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Оголошення про конкурс заявок на отримання гранту
Ref: RFA-16-10-2019
Конкурс заявок на отримання гранту: Жіноче лідерство/Ініціатива «Альянс рівноправного партнерства
чоловіків та жінок» - Підтримка місцевих організацій громадянського суспільства та жіночих груп у
проведенні заходів, спрямованих на підтримку жіночого лідерства та розбудову потенціалу, включаючи
ініціативу чоловіків-союзників, використовуючи методологію IFES MALE («Альянс рівноправного
партнерства чоловіків та жінок»)
Інформація про організацію
Міжнародна фундація виборчих систем (IFES) – незалежна, неурядова організація, що спрямовує свою
діяльність на сприяння демократії через забезпечення професійних та справедливих виборів. IFES
виконує проекти в багатьох країнах світу, проводить прикладні дослідження та підтримує адвокаційну
діяльність для посилення участі громадян у політичному процесі і становленню більш відповідального
та прозорого державного врядування.
Починаючи з 1994 року, IFES виконує проекти технічної допомоги з метою сприя ння демократизації
виборів та політичних процесів в Україні. IFES надає підтримку держа вним установам та
громадянському суспільству в розбудові сталої демократичної системи через вдосконалення виборчого
законодавства, розвиток громадських ініціатив, встановлення верховенства права та забезпечення
належного врядування. Під час проведення виборів IFES тісно співпрацює з виборцями, політичними
партіями, засобами масової інформації, навчальними закладами та неурядовими організаціями.
Запрошення до подачі заявок на отримання гранту
IFES запрошує неурядові неприбуткові організації, що мають відповідний до вимог досвід та операційну
спроможність, взяти участь у конкурсі проектів на отримання гранту від IFES. Це оголошення націлене на
неурядові організації, що працюють у сфері просування прав жінок, для того, щоби надати їм можливість
реалізувати проект, який включає заходи, спрямовані на підтримку жіночого лідерства та розбудову
потенціалу, а також ініціативу чоловіків-союзників, використовуючи методологію IFES MALE («Альянс
рівноправного партнерства чоловіків та жінок»).
Максимальний розмір малого гранту не може перевищувати 588,000 гривень.
Грантові кошти можуть бути використаними виключно на діяльність, яка безпосередньо пов’язана з
реалізацією запропонованого проекту.
IFES зберігає за собою право надати фінансування будь-якому з учасників конкурсу грантових заявок або
жодному з них.
Основна інформація
Опис проекту
Цей конкурс оголошено в рамках реалізації проекту «Забезпечення ефективної участі громадян у
впроваджені реформ для ґендерної рівності», що фінансується урядом Канади. Він має на меті підтримку

інклюзивних та ґендерно збалансованих громадянських і політичних процесів у Україні. Проект наголошує на
тому, що найбільш ефективний підхід до підвищення показників інклюзивності, ґендерної рівності та рівного
доступу в Україні полягає в поєднанні структурних реформ на інституційному рівні та роботи на рівні
громадянського суспільства для просування участі всіх українців у громадських та політичних процесах на
рівних умовах. Програма особливо націлена на забезпечення рівного доступу до виборчих процесів
історично виключених або менш залучених соціальних груп, таких як: жінки, люди з інвалідністю,
представники національних та сексуальних меншин, ВПО тощо.
Передбачуваний обсяг робіт може включати, але не обмежуватись цими заходами:
•
•

•
•
•

•

Сприяти викоріненню стереотипів та упереджень стосовно жінок шляхом залучення різноманітних
чоловічих і жіночих груп.
Розробити та впроваджувати ініціативи з адвокації та підвищення обізнаності, орієнтовані на
реалізацію повних політичних та виборчих прав жінок (особливо тих, хто належить до історично
виключених або традиційно недостатньо представлених соціальних груп, таких як внутрішньо
переміщені жінки, жінки з інвалідністю, жінки, що належать до етнічних меншин тощо).
Реалізовувати заходи та дії, які стриятимуть бажанню жінок змагатися за керівні посади, особливо у
виборчій чи політичній сфері, та працювати з чоловіками-учасниками, щоби сприяти цьому.
Реалізовувати заходи та дії, які дозволять жінкам активно брати участь у різних політичних процесах
та громадських рухах.
Провести жіночу лідерську ініціативу в попередньо узгодженому місті чи містах, яка включає
створення мережі союзників серед чоловіків, використовуючи методологію IFES MALE («Альянс
рівноправного партнерства чоловіків та жінок»).
Підтримувати створення довговічних та потужних груп та/або мереж чоловіків-союзників, надати
чоловікам із цільових аудиторій знання щодо переваг досягнення ґендерної рівності в суспільстві та
тим самим надати їм навички для того, щоби вони ставали впливовими захисниками ґендерної
рівності та агентами змін для створення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків в Україні.

Тривалість проекту
Орієнтовно проект має розпочатися в січні 2020 року й закінчитися не пізніше 30 грудня 2020 року.
Технічна пропозиція (Цілі та завдання проекту, напрямки діяльності та очікувані результати)
В процесі підготовки своїх заявок учасники конкурсу мають ретельно дотримуватися формату проектної
пропозиції (Додаток 1), аби забезпечити їхню відповідність нижчезазначеним критеріям. Форма заявки та
шаблон бюджетної пропозиції можна завантажити як додаток до цього оголошення.
Хто може подавати заявки
•
•
•

Заявки на конкурс можуть подавати українські неурядові організації з усталеною системою
фінансового менеджменту та звітності, які не пов’язані з політичними партіями й не ведуть політичної
діяльності.
Учасники конкурсу мають продемонструвати обізнаність у зазначеній тематиці та досвід успішного
впровадження схожих проектів.
Пропозиції можуть подавати національні НУО з власною всеукраїнською мережею або коаліцією
українських неурядових організацій, однак лише одна організація повинна бути визначена як
провідна організація.

