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з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права
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Мета цього конкурсу грантів
Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України (далі “Ініціатива”) реалізовується Ініціативним центром сприяння активності та розвитку
громадського почину "Єднання” (ЄДНАННЯ, http://ednannia.ua) у консорціумі з
Українським
незалежним
центром
політичних
досліджень
(УНЦПД,
http://www.ucipr.org.ua) та Центром демократії та Верховенства права (ЦЕДЕМ,
https://cedem.org.ua) завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
Загальною метою Ініціативи є покращення умов діяльності громадянського
суспільства та зміцнення інституційної спроможності організацій громадянського
суспільства (ОГС) для підвищення самозарадності громадського сектору в Україні.
За допомогою цього конкурсу грантів Ініціатива має на меті посилити цифрову
безпеку громадянського суспільства України та підвищити спроможності
громадських і благодійних організацій протидіяти кібер-загрозам у процесі свого
функціонування. Очікується, що ця грантова програма зробить свій внесок у
підвищення обізнаності представників громадянського суспільства щодо цифрових
загроз і надасть дієві інструменти, а також ресурси, для побудови ефективної
системи протидії та запобігання цифровим загрозам на рівні життєдіяльності
організацій.

Пріоритети грантового конкурсу
Для потреб цього грантового конкурсу під «цифровою безпекою» розуміють дії або
комплекс дій, які робляться для захисту працівника та/чи організації в цілому та
їхньої комп’ютерної інформації від злочинів або атак, здійснених через мережу
Інтернет. Цей термін1 також відомий як інтернет-безпека, електронна безпека або
кібер-безпека. Він стосується всіх технічних пристроїв, які мають доступ до
Інтернету, від комп‘ютерів до смартфонів та планшетів.
У рамках цього конкурсу грантів можуть бути підтримані ідеї та рішення, спрямовані
на посилення цифрової безпеки організацій та їх окремих структур, підрозділів або
окремих працівників.
Пріоритетами цього грантового конкурсу є:
•

Здійснення оцінки (аудиту) ситуації щодо цифрової безпеки в організації.
Результатом діяльності за цим грантом мають стати письмові рекомендації
провайдера, який надавав послугу, в якому будуть перелічені основні
загрози/ризики для цифрової безпеки організації та шляхи їх
подолання/вирішення, а також які міститимуть конкретний план підвищення
цифрової безпеки в організації. Аудит повинен охоплювати аналіз безпеки
УСІХ цифрових архітектурних рішень/серверів/сайтів/інших цифрових
ресурсів організації, а також способів їх використання.

1 Визначення National Online Safety

https://nationalonlinesafety.com/wakeupwednesday/what-is-online-safety
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•

Підвищення рівня обізнаності та напрацювання навичок, необхідних для
цифрової безпеки.
Результатом діяльності за цим грантом має стати підвищення рівня
обізнаності та напрацювання навичок, необхідних для цифрової безпеки як у
окремих фахівців, так і в усього персоналу організації загалом. Покращення
обізнаності має підтверджуватися відповідними анкетами або іншими
інструментами відстежування навчального прогресу.

•

Розробка політик для організації, які регулюють операційне середовище
організації задля цифрової безпеки.
Результатом діяльності за цим грантом має стати розробка та імплементація
політик/процедур для підвищення рівня цифрової безпеки організації. Такі
операційні документи мають розроблятися зовнішнім провайдером послуг із
обов’язковим залученням ключового персоналу організації-грантера,
відповідального за процеси, що входять у розроблені документи.

Очікується, що переважна більшість підтриманих грантів за цим конкурсом, будуть
підтримані за вищевказаними пріоритетами.
Разом з тим, окремі заявки можуть бути спрямовані на додаткові пріоритети,
перелічені нижче. Організації-заявники, що мають на меті отримати грант за цими
додатковими пріоритетами, повинні надати переконливі обґрунтування потреби
діяльності, яка планується в проєкті, та яким чином ця діяльність посилить сферу,
в якій працює організація.
•

Оновлення або придбання програмного забезпечення.
Результатом діяльності за цим грантом має стати посилена цифрова безпека
життєдіяльності організації завдяки оновленому чи новому програмному
забезпеченню. За кошти цього гранту можуть бути придбані лише
ліцензійні версії ПЗ!!! Програмне забезпечення, придбане за кошти цього
гранту, має використовуватися винятково для досягнення цілей організації
та слугувати реалізації місії організації.

