ЗАПРОШЕННЯ
ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ГРАНТІВ
“ПІДТРИМКА ТА РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДОКУМЕНТУВАННІ ВОЄННИХ
ЗЛОЧИНІВ ”
Прийом заявок триває до 30 жовтня 2022 року 17.00 з проміжним
розглядом заявок, що надійдуть до 15 жовтня 17.00
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1. ВСТУП
Це Запрошення має на меті надати інформацію про конкурс грантів, спрямований на
забезпечення підтримки організацій громадянського суспільства (ОГС), що документують
воєнні злочини в умовах війни та посилення їх спроможності документувати та
опрацьовувати докази епізодів воєнних злочинів відповідно до українського/міжнародного
законодавства.
2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ
ІСАР Єднання як стратегічний партнер Європейського Союзу з березня 2022 р. розпочав
виконання проєкту "Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства"
(Emergency support 4 Civil Society).
Загальною метою проєкту є зміцнення спроможності ОГС адаптуватися та ефективно
реагувати на потреби громад та їхніх цільових груп у часи надзвичайних ситуацій та війни,
продовжувати виконувати місії та надавати підтримку громадам, у яких вони працюють,
зокрема там, де ця підтримка є найбільш затребуваною.
Діяльність за проєктом спрямована на забезпечення сталості ОГС, які керовані власними
місіями та здатні взаємодіяти з громадськістю, приватним та публічним секторами задля
підтