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1. Запитання: Підкажіть, чи може одна організація подавати заявку на даний тендер двічі: самостійно та в 

партнерстві з іншою організацією? Види потенційної грантової діяльності за цими пропозиціями будуть 
різними. 

 
Відповідь: Обмежень щодо кількості поданих до розгляду концепцій немає, також немає обмежень щодо розгляду 
концепцій від однієї організації під час першого (або будь-якого іншого) раунду. Проте наголошуємо на тому, що 
важлива не кількість, а якість поданих концепцій. Проект USAID FST залишає за собою право фінансувати будь-яку 
або не фінансувати жодну з поданих конкурсних пропозицій. 
 
Подача пропозицій у партнерстві з іншими організаціями можлива. В такому випадку безпосереднім реципієнтом 
гранта буде виступати лише одна організація, від імені якої подається концепція і з уповноваженим представником 
якої буде підписано грантову угоду.  
 
2. Запитання: Is it possible for a single organization to submit several concept papers? If so, can we submit all of them 

in the first round and is there a limit on a number of papers that can be approved? (Чи може одна організація подати 
декілька концепцій? Якщо так, чи можемо вона подати всі концепції в рамках першого раунду і чи є 
обмеження щодо кількості концепцій, які можуть бути відібрані?)  

 
Відповідь: Обмежень щодо кількості поданих до розгляду концепцій немає, також немає обмежень щодо розгляду 
концепцій від однієї організації під час першого (або будь-якого іншого) раунду, а також немає обмежень щодо 
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кількості концепцій, які можуть бути відібрані протягом першого етапу. Проте наголошуємо на тому, що важлива не 
кількість, а якість поданих концепцій, що мають відповідати цілям та завдання Щорічного оголошення про реалізацію 
програми. Проект USAID FST залишає за собою право фінансувати будь-яку або не фінансувати жодну з поданих 
конкурсних пропозицій. 
 
3. Запитання: Чи можуть до реалізації проекту бути залучені інші донори?  
 
Відповідь: Так, можуть бути. Відопідно до Секції (2) Участь у витратах Розділу ІІІ – Інформація про прийнятність 
організацій Щорічного Оголошення про реалізацію програми учасники можуть залучати ресурси до виконання 
проекту з інших джерел, у тому числі інших донорів. 
 
4. Запитання: Грантоотримувач може отримати грант, і потім за допомогою гранту фінансувати підприємства та 

інші організації? 
 
Відповідь: Гранти розглядаються на конкретні цілі та види діяльності, запропоновані в концепції учасника конкурсу, 

але фінансування підприємств та організацій, які не залучені до безпосердньої реалізації завдань, 
запропонованих в концепції учасника конкурсу, не передбачено, так само як і окреме індивідуальне 
субгрантування за цим Оголошенням. 

 
5. Запитання: Is there a template for a concept paper? (Чи є окрема форма подання концепції?) 
 
Відповідь: Ні, на етапі концепцій окрема форма відсутня, проте вимоги щодо інформації, яку має включати концепція 
детально прописані  в Секції (2) Концепція Розділу IV – Інформація про подання заявки Щорічного Оголошення про 
реалізацію програми. 
 
6. Запитання: Якою мовою необхідно подавати заявку? 
 
Відповідь: Концепції можна подавати українською або англійською мовами. 
 
7. Запитання: Чи потрібні на етапі концепції рекомендації від учасників ринку? 
 
Відповідь: Ні, вони не є обов’язковими. 
 
8. Запитання: Якщо проект має 3 різні активності у складі, чи прописуємо ми цілі окремо по кожному напрямку?   
 
Відповідь: Не обов'язково. Але у випадку, якщо активності спрямовані на досягнення різних цілей, то кожну з них слід 

означити. 
 
9. Запитання: Хто може бути контактною особою та уповноваженою особою учасника конкурсу до підписання? 

Чи може така особа бути контрактором грантоотримувача?   
 
Відповідь: Контактною особою повинна бути особа з організації-учасника конурсу, відповідальна за виконання 
запропонованого проекту. 
 
Уповноваженою особою учасника конкурсу до підписання повинна бути особа (співробітник) з організації-заявника, 
що має відповідні повновження для прийняття рішень та право підпису (наприклад, голова правління, директор). 
Якщо під контрактором грантоотримувача мається на увазі третя сторона, пов'язана з учасником конкурсу 
договірними зобов'язаннями, то така особа не може буде включена до концепції як представник організації. 
 
10. Запитання: Контрактування підрядників та контракторів відбувається грантоотримувачем чи USAID FST?  
 