•

Покращення матеріально-технічного забезпечення.
Результатом діяльності за цим грантом має стати посилена цифрова безпека
життєдіяльності організації завдяки новому обладнанню. Заявки за цим
пріоритетом повинні містити обґрунтовані пояснення, яким чином придбання
нової техніки, обладнання, серверів тощо вплине на посилення цифрової
безпеки організації. Усе майно, придбане за кошти цього гранту, має бути
відповідним чином обліковане та використовуватися винятково для
досягнення цілей організації, слугувати реалізації місії організації.

•

Заходи та закупівлі, пов’язані з відмовою від російських цифрових сервісів.
Результатом діяльності за цим грантом має стати відмова організації від
російських цифрових сервісів та перехід у життєдіяльності на безпечні
аналоги (конструктори та платформи для сайтів, системи менеджменту
тощо).
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•

Комплексні послуги у сфері цифрової безпеки.
Результатом діяльності за цим грантом має стати комплексне покращення
ситуації з цифровою безпекою в організації. До цього пріоритету відносяться
усі, що згадані в пунктах 1-6, а також інші заходи, необхідні для забезпечення
сталих і комплексних рішень у сфері цифрової безпеки організації-апліканта.
Обов’язковою складовою цього гранту є здійснення зовнішньої оцінки
(аудиту) цифрової безпеки в межах проєкту та складання плану покращення
ситуації як перший етап реалізації проєкту.

Критерії відповідності
До участі у конкурсі приймаються заявки, підготовлені відповідно до вимог цього
«Запрошення», від організацій, які відповідають наведеним нижче критеріям:
організації, які офіційно зареєстровані відповідно до закону України
«Про громадські об'єднання» або відповідно до закону України
«Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
організації, які включені до «Реєстру неприбуткових організацій» та
мають відповідну ознаку неприбутковості (виключно 0032, 0034,
0036, 0038, 0039 та 0048).

