Ключ до фінансування від ТЦК
№ 124, червень 2014
Шановні колеги!
Творчий центр ТЦК пропонує Вашій увазі червневий випуск електронного бюлетеня «Ключ до
фінансування від ТЦК».
До Вашої уваги – чергова добірка нових грантових оголошень у розділі «Новини фінансування».
Звертаємо Вашу увагу на те, що в цьому місяці Фондом сприяння демократії та Фондом розвитку
українських ЗМІ Посольства США в Україні оголошено загальний конкурс проектів. Вінницька
обласна державна адміністрація оголосила конкурс проектів інститутів громадянського
суспільства, застосовуючи конкурсний механізм, визначений славнозвісною постановою
Кабінету Міністрів України №1049. Також пропонуємо ознайомитися з новою стратегією
Міжнародного фонду «Відродження».
Щиро сподіваємось, що наша робота стане Вам у нагоді. Успіхів!
Редакційна колегія електронного бюлетеня “Ключ до фінансування від ТЦК”.
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Новини фінансування
Грантові програми міжнародних та іноземних донорів
Посольство США в Україні
2014 Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії
Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації взяти участь у
конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує проекти, які сприяють
демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні. Фонд
сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій забезпечує фінансову
підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку
спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Вибір проектів базується на спроможності
організацій вказувати на конкретні досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду.
Починаючи з липня 1996 року, близько 800 проектів від українських недержавних
неприбуткових організацій одержали фінансову підтримку Фонду сприяння демократії. Грантові
заявки приймаються на конкурс протягом року.
Головні вимоги до проектів
Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус недержавних та
неприбуткових. До таких належать: громадські організації (асоціації), благодійні фонди
та аналітичні центри.
Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути призначеними або
обраними на державні посади.
Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 24,000 доларів США, середні суми
грантів становлять від 5,000 до 15,000 доларів США Американські та іноземні організації, а також
громадяни інших країн не можуть претендувати на отримання фінансування за даною
програмою.
Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: на англійською та українською.
Крім даного конкурсу, Посольство США проводить регіональні та тематичні конкурси,
де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від даного конкурсу. Слідкуйте
за оголошеннями на веб-сторінці та у місцевих ЗМІ.
Тривалість проектів не може бути більшою за один рік. Кошти, які були витрачені до
початку або після завершення терміну проекту, не підлягають відшкодуванню.
Тематика проектів
Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду:
Права людини - освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини: у
заявках
необхідно вказати, які прошарки населення будуть цільовими та які види діяльності
заплановані в рамках проекту та після його завершення;

Верховенство права та реформа в галузі права: юридичні послуги, юридична освіта
населення та компанії з адвокації, судова підтримка, лобіювання ідеї верховенства права
та діяльність після завершення проекту;
Підтримка громадських ініціатив: ініціативи, що сприяють подальшому розвитку,
ефективності та самозабезпеченню третього сектора;
Розвиток виборчої системи: освіта виборців та моніторинг виборів, в тому числі
навчальні програми та інша діяльність, пов’язана з удосконаленням виборчої системи;
Антикорупційна діяльність та прозорість уряду: освіта та інформування громадськості
щодо даних проблемам;
Запобігання торгівлі людьми: проекти, спрямовані на підвищення обізнаності щодо
проблеми, попередження торгівлі людьми та надання юридичної допомоги;
Рівність жінок, етнічних та інших меншин: захист, юридична допомога; проекти,
спрямовані на створення асоціацій тощо.
Економічні реформи: сприяння ініціативам у сфері ринкової економіки, розвиток малого
та середнього бізнесу, реформи в аграрному секторі; підтримка зв’язків між громадськістю
та приватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших питань стосовно
підприємницької діяльності;
Заявки на загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі
заявок – конкурс є постійно діючим.
Як подати проектну заявку до Фонду сприяння демократії?
Надсилати заявки електронною поштою на адресу KyivDemGrants@state.gov
з поміткою “На загальний конкурс Фонду сприяння демократії”.
Форми заявки та правила заповнення знаходяться на веб-сторінці Фонду за посиланням
http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html

