 

відповідати його політиці та процедурам, викладеним у письмовому вигляді. Для заявників, які не 

мають непрямої вартості, яка могла бути отримана за результатами аудиту, бюджет може 
включати прямі витрати, які будуть понесені Заявником, для покриття адміністративних і 

управлінських витрат, які можуть бути безпосередньо пов'язані з підтримкою мети гранту. 

 

Заявка повинна бути підписана уповноваженим представником Заявника. 

IVA2.  НЕДОПУСТИМІ ВИТРАТИ 

Недопустимі витрати описані нижче у підрозділі «Принципи електронних витрат» у 2 CFR 200 для 
неприбуткових організацій і FAR 31.2 «Принципи витрат комерційних організацій». Всі витрати 

повинні бути обґрунтованими, належними і допустимими. Кошти грантів DG East не можуть бути 

використані для:  
 

• Проведення приватних церемоній, вечірок, урочистостей або в якості "представницьких" 

витрат.  

• Закупівлі обмежених товарів, таких як певні сільськогосподарські товари, автотранспортні 

засоби (включаючи мотоцикли), фармацевтичні та контрацептивні засоби, пестициди, 
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використане обладнання, надлишкове майно та добрива без попереднього схвалення 
USAID CO.  

• Заборонені товари відповідно до правил USAID, включаючи, але не обмежуючись ними: 

військове обладнання та обладнання для спостереження, поліцейське або правоохоронне 

обладнання, обладнання для здійснення абортів та відповідні послуги, обладнання для 

модифікації погодних умов, предмети розкоші та обладнання для грального бізнесу.  

• Закупівлі товарів або послуг, обмежених або заборонених згідно з чинними нормами 
USAID щодо джерела походження/ країни походження відповідно до 22 CFR 228 та 

відповідних стандартних положень; або закупівлі товарів та послуг від країн або 

постачальників, які можуть визначатися зведеним переліком USAID, що містить 
підрядників, які виключені, відсторонені або не відповідають вимогам, зазначеним на 

вебсайті www.sam.gov або в системі візуального дотримання.   

• Будь-які закупівлі або заходи, які вважаються непотрібними для досягнення цілей 

грантової діяльності, визначених компанією Chemonics, включаючи будь-які витрати офісу 
грантоотримувача, які безпосередньо не пов'язані з виконанням запропонованої програми.   

• Будь-які будівельні або ремонтні роботи.  

• Попередні зобов'язання та / або безнадійна заборгованість.  

• Штрафи та / або штрафні санкції.  

• Створення фондів.  

• Інші витрати, недозволені згідно з нормами USAID та / або федеральними нормами, як-от 

витратами на алкогольні напої.   

• Непрямі витрати, наприклад (але не обмежуючись): накладні або непрямі витрати (якщо 

тільки заявник не задокументував підтвердження таких ставок у проведеному аудиті або у 

NICRA, виданому USAID). Непрямі витрати не допускаються за спрощеними грантами за 
жодних умов.  

• Загалом, витрати, не включені до затвердженого бюджету, можуть бути дозволені лише у 

тому випадку, якщо вони були схвалені компанією Chemonics у письмовому вигляді. 

IVB.  ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАЯВКУ ТА ПОДАННЯ 

Текст заявок подається українською або англійською мовами, і його обсяг не повинен 

перевищувати восьми (8) сторінок (формат Word, Times New Roman, розмір шрифту 11, 

одиночний інтервал), використовуючи шаблон, наведений у додатку А.  
Заявки (технічні та бюджетні пропозиції та супровідні документи) повинні подаватися до DG East 

в електронному вигляді на адресу, наведену нижче, і повинні містити посилання на ЗПЗ № RFA01. 

Заявки повинні бути подані не пізніше 23:59 за місцевим часом 15 травня 2019 року. Заявки, 

надіслані пізніше цього терміну, або невідповідні заявки не розглядаються.  
 

Проект USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East) 

DGE-Grants@ukraineDG-East.com  
 

На додаток до форми подання заявок та бюджету, заявники повинні подати до DG East наступні 

матеріали:  
• Копію дійсної юридичної реєстрації заявника,  

• Копію свідоцтва про неприбутковий характер діяльності заявника; 

• Копію Статуту Заявника 
 

Просимо надсилати усі запитання, що стосуються цього запиту, до 25 квітня 2019 р. на 

електронну пошту DGE-Grants@ukraineDG-East.com (тема: Питання RFA01). Відповіді на всі 

http://www.sam.gov/
mailto:DGE-Grants@ukraineDG-East.com
mailto:DGE-Grants@ukraineDG-East.com
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запитання, подані до цієї дати, будуть об'єднані в єдиний файл «Часті питання» і надіслані всім, 
хто їх надсилав, до 30 квітня 2019 р.   