Прийняття рішення
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Для забезпечення об’єктивного та недискримінаційного процесу визначення переможця конкурсу всі
пропозиції будуть розглянуті колегіально представниками IFES та залученими місцевими експертами.
Оголошення конкурсу не накладає на IFES зобов’язання щодо обов’язкового надання гранту, а також щодо
будь-яких витрат організацій, пов’язаних із підготовкою та поданням пропозиції.
Критерії оцінювання
Нижченаведені критерії будуть застосовані для оцінювання заявок:
1. Технічна пропозиція (цілі, завдання, заходи, результати проекту) - 50%
• Чи спрямований проект на досягнення визначених цілей і завдань?
• Чи спрямований проект на основних зацікавлених сторін?
• Чи можна визнати поставлені ціль(і) та завдання досяжними за пропонований термін виконання?
• Чи є робочий план проекту достатньо реалістичним та всеохоплюючим для того, щоби виконати
поставлені цілі та завдання?
• Чи можна визнати очікувані результати конкретними, вагомими, досяжними та такими, що
відповідають цілям і завданням проекту?
• Чи можна визнати очікувані результати діяльності практичними, зрозумілими та корисними для
виконання поставлених завдань?
2. Бюджетна пропозиція - 30%
• Чи відповідає запропонований бюджет усім вимогам до формату?
• Чи відображає бюджет реальну вартість проектної діяльності?
• Чи можна визнати бюджет достатнім для забезпечення всієї запланованої діяльності?
• Чи можна визнати бюджет економічно доцільним?
3. Організаційна спроможність/попередній досвід - 20%
•
•
•

Чи має організація-заявник підтверджений успішний досвід в організації подібних заходів із
моніторингу та соціальних кампаній?
Чи представлені організацією приклади виконання успішних проектів у суміжних сферах діяльності?
Чи може організація-заявник продемонструвати необхідний досвід команди проекту?

Шкала оцінювання:
Значно перевищує очікування
Дещо перевищує очікування
Відповідає очікуванням
Дещо не відповідає очікуванням
Зовсім не відповідає очікуванням

5 балів
4 бали
3 бали
2 бали
1 бал

Процедура подання грантової пропозиції
Учасники мають надіслати:
•
•
•
•
•
•

Заповнену аплікаційну форму IFES application form (Додаток 1),
Заповнений план моніторингу діяльності (Додаток 2);
Детально розписаний бюджет у гривнях разом із примітками та поясненнями в уніфікованому форматі
IFES (Додаток 3);
Скан-копії реєстраційних документів, включно з внутрішніми нормативними документами;
Резюме учасників проекту (керівник проекту, адміністративний персонал та всі очікувані експерти);
Якщо це можливо, надати інформацію про інші виконані та чинні проекти подібної тематики (резюме
проекту та бюджет), подані на розгляд або вже підтримані іншими донорами.
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Пропозиції, подані до IFES в рамках цього конкурсу, повинні бути оригінальними та розроблені виключно
організацією-заявником.
Зверніть увагу, що організація-виконавець обраного для фінансування проекту підлягатимуть
попередньому аудиту з боку IFES для визначення фіскальної відповідальності та забезпечення
адекватності фінансового контролю та систем обліку.
Розклад проведення конкурсу
Публікація оголошення про конкурс пропозицій
Кінцевий термін для отримання запитань від учасників
Відповіді IFES на отримані запитання
Кінцевий термін подання пропозицій

16 жовтня 2019 року
27 жовтня 2019 року
До 1 листопада 2019 року
13 листопада 2019 року до опівночі (EET)

Розуміння запиту організаціями
Погоджуючись на участь в конкурсі проектів, організація-учасниця бере на себе повну відповідальність за
розуміння вимог, які містить це оголошення, в тому числі щодо порядку звернення з питаннями до IFES в разі
необхідності прояснити будь-які незрозумілі деталі. IFES залишає за собою право дискваліфікувати будь-яку
організацію, заявка якої не відповідатиме загальним вимогам. Крім того, IFES залишає за собою право
самостійно визначити відповідність учасника чи поданої пропозиції заявленим вимогам. Така
дискваліфікація не може призвести до будь-яких вимог на адресу IFES щодо відшкодування коштів або інших
пов’язаних з проведенням конкурсу претензій.
Принцип добропорядності
Вся інформація, надана IFES в рамках цього конкурсу проектів, надана на засадах добропорядності. Окремі
пункти можуть бути змінені у будь-який час. IFES не надає гарантії щодо повної відсутності можливих
помилок в оголошенні. IFES не несе відповідальності і не відповідає за використання наданої інформації чи
вимого, висунуті через її використання.
Як подати пропозицію на конкурс?
Всі заявки мають бути подані електронною поштою не пізніше півночі 13 листопада (EET) 2019 року.
Заявки, надіслані після зазначеної дати, розглядатися не будуть. IFES приймає пропозиції, подані
англійською або українською мовами.
Всі питання щодо підготовки та подання пропозицій мають бути надісланими у відповідності до
визначеного вище розкладу проведення конкурсу на адресу Катерини Махової kmakhova@ifes.org з
копією на Олесю Лєснікову oliesnikova@ifes.org із обов’язковим зазначенням у темі повідомлення
«Equality subgrants: Women’s Leadership». IFES підтвердить своєчасне надходження заявок.
Всі матеріали, надані в рамках цього конкурсу, переходять у власність IFES і не будуть повернуті заявнику.
IFES гарантує конфіденційність отриманих пропозицій.
Кінець оголошення
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