Посольство США в Україні
Конкурс Фонду розвитку ЗМІ-2014
Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні засоби масової інформаціїї
(друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку
українських ЗМІ. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та
на допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які
працюють над проектами, пов’язаними з медіа.
Основні вимоги:
Засіб масової інформації має бути незалежним. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під
фінансування не підпадають. Університети можуть виступати партнерами неурядових
організацій у медійних проектах. Фонд також надає індивідуальні гранти журналістам та
представникам українських засобів масової інформації або медіа організацій як приватних так і
державних.
Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо їхні проекти
безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.
Фонд не фінансує рекламні видання; інформаційні бюлетені, які видаються недержавними
організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані на висвітлення вузькопрофесійної тематики;
проекти, які переслідують партійні або політичні інтереси.
Максимальна сума фінансування становить 24 000 дол. США. Сума гранту залежить від обсягу
запланованої діяльності та періоду виконання проекту, який може тривати від 1 до 12 місяців.
Фонд розвитку ЗМІ заохочує аплікантів вносити свою частку фінансування в проекти та
залучати додаткові кошти від інших джерел.
Тематичні пріоритети загального конкурсу:
Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
1. Підвищення якості журналістської освіти шляхом:
проведення практичних тренінгів для студентів факультетів журналістики з
журналістської етики та медіа стандартів, моніторингу, соціально відповідальної
журналістики, медіа бізнесу, співпраці з неурядовими організаціями, тощо;
організації стажувань для студентів у провідних національних та регіональних ЗМІ;
залучення студентів до міжрегіональних студентських обмінів;
відкриття та оновлення радіо- і телевізійних тренінгових центрів, які функціонують на
базі факультетів журналістики;
створення навчальних посібників для студентів факультетів журналістики та журналістів.
2. Покращення професійних стандартів серед журналістів шляхомнадання тренінгової допомоги
молодим журналістам (від 1 до 3 років професійного досвіду);
надання групових та індивідуальних грантів на поїздки для журналістів та редакторів з
метою відвідання міжнародних конференцій, семінарів та стажувань за кордоном;
підтримки проектів, спрямованих на покращення журналістських розслідувань,
аналітичних матеріалів та журналістських навичок.
3. Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа шляхом:
сприяння розвитку свободи преси та проведення моніторингу порушень професійних
прав журналістів, особливо на регіональному рівні;

проведення освітніх заходів для редакторів та персоналу ЗМІ з питань законодавства, яке
забезпечує вільне та прозоре функціонування журналістики;
впровадження у медіа-середовище новітніх технологій, в тому числі використання
Інтернету як джерела новин та інформації та створення, або оновлення веб-сайтів
існуючих ЗМІ в рамках ширших проектів.
4. Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями
шляхом:
встановлення відкритого діалогу між ЗМІ, недержавними організаціями та урядовими
структурами через проведення спільних семінарів, робочих зустрічей і круглих столів;
проведення тренінгів для представників урядових прес-служб;
сприяння розвиткові міжрегіонального медіа-партнерства.
Конкурс проходить на постійній основі і не має кінцевого терміну.
Правила подачі заявок:
надсилати заявки в електронному вигляді на адресу: KyivMDF@state.gov
Аплікаційні форми з інструкціями щодо їх заповнення знаходяться за адресою:
http://ukraine.usembassy.gov/media-fund.html