Види грантів
Грант за цим конкурсом – це цільова безповоротна фінансова допомога, яка
надається відповідній організації, та яка спрямовується виключно на закупівлю
товарів та оплату послуг, які вказуються у цьому «Запрошенні».
Грант для здійснення оцінки (аудиту)
Кошти цього гранту можуть бути використані для оплати послуг
провайдера(ів) (надавача відповідних послуг). Провайдер має відбиратися
шляхом оголошення відкритого тендеру на Платформі розвитку
громадянського суспільства «Маркетплейс» http://cd-platform.org/ Процедура
відбору додатково надаватиметься заявникам, відібраним до фінансування і
буде обов’язковою до виконання.
ІСАР Єднання залишає за собою право рекомендувати змінити обраного
надавача послуг, якщо він має мало або зовсім не має досвіду надання
аналогічних послуг; а також якщо ІСАР Єднання володіє інформацією про
незадовільну якість надаваних ним раніше послуг.
Грант для підвищення рівня обізнаності та напрацювання навичок,
необхідних для цифрової безпеки.
Кошти цього гранту можуть бути використані для оплати послуг
провайдера(ів) (надавача відповідних послуг). Провайдер має відбиратися
шляхом оголошення відкритого тендеру на Платформі розвитку
громадянського суспільства «Маркетплейс» http://cd-platform.org/ Процедура
відбору додатково надаватиметься заявникам, відібраним до фінансування і
буде обов’язковою до виконання. ІСАР Єднання залишає за собою право
рекомендувати змінити обраного надавача послуг, якщо він має мало або
зовсім не має досвіду надання аналогічних послуг; а також якщо ІСАР
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Єднання володіє інформацією про незадовільну якість надаваних ним раніше
послуг.
Кошти гранту можуть також бути використані для оплати участі
представника(-ів) команди організації у вже організованих навчальних
заходах (навчальна програма, курс тощо), направлених на підвищення рівня
обізнаності та напрацювання навичок, необхідних для цифрової безпеки. Для
отримання коштів на участь у навчальних заходах, до заявки необхідно
докласти детальну інформацію про сам захід (програма, організатори,
ведучі/тренери тощо), а також підтвердження організаторів про прийняття
заявника на участь у заході та про подальший супровід.
Грант для розробки політик та процедур задля цифрової безпеки.
Кошти цього гранту можуть бути використані для оплати послуг
провайдера(ів) (надавача відповідних послуг). Провайдер має відбиратися
шляхом оголошення відкритого тендеру на Платформі розвитку
громадянського суспільства «Маркетплейс» http://cd-platform.org/ Процедура
відбору додатково надаватиметься заявникам, відібраним до фінансування і
буде обов’язковою до виконання.
ІСАР Єднання залишає за собою право рекомендувати змінити обраного
надавача послуг, якщо він має мало або зовсім не має досвіду надання
аналогічних послуг; а також якщо ІСАР Єднання володіє інформацією про
незадовільну якість надаваних ним раніше послуг.
Грант для оновлення або придбання програмного забезпечення.
Кошти цього гранту можуть бути використані для придбання винятково
ліцензійного програмного забезпечення. Правила закупівель, які
встановлюються ІСАР Єднання на етапі підписанні грантової угоди, є
обов’язковими до виконання усіма грантоотримувачами.
Грант для покращення матеріально-технічного забезпечення.
Кошти цього гранту можуть бути використані для придбання нової техніки,
обладнання, серверів тощо. Правила закупівель, інвентаризації та обліку, які
встановлюються ІСАР Єднання на етапі підписанні грантової угоди, є
обов’язковими до виконання усіма грантоотримувачами.
Грант для відмови від російських цифрових сервісів.
Кошти цього гранту можуть бути використані для закупівлі нової техніки,
обладнання, серверів та/або програмного забезпечення для відмови від
продуктів російського походження. Правила закупівель, інвентаризації та
обліку, які встановлюються ІСАР Єднання на етапі підписанні грантової угоди,
є обов’язковими до виконання усіма грантоотримувачами.
Також за кошти цього гранту можуть бути оплачені послуги сервіспровайдера, який допоможе організації з налаштуванням нових сервісів і
навчить ними користуватися.
Комплексний грант.
Кошти цього гранту можуть бути використані для оплати кількох різних
послуг/закупівель, що перелічені вище. Обов’язковою умовою цього гранту є
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здійснення зовнішньої оцінки (аудиту) цифрової безпеки та складання плану
покращення ситуації як перший етап реалізації проєкту.
Усі вимоги щодо закупівель товарів і послуг, перелічені в пунктах вище є
також обов’язковими при реалізації комплексного гранту.

Обов’язкові підходи
Організації, які подають заявки до участі в цьому конкурсі, повинні дотримуватися
збалансованого підходу в реалізації своїх проєктів:
Ґендер: Організація має гарантувати однакову вигоду для жінок та чоловіків,
відсутність дискримінації; справедливий розподіл ресурсів, із врахуванням різних
потреб жінок і чоловіків; врахування широкомасштабних соціальних, політичних та
економічних наслідків відмінностей у ґендерних ролях. Організація також має
прагнути забезпечити участь щонайменше 30/70% жінок/чоловіків чи чоловіків/жінок
у всіх заходах (не менше 30% та не більше 70% кожної статі).
Інклюзивний розвиток: включення людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених
осіб (ВПО), ветеранів/ветеранок, молоді, людей похилого віку, меншин, ґендерних
та сексуальних меншин та інших вразливих груп залишається викликом в Україні.
Задля
досягнення
поставлених
цілей
організація
розроблятиме
та
впроваджуватиме заходи та підходи, що застосовують політику та бачення USAID
щодо людей з інвалідністю, ЛГБТІ та молоді, а також кращі міжнародні практики
щодо інклюзивного розвитку.
Сталість та самозарадність: Організація-партнер докладатиме зусиль, які
безпосередньо сприятимуть зростанню місцевих джерел фінансування та
працюватиме над розбудовою організаційних спроможностей ОГС для їх
ефективного спілкування з громадянами/ громадянками.

Тривалість проекту
Передбачається, що переважна більшість підтриманих за цим конкурсом проєктів
триватимуть від 1 до 6 місяців.