Відповідь: Відповідно до Секції (3) Вид гранта Розділу II – Інформація про грант Щорічного оголошення про 
реалізацію програми USAID FST планує надавати гранти декількох видів. Залежно від виду гранта залучення  
підрядників буде відбуватися або грантоотримувачем, або напряму USAID FST. Вид гранта визначатиметься на основі 
оцінки організації-заявника. 
 



11. Запитання: При виборі контрактора (людини із компенсацією) скільки має бути надано конкурентних опцій для 
визначення справедливості компенсації? 
 

Відповідь: Якщо під контрактором (людиною із компенсацією) мається на увазі третя сторона, яку будуть залучати до 
реалізації проекту,  розмір компенсації буде залежати від умов ринку, кваліфікації контрактора та обсягу виконуваних 
робіт. Рекомендовано надавати принаймні три конкурентних опції для забезпечення конкурентного відбору та 
визначення справедливості компенсації. 
 
12. Запитання: Наскільки важливим фактором оцінювання заявок є грантова історія громадської організації? 
 
Відповідь: Інформацію щодо критеріїв оцінювання та їх співвідношення можна знайти в Секції (2) Критерії 
оцінювання концепції Розділу V – Інформація про розгляд заявки Щорічного Оголошення про реалізацію програми. 
 
13. Запитання: Чи пріоритет заявок віддається офлайн заходам чи онлайн активностям? 

 
Відповідь: Приклади видів діяльності (невичерпні) наведені в Секції (1) Опис запропонованої програми Розділу І – 
Опис Програми з надання фінансування Щорічного Оголошення про реалізацію програми.Оцінювання концепцій 
здійснюється згідіно з Секцією (2) Критерії оцінювання концепції Розділу V – Інформація про розгляд заявки 
Щорічного Оголошення про реалізацію програми. Жодних преференцій  для релізації тих чи інших видів заходів чи 
активностей не передбачено. 
 
14.  Запитання: Чи вірно ми зрозуміли, що перший етап подачі заявок до 31 жовтня, але надалі подавати заявки 

можна щомісяця? 
 

Відповідь:  Кінцевий термін подачі концепцій для першого раунду є 23:59 (за київським часом) - 18 жовтня 2019. В 
подальшому концепції можна подавати в будь-який час до 23:59 (за київським часом) 31 березня 2020, вони будуть 
розглядатися по мірі надходження (зазвичай до двох тижнів очікування на прийняття рішення). 
 
15. Запитання:Протягом якого терміну будуть розглядатись концепції від учасників? Тобто коли буде інформація 

про прийняття або відхилення концепції. 
 
Відповідь: Термін очікування відповіді на концепції  в рамках першого раунду становитиме до 10 днів після кінцевого 
терміну  подачі концепцій на розгляд в рамках першого раунду. Для концепцій, надісланих в рамках подальших 
раундів, орієнтовний термін очікування на рішення становитиме до двох тижнів часу. 
 
16. Запитання: Чи можна подавати на розгляд технологічні розробки, наприклад чат- бота для молоді, який 

спрямований на підвищення фінансової грамотності користувачів? 
 
Відповідь: Якщо такі технологічні розробки відповідають цілям, зазначеним в Секції (1) Опис запропонованої 

програмиРозділу I – Опис програми з надання фінансування Щорічного Оголошення про реалізацію програми, 
вони будуть розглянуті конкурсною комісією. 

 
17. Запитання: Чи є серед пріоритетів програми заходи та матеріали на підвищення обізнаності внутрішніх 

інвесторів, фізичних осіб? 
 
Відповідь: Про пріорітети та цілі програми можна прочитати в Секції (1) Опис запропонованої програми Розділу I – 

Опис програми з надання фінансування Щорічного Оголошення про реалізацію програми. 

 
18. Запитання: Деталізуйте будь ласка "вразливі групи", які громадяни маються на увазі? 
 
Відповідь: Під вразливими групами, як приклад, можуть матись на увазі ветерани, особи похилого віку, підлітки та 
молодь, особи з інвалідністю, багатодітні сім’ї тощо. 

 

19. Запитання: Розкажіть будь ласка більше, що мається на увазі у наступному пункті "Розробка практичних, 
інтерактивних ініціатив з фінансової просвіти, які призначені для споживачів фінансових послуг в основні 
визначальні моменти їхнього життя."  

 



Відповідь: З метою  дотримання умов добросовісної конкуренції в рамках даного конкурсу USAID FST не надає 
коментарів щодо змісту концепцій та запропонованої  проектної діяльності.  Про пріоритети та цілі програми можна 

прочитати в Секції (1) Опис запропонованої програми Розділу I – Опис програми з надання фінансування Щорічного 
Оголошення про реалізацію програми. 