USAID. Проект «Справедливе правосуддя»
Річна грантова програма
«Посилення ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу стану
судової реформи та у її підтримці»
Проект «Cправедливе правосуддя» фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) і працює в Україні з жовтня 2011 року. Проект розроблений з метою продовжити
ініціативи, впроваджені проектом USAID «Україна: верховенство права (UROL), який діяв з 2006
по 2011 рік.
Проект USAID «Справедливе правосуддя» запрошує українські неприбуткові організації подати
заявку на участь у конкурсному відборі для впровадження багатосторонньої програми,
спрямованої на залучення громадянського суспільства та української громадськості до процесу
судової реформи в Україні.
Мета програми: посилення ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу стану та
підтримці ходу і змісту проведення судової реформи.
Завдання програми: підтримка ініціатив громадських організацій, які працюють по тематиці у
галузі верховенства права, пов’язаній із судовою системою, з яких обиратимуться найкращі
пропозиції.
Пріоритети програми:
громадські організації можуть подавати пропозиції в галузі верховенства права, пов’язані
із судовою та конституційною реформою;
заявники можуть пропонувати власні заходи, ідеї та підходи.
Проект USAID «Справедливе правосуддя» планує надання не більше ніж 8 грантів на загальну
суму 2 040 000 гривень.
Mаксимальна сума гранту: не може перевищувати 250 000 гривень.
Термін виконання проекту: не може перевищувати 2 років (всі проекти мають бути завершені
не пізніше 30 червня 2016 р). Очікується, що отримувач гранту покриє до 10 % витрат від
загальної вартості запропонованого проекту за рахунок власних коштів або ресурсів.
Термін подання конкурсних пропозицій: з 20 листопада 2013 року до 20 листопада 2014
року. Отримані пропозиції (концепції) будуть розглядатися раз на місяць. Пакет документів
для подання заявки слід надсилати в офіс Проекту USAID «Справедливе правосуддя»
протягом зазначеного вище терміну.
Детальне оголошення про конкурс та форми документів можна завантажити тут:
http://www.fair.org.ua/index.php/ua/index/tender_single/82

Регіональні і місцеві грантові програми
Вінницька обласна державна адміністрація
Конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання
(реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2014 році за рахунок
коштів Вінницького обласного бюджету
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
оголошує з 23 травня 2014 року конкурс програм (проектів, заходів), розроблених громадськими
організаціями та творчими спілками для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за
рахунок коштів обласного бюджету. Прийом заявок триматиме до 23 червня 2014 року
включно.
Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою
КМУ від 12.10.2011 № 1049 та на виконання Обласної програми сприяння розвитку
громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 10
сесії обласної Ради 6 скликання від 14.02.2012 року №280 (далі – Обласної Програми), Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для виконання (реалізації) яких
надається фінансова підтримка, затверджений наказом першого заступника начальника
управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації
23.03.2012 року №07-ОД (із змінами, внесеними наказом директора Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 26.03.2013
року №15-ОД).
Метою проведення конкурсу є залучення громадських організацій та творчих спілок до
вирішення пріоритетних питань Вінниччини, забезпечення прозорості та ефективного
використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки
громадських організацій та творчих спілок на виконання Обласної Програми.
У конкурсі беруть участь громадські організації та творчі спілки, які є юридичними особами та
зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються громадські організації та творчі спілки, які:
• перебувають у стані припинення;
• щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому
бюджетному періоді.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на
вирішення завдань регіональної політики за напрямами:
соціально-економічний розвиток;
культурно-просвітницька діяльність;
патріотичне виховання;
краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;

допомога соціально незахищеним верствам населення;
екологічна безпека;
протидія корупції.
У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та
масових заходів;
консультування інститутів громадянського суспільства та посадових осіб районних
державних адміністрацій;
інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу.
Не можуть бути підтримані проекти, які:
спрямовані на отримання прибутку;
спрямовані на підтримку політичних партій;
не передбачають обласного рівня реалізації.
Обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів одного проекту не має перевищувати 80 000
грн. Громадська організація, творча спілка, визнана переможцем конкурсу, бере участь у
фінансуванні проекту в розмірі не менше 25% загального кошторису проекту. Власний внесок
громадської організації, творчої спілки може бути забезпечений у вигляді матеріальних чи
нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.
Громадська організація, творча спілка може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції, які подаються громадськими організаціями та творчими спілками для
участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та містити:
1. Заяву про участь у конкурсі (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному
веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова
підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»)), за підписом
керівника або уповноваженої особи громадської організації (творчої спілки), скріпленим її
печаткою (у разі наявності);
2. Виписку з ЄДРПОУ;
3. Копію Статуту (Положення) громадської організації (творчої спілки), завірені її печаткою або,
у разі відсутності печатки – нотаріально;
4. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення громадської організації,
творчої спілки до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5. Копії податкових звітів громадської організації (творчої спілки) за попередні два роки за
формою, затвердженою Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56;
6. Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою (зразок
оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське
суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу»
(«Зразки документів»));
7. Листи-підтвердження від інших громадських організацій, творчих спілок, якщо
передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу). Листи не