Фінансування в межах цього грантового конкурсу
Оскільки цим конкурсом грантів передбачається підтримати задоволення різних
потреб у досягненні цифрової безпеки ОГС, то граничні суми фінансування не
встановлюються.
Разом з тим, очікується, що переважна більшість простих грантів, профінансованих
у межах цього конкурсу, становитимуть від 10 до 70 тис. грн. Переважна більшість
комплексних грантів, профінансованих у межах цього конкурсу, становитимуть від
70 до 200 тис. грн. Разом з тим, ці суми можуть бути збільшені у разі обґрунтованої
потреби для досягнення цифрової безпеки ОГС.
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У разі відмови у фінансуванні ІСАР Єднання залишає за собою право не
надавати пояснень щодо причин відмови. Рецензії на надіслані заявки не
надаються.

Прийнятні витрати
У цьому конкурсі грантів прийнятними вважаються витрати грантоотримувачів, які:
були фактично понесені протягом терміну реалізації гранту, який вказаний у
«Договорі на грант»;
відповідають бюджету, затвердженому «Договором на грант»;
забезпечують виконання плану заходів за грантом та є спрямованими на
підвищення цифрової безпеки організації-грантоотримувача;
є обґрунтованими з точки зору доцільності та співвідношення вартості;
є коректно задокументованими та підкріпленими відповідною документацією
фінансово-бухгалтерської звітності.

Неприйнятні витрати
У межах цього конкурсу грантів вважаються неприйнятними і не можуть бути
профінансовані витрати, пов’язані з:
придбанням транспортних засобів, капітальним ремонтом, сплатою боргів;
науковими дослідженнями, друком посібників та/чи методичок;
особистими подорожами та тренінгами, спрямованими на особистісний
розвиток;
підтримкою ініціатив, пов’язаних з політичною, релігійною чи терористичною
діяльністю;
адміністративними витратами організації. Допускається включення до
бюджету проєкту винагороди бухгалтеру організації (максимум 20%
зайнятості);
розробкою та просуванням логотипів, друком рекламної продукції.

Порядок подання заявок
Для того, щоб отримати грант за цим конкурсом грантів, необхідно:
Крок 1. Представник організації, яка хоче отримати грант з організаційного
розвитку, має зареєструвати свою організацію на сайті ІСАР Єднання за
посиланням: http://ednannia.ua/reestratsiya та дочекатись відповіді модератора, яка
надійде на поштову скриньку, вказану при реєстрації. При реєстрації потрібно буде
вказати ЄДРПОУ організації, контактну інформацію та надати скан (копію) довідки з
кодом неприбутковості (тільки 0032, 0034, 0036, 0038, 0039 або 0048).
Повідомлення про активацію облікового запису організації надійде на електронну
скриньку, зазначену при реєстрації. Якщо до профілю організації необхідно буде
внести доповнення або виправлення, ОГС отримає лист із відповідними
рекомендаціями. З метою уникнення непорозумінь, наполегливо рекомендується
створювати облікові записи (профілі) ОГС із зазначенням загальної поштової
скриньки (не персональної), до якої мають доступ кілька працівників організації.
Створення кількох облікових записів (профілів) для однієї ОГС технічно неможливо
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– відтак, якщо доступ до електронної скриньки буде втрачений, відновити доступ до
профілю ОГС на сайті буде неможливо.
Крок 2. Організація - Заявник має заповнити та надіслати Заявку та відповідні
Додатки у своєму робочому кабінеті на сайті ІСАР Єднання. Під час заповнення
Заявки можна звертатися до грантових менеджерів ІСАР Єднання за
консультаціями, але спочатку ретельно ознайомитись з цим Запрошенням.
Крок 3. Після розгляду Заявки та прийняття схвального рішення Відбірковою
Комісією, Організація - Заявник отримає відповідне повідомлення у своєму
робочому кабінеті на сайті ІСАР Єднання. У цьому ж повідомленні міститимуться
детальні інструкції від відповідного грантового менеджера стосовно подальших дій
організації. Можливо, Відбіркова Комісія надасть певні рекомендації Заявнику для
доопрацювання Заявки (зміни бюджету, терміну реалізації гранту тощо).
Крок 4. Після виконання всіх вищезазначених вимог між ІСАР Єднання та
Заявником укладається Договір або узгоджуються інші можливості фінансування.
Кошти на рахунок організації – заявника перераховуються на підставі укладеного
Договору.
Питання стосовно цього конкурсу можна надсилати електронною поштою на адресу:
grant@ednannia.ua ІСАР Єднання періодично розміщатиме узагальнені відповіді на
отримані питання на своєму сайті.