 
20. Запитання: У оголошенні, як приклад вказано:  

Розробка програм з фінансової грамотності, просування захисту прав споживачів фінансових послуг та 
проведення семінарів-практикумів, особливо для вразливих груп, з метою забезпечення більш глибокого 
розуміння населенням фінансових послуг. Підкажіть, будь ласка, чи є певні обмеження по віку учасників таких 
програм? 
 

Відповідь: Ні, таких обмежень немає.  
 
21. Запитання: Виходячи, з нижче наведених прикладів, можна зробити висновок, що можна організовувати 

тренінги, семінари для підвищення фінансової грамотності для всіх категорій населення? 

 Розробка програм з фінансової грамотності, просування захисту прав споживачів фінансових послуг та 
проведення семінарів-практикумів, особливо для вразливих груп, з метою забезпечення більш глибокого 
розуміння населенням фінансових послуг.  

 Розробка практичних, інтерактивних ініціатив з фінансової просвіти, які призначені для споживачів 
фінансових послуг в основні визначальні моменти їхнього життя. 

 
Відповідь: Так, організація тренінгів та семінарів для підвищення фінансової грамотності для населення можлива, 
оскільки такі активності відповідають цілям програми, зазначеним в в Секції (1) Опис запропонованої програми 

Розділу I – Опис програми з надання фінансування Щорічного Оголошення про реалізацію програми. 

 
22. Запитання: Будь ласка, підкажіть, до цієї грантової програми входять лише розробка якихось програм 

інформування населення про можливості фінансування то популяризація фінансових послуг? 
 
Відповідь: Про пріорітети та цілі програми детально можна прочитати в Секції (1) Опис запропонованої програми 

Розділу I – Опис програми з надання фінансування Щорічного Оголошення про реалізацію програми. 

 
23. Запитання: Одним із напрямів діяльності нашої огранізації є підтримка малого та середнього бізнесу, а саме 

створення центру розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу в нашому місті. Головною метою 
данного центру буде інформативна підтримка для бажаючих започаткувати власний бізнес, а саме - юридичні 
и фінансові консультації, створення і детальна розробка бізнес планів а також фінансова підтримка для 
започаткування власної справи. Данний проєкт може приймати участь у грантовій програмі проекту USAID? 

 
Відповідь: З метою  дотримання умов добросовісної конкуренції в рамах даного конкурсу USAID FST не надає 
коментарів щодо змісту концепцій та запропонованої проектної діяльності.  Про пріоритети та цілі програми можна 

прочитати в Секції (1) Опис запропонованої програми Розділу I – Опис програми з надання фінансування Щорічного 
Оголошення про реалізацію програми. 

 
24. Запитання: Наше уточнююче запитання полягає в тому, чи така заявка на розвиток інфраструктури фондового 

ринку та збільшення можливостей доступу до нього українських та іноземних інвесторів відповідає меті та 
завданням проекту USAID FST? 

 
Відповідь: З метою  дотримання умов добросовісної конкуренції в рамках даного конкурсу USAID FST не надає 
коментарів щодо змісту концепцій та запропонованої  проектної діяльності.  Про пріоритети та цілі програми можна 

прочитати в Секції (1) Опис запропонованої програми Розділу I – Опис програми з надання фінансування Щорічного 
Оголошення про реалізацію програми. 
 

25. Запитання: Підкажіть, на яку адресу надсилати концепцію за проектом "Трансформація фінансового 
сектору"? 

 

Відповідь: концепції проектів в рамках Щорічного Оголошення про реалізацію програми подаються в електронній 
формі на адресу GrantsFST@dai.com.  
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26. Запитання: Наша організація хотіла би податись на конкурс  «Трансформація фінансового сектору» (USAID FST). 

Підкажіть, будь ласка, чи існує форма для подання концепції чи вона подається згідно вимог у РОЗДІЛ IV – 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОДАННЯ ЗАЯВКИ (Концепція)? Також уточніть, будь ласка, дедлайн подання концепцій.  
 

Відповідь: Ні, на етапі концепцій окрема форма відсутня, проте вимоги щодо інформації, яку має включати концепція 
детально прописані  в Секції (2) Концепція Розділу IV – Інформація про подання заявки Щорічного Оголошення про 
реалізацію програми. Кінцевий термін подачі концепцій для першого раунду є 23:59 (за київським часом) - 18 
жовтня 2019. В подальшому концепції можна подавати в будь-який час до 23:59 (за київським часом) 31 березня 
2020, вони будуть розглядатися по мірі надходження (зазвичай до двох тижнів очікування на прийняття рішення). 
 