потрібно надавати при умові, якщо виконання програм (реалізація проектів, заходів) не
передбачає залучення інших інститутів громадянського суспільства;
8. Інформацію про діяльність громадської організації (творчої спілки), в якій зазначається:
назва організації та організаційно-правова форма (із зазначенням юридичної та
фактичної адреси, контактних даних);
дата створення організації;
мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту (Положення);
досвід діяльності (її результати) організації з тематики програми (проекту, заходу);
досвід виконання програм (проектів, заходів) впродовж останніх двох років за рахунок
бюджетних коштів (інших джерел фінансування);
матеріально-технічна база (наявність офісу, офісної техніки, інших ресурсів);
кадрове забезпечення.
УВАГА! На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та
кошторисі), керівником громадської організації чи творчої спілки здійснюється відповідний
запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не
більше ніж на один бюджетний рік.
Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованому вигляді. Опис проекту подається в
друкованому та електронному вигляді.
Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10.30 год. до
16.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул.Театральна, 14, кімн. 414).
За додатковою інформацією звертатись до працівників Департаменту:
Конотоп Ірина Юріївна – начальник відділу комунікацій з громадськістю управління
комунікацій з громадськістю Департаменту;
Фальштинська Яна Валентинівна – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю
управління комунікацій з громадськістю Департаменту.
Контактний телефон та електронна скринька:
тел.: (0432)56-19-57,
depinformcom@vin.gov.ua(у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»).
Конкурсна документація розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації
www.vin.gov.ua у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС»,
підрубриці «Порядок проведення конкурсу».

Вони працюють для Вас
Стратегія Міжнародного фонду «Відродження» на 2014 рік
Більш ніж 20 років Міжнародний фонд "Відродження" (МФВ) розбудовує стійке
самоорганізоване громадянське суспільство. Ми розробили й запустили на національному рівні
системи зовнішнього незалежного оцінювання для вступу до вишів, безоплатної правової
допомоги, замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) та паліативної допомоги. Наша підтримка має
вирішальне значення при проведенні громадських кампаній за вільні й чесні вибори, при
забезпеченні доступу до інформації та при розробці законів, що регулюють діяльність НУО.
У новій стратегії МФВ спиратиметься на свій величезний досвід – як першовідкривача й лідера в
багатьох сферах, щоб сприяти розвитку спроможності НУО впливати на політику та
здійснювати адвокацію.
Фонд буде використовувати передвиборчі чинники та важелі європейської інтеграції, щоб
сприяти змінам у ключових сферах, які роблять перехід до демократії незворотним, – у сфері
прав і свобод людини, правосуддя й недискримінації, боротьби з корупцією, прозорості та
підзвітності державної політики.
Після зміни влади в країні, у 2014 році підтримка МФВ буде вирішальною в таких сферах:
(1) боротьба з корупцією у владі через посилення тиску громадськості та сприяння
антикорупційним реформам;
(2) моніторинг і документація ситуації з правами людини, потрібна для того, щоб домогтися
запровадження антидискримінаційного законодавства та практик і зменшити масштаби
зловживань у в'язницях і СІЗО;
(3) забезпечення доступу бідних і вразливих верств населення до правосуддя та посилення
їхніх правових можливостей;
(4) посилення правових можливостей ромів, розвиток інтеграційних моделей, які
запроваджуватимуть молоді освічені ромські лідери.
(5) боротьбу з політичним популізмом і сприяння усвідомленому вибору;
(6) запровадження практик і механізмів, що регулюють конфлікт інтересів;
(7) просування цінностей відкритого суспільства за допомогою зобов'язань України перед
ЄС;
(8) створення прецедентів підзвітного використання коштів у сфері охорони здоров'я;
(9) вироблення збалансованої та недискримінаційної наркополітики.
Реалізація цієї стратегії відбуватиметься у межах п’яти тематичних програмних ініціатив:
“Демократична практика”,
“Права людини та правосуддя”,
“Громадське здоров’я”,
Ромська програмна ініціатива,
Європейська програмна ініціатива.
Детальніше про програму можна дізнатися на веб-сайті :
http://www.irf.ua/knowledgebase/news/strategiya_mizhnarodnogo_fondu_vidrodzhennya_na_2014_
rik/