 

РОЗДІЛ V. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗАСЛУГ ПО ЗАЯВКАХ 

Всі заявки будуть розглянуті внутрішнім комітетом, до складу якого входять технічні 

представники DG East, а рекомендації можуть бути перевірені ширшою групою осіб. 

 
Повні заявки будуть оцінені відповідно до критеріїв оцінки заслуг, зазначених у таблиці нижче.  

 

Категорія оцінки заслуг Рейтинг (бали) 

A. Досвід у реалізації програми 30 

B. Технічний підхід 30 

C. Організаційна спроможність та управління 

проектами  

15 

D. Стійкість 15 

E. Врахування у програмі гендерних питань та 

питань соціальної інклюзивності 

10 

Загальний рейтинг (із 100 балів) 100 

 

Ці складові критеріїв оцінки заслуг більш детально описані нижче. 

A. Досвід у реалізації програми. DG East здійснить оцінку того, чи має заявник достатні технічні 

знання та досвід, необхідні для реалізації запропонованого проекту. Чи має організація 

працівників, які мають необхідну кваліфікацію та досвід для реалізації запропонованого проекту? 
Чи має заявник попередній досвід (планування та управління) у реалізації проектів подібного типу 

та ступеня складності, а також досягнення необхідних результатів? Чи має заявник 

представництво у географічному регіоні, де він пропонує реалізувати проект? Якщо ні, то чи 
запропонований план забезпечення присутності заявника є реалістичним та економічно 

доцільним? Чи має організація доступ до відповідної цільової групи? (30 балів) 

 
B. Технічний підхід. DG East здійснить оцінку того, наскільки заявка в цілому відповідає 

технічному опису. Ефективна реалізація проекту має ґрунтуватися на місцевих умовах і містити 

чіткий опис існуючих потреб цільової групи, прогалин у наданні послуг цій цільовій групі, а також 
опис подолання цих прогалин силами проекту. Комітет оцінить, чи є запропонована методологія 

доречною та інноваційною у досягненні цілей проекту. Чи має організація партнерів серед інших 

ЗМІ/НУО в регіоні, які б сприяли успішній реалізації проектної діяльності? Грантовий комітет 

оцінить ясність та чіткість плану реалізації. (30 балів)  
 

C. Організаційна спроможність та управління проектом. DG East здійснить оцінку управлінського, 

адміністративного та фінансового досвіду заявника, необхідного для реалізації запропонованого 
проекту. Чи має організація потенціал для розвитку фінансових ресурсів для реалізації програми? 

Чи має організація відповідний персонал? Чи графік реалізації проекту є реалістичним із точки 

зору часових рамок та запропонованого бюджету? Бюджет проекту буде оцінюватися з точки зору 
релевантності та доцільності витрат. (15 балів)  

 
D. Стійкість. DG East проведен оцінку економічної ефективності  запропонованого проекту. Як у 

заявці відображено підвищення рівня стійкості організації? Які заходи передбачаються для 
забезпечення продовження діяльності за проектом після завершення проекту? (15 балів) 
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E. Врахування у програмі гендерних питань та питань соціальної інклюзивності. DG East проведе 

оцінку того, якою мірою запропонована діяльність включає гендерний компонент, базується на 

рішучій прихильності орієнтування на жінок як на бенефіціарів, прагне до застосування та 

застосовує заходи для забезпечення інклюзивності стосовно маргіналізованих, вразливих або 
ізольованих груп у суспільстві. (10 балів) 

  

Крім того, DG East перевірить дотримання екологічної раціональності та відповідність до 
проектування та впровадження згідно з вимог 22 CFR 216.  

 

РОЗДІЛ VІ. ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРИСУДЖЕННЯ ГРАНТУ ТА ЙОГО 
АДМІНІСТРУВАННЯ  

Суми всіх грантів обговорюються, номінуються та надаються у місцевій валюті.  

 
Усі витрати, що фінансуються грантом, повинні бути допустимими, належними та 

обґрунтованими. Заявки на отримання грантів повинні бути обґрунтовані у докладному та 

реалістичному бюджеті, як описано у Розділі IV. 
 

Оприлюднення цього ЗПЗ та принципи щодо складення заявки не є присудженням гранту або 

зобов'язанням з боку DG East, і не зобов'язують DG East відшкодовувати витрати, понесені під час 
підготовки та подання заявки. Крім того, DG East залишає за собою право прийняти або відхилити 

будь-які або всі отримані заявки і залишає за собою право вимагати від заявників додаткові 

роз'яснення.  

 
Про прийняте рішення щодо їхньої заявки заявники будуть поінформовані в письмовій формі.  
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Додаток А - Бланк заявки на грант (включаючи план виконання)  
Додається в окремому файлі Word. 
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Додаток B - Бланк бюджету заявки на отримання гранту та пояснення до бюджету.  
Додається в окремому файлі Excel. 
  