Термін подачі заявок
Прийом заявок триває до 23:59 15 серпня 2022 року. Усі заявки, що надійдуть
пізніше цього часу, не будуть прийматися до розгляду.

Оцінювання заявок
Грантові менеджери ІСАР Єднання здійснюють перевірку Заявок на відповідність
вимогам цього «Запрошення» та їх підготовку до розгляду і оцінювання Відбірковою
Комісією. Уся комунікація з ОГС щодо Заявки відбувається у робочому кабінеті
організації на сайті ІСАР Єднання. Відповідальний грантовий менеджер може
рекомендувати організації доопрацювати Заявку відповідно вимогам цього
«Запрошення» або відмовити організації у прийнятті Заявки до розгляду, якщо вона
не відповідає цим вимогам. Після цього організація має право підготувати нову
Заявку та знову подавати її на розгляд, якщо термін подачі заявок ще не сплив.

Незалежна Відбіркова комісія
Щоб уникнути потенційного тиску чи заангажованості в ході розгляду проєктних
пропозицій, ІСАР Єднання практикує створення незалежних Відбіркових комісій для
їх розгляду. У межах цього конкурсу також буде створена незалежна Відбіркова
комісія, яка працюватиме, керуючись цим “Запрошенням”, “Грантовим посібником
ІСАР Єднання”, а також “Стандартними положеннями Агентства США з
міжнародного розвитку для неприбуткових організацій з-поза меж США”.
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До складу Комісії будуть запрошені представники та представниці авторитетних
інституцій, досвідчені фахівці й фахівчині у сфері розвитку громадянського
суспільства, експерти та експертки у галузі покращення цифрової безпеки
громадських і благодійних організацій. Кожен член Відбіркової комісії перед
початком роботи матиме обов’язок засвідчити відсутність конфлікту інтересів та
підтвердити намір оцінювати заявки чесно та неупереджено.
Ніхто з працівників ІСАР Єднання, його керівних органів чи постійних
експертів, а також ніхто з представників організацій-членів Консорціуму та
представників Агентства США з міжнародного розвитку не входитиме до
складу незалежної Відбіркової комісії.
Заявки оцінюватимуться Відбірковою Комісією за такими основними критеріями:
Обґрунтованість, нагальність і критична необхідність запланованих заходів
для досягнення цифрової безпеки організації;
Обґрунтованість та збалансованість бюджету заявки та відповідність цілям
проєкту;
Обґрунтованість та наявність сильного зв'язку між очікуваними
результатами за грантом, посиленням впливу організації та покращенням
стану розвитку сфери, в якій працює організація.
Заявкам від організацій, які переїхали з тимчасово окупованих територій, з
зони ведення бойових дій і прагнуть відновити роботу на контрольованій
Урядом України території, надаватиметься перевага при конкурсному відборі.

Звітування, моніторинг та оцінювання
Моніторинг та оцінювання
ІСАР ЄДНАННЯ проводитиме моніторинг діяльності та може залучати для
моніторингу та оцінки проекту інші організації/контрактувати спеціалістів із
зовнішньої оцінки. Заявники відповідають за власне здійснення моніторингу
впровадження діяльності та оцінювання її результатів. В основу моніторингу й
оцінки мають бути покладені індикатори досягнення очікуваних результатів,
визначені ними в проектній заявці.
Звітування
Отримувачі грантів відповідальні за подання програмних та фінансових звітів про
виконану діяльність до офісу ІСАР Єднання на розгляд та затвердження.
Отримувачі грантів подаватимуть такі звіти про діяльність за кошти гранту:
програмний звіт, включаючи копії (примірники) усіх розроблених документів
або надрукованих, оприлюднених матеріалів;
фінансовий звіт, включаючи копії підтверджуючих документів (вся первинна
бухгалтерська документація).
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Заявка на отримання гранту в межах конкурсу
“Посилення цифрової безпеки громадянського
суспільства України“
Назва проєкту
Контактна особа в організації,
відповідальна за цю заявку
Прямий (мобільний) телефон та
адреса електронної пошти особи,
відповідальної за підготовку цієї
заявки
Коротко опишіть головну потребу
організації у сфері цифрової безпеки
Річний бюджет організації, грн
Очікувана сума гранту від ІСАР
Єднання у гривнях
Чи пов'язаний проєкт з адаптацією
організації до воєнного стану в
Україні?
Вид гранту, на який організація подає
заявку