Поради щодо підготовки, впровадження, моніторингу та оцінки
проектів
Розробка проектів на тему альтернативних медіа
Останнім часом оголошується чимало грантових програм, спрямованих на підтримку
«альтернативних медіа». Пропонуємо Вам ознайомитись зі змістом цього поняття.
Альтернативні засоби масової інформації (Alternative media) - це медіа, які за своїм змістом,
ідеологією, способом виробництва та розповсюдження є незалежними і представлені в
основному маргінальними групами або такими, що є опозиційними до державних ЗМІ. Є новою
формою самвидаву. За визначенням Ноама Хомського – це ті ЗМІ, які не відображають точку
зору корпорацій та/або державних структур. На пострадянському просторі цей термін також
застосовують для позначення альтернативної форми реклами (он-лайн, мобільну та цифрову
зовнішню рекламу). Проте Хомський мав на увазі зовсім інший аспект, розуміючи швидше такі
форми медіа-комунікації як самвидав.
Прихильники альтернативних медіа стверджують, що державні ЗМІ навіть у демократичних
державах є упередженими, на противагу першим, які представляють «альтернативні» точки зору,
власні інтерпретації інформації та новин. Що важливо, альтернативні медіа не позиціонують
своє бачення як єдиноправильне, проте пропонують незалежний, «інший» погляд на події,
полегшують доступ до об’єктивної та неупередженої інформації.
Представлені alternative media в основному "малими ЗМІ" (газети в школах, університетах,
видання різних етнічних спільнот, соціальних груп тощо), авангардними медіа-спільнотами і в
переважно розраховані на конкретну аудиторію.
На сьогодні найбільш поширеним способом розповсюдження альтернативної інтерпретації
подій є блоги, Facebook, Twitter та інші подібні сайти, які в якості альтернативних ЗМІ
поступово замінюють офіційні джерела, що пов’язано з активним розвитком цифрових
технологій. Також у багатьох країнах світу розповсюджені альтернативні радіо та телестанції
малої потужності, що передають новини розраховані на певні регіони чи громади.
Також Ви можете ознайомитися з практикою громадських медіа в Україні, звернувшись до
посібника "Громдаські медіа в Україні", який розміщено на сайті Творчого центру ТЦК в розділі
"Бібліотека"
http://ccc-tck.org.ua/file/biblioteka/

ВИ ВЖЕ ЗНАЙШЛИ ФІНАНСУВАННЯ?
До нього веде вчасна інформація та наполеглива праця.
Ви першими отримаєте інформацію про ресурси та можливості через «Ключ до фінансування
від ТЦК».
Якщо Ви ще не отримуєте бюлетень, оформити безкоштовну підписку можна надіславши на
адресу office@ccc.kiev.ua запит, де необхідно вказати:
назву організації (якщо можливо);
контактну особу;
електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримувати «Ключ до фінансування від ТЦК».
Якщо Ви бажаєте відмовитись від отримання видання, будь ласка, надішліть лист-повідомлення.
Якщо Ви бажаєте змінити електронну адресу, на яку Вам надходить «Ключ до фінансування від
ТЦК» – надішліть лист-повідомлення, де необхідно вказати:
назву організації;
нову електронну адресу (на яку Ви бажаєте отримувати бюлетень);
стару електронну адресу (на яку Ви раніше отримували бюлетень).
Якщо Ви бажаєте розмістити новини в «Ключі до фінансування від ТЦК», надішліть
інформацію, яку Ви бажаєте розмістити.
Якщо у Вас є побажання, або відгуки стосовно «Ключа до фінансування від ТЦК», напишіть нам
про це.
Якщо Ви отримали фінансування завдяки інформації розміщеній у «КДФ», напишіть нам про це.
Контактна інформація:
02140, Київ, Україна, проспект Бажана, 30, кв. 8
тeл./факс: (38 044) 574-6411, (38 044) 574-6413
Електронна скринька: office@ccc.kiev.ua
Інтернет сторінка: http://ccc-tck.org.ua/