Не більше 2-3 речень
За 2020 та 2021 роки
☐ так
☐ ні
☐ Грант для здійснення оцінки (аудиту)
☐ Грант для підвищення рівня обізнаності
та/або напрацювання навичок
☐ Грант для розробки політик та процедур
задля цифрової безпеки
☐ Грант для оновлення або придбання
програмного забезпечення
☐ Грант для покращення матеріальнотехнічного забезпечення
☐ Грант для відмови від російських цифрових
сервісів
☐ Комплексний грант

Чи отримувала організація-заявник ☐ так
раніше освітні послуги у сфері ☐ ні
цифрової безпеки?
Наприклад, тренінг з основ інтернетграмотності, безпечної поведінки в
мережі тощо
Чи проходила організація-заявник ☐ так (вкажіть рік і основні результати)
раніше аудит цифрової безпеки?
☐ ні
Перелік усіх наявних стратегічних Наприклад,
стратегічний
план
(2018),
документів у організації-заявника етичний кодекс (2014), облікова політика
(обов´язково вкажіть рік розробки (створена в 2011, переглянута в 2019)
документу)
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І. Інформація про Вашу організацію та її діяльність
1.1. Місія, цілі та завдання організації та як вони
повномасштабного вторгнення росії (якщо змінювалися):

змінилися під час

1.2. Цільова аудиторія організації (клієнти, бенефіціари) та як вони змінилися під
час повномасштабного вторгнення росії (якщо змінювалися):
1.3. Кількість чоловіків, жінок та людей іншої статі серед співробітників організації, її
членів та представників органів управління
Співробітники, не
залежно від характеру
угоди (ФОП, ЦПХ, штат):

чоловіки
жінки
інша стать

Члени організації:

чоловіки
жінки
інша стать

Представники органів
чоловіки
управління (правління, жінки
наглядова рада тощо)
інша стать
Співробітники, постійно
залучені на безоплатній
основі

чоловіки
жінки
інша стать

1.4. Надайте короткий опис проектів вашої організації за останні 2 роки, підтриманих
міжнародними чи місцевими організаціями та донорами (не більше 0,5 стор.). Якщо
проект реалізовувався без фінансової підтримки донорів, теж перелічіть його і
зазначте інші джерела фінансування:
1.5 Залиште тут посилання на останні кілька публічних річних звітів вашої
організації:
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ІІ. Інформація про діяльність в межах гранту
2.1. Основні загрози у сфері цифрової безпеки, які організація вже ідентифікувала
або відчула в своїй діяльності:
2.2. Опишіть діяльність, на яку заплановано витратити кошти гранту:
2.3. Надайте, будь ласка, опис діяльності, на яку заплановано витратити кошти
гранту, англійською (переклади, здійснені системами автоматизованого
(машинного) перекладу не приймаються до розгляду!!)
2.4. Вкажіть очікувані результати діяльності, на яку заплановано витратити кошти
гранту:
2.5. Обґрунтуйте, яким чином діяльність, на яку заплановано витратити кошти
гранту, посилить цифрову безпеку організації-заявника:
2.6. (для грантів на пріоритетами 4-7) Обґрунтуйте, яким чином діяльність, на яку
заплановано витратити кошти гранту, посилить сферу, в якій працює
організація:
2.7. Складіть календарний план діяльності в межах гранту.
Термін виконання
Захід/подія
Відповідальний
(період: з ….. до)

Необхідні ресурси

2.8. Складіть бюджет витрат за грантом, спираючись на форму нижче (у грн).
Стаття витрат
Од.
К-ть
Вартіс
Загаль
Власн Внесок
вимі
одини
ть
на сума ий
ІСАР
ру
ць
одиниц
внесо “Єднання”
і
к
1.
2.
…
РАЗОМ
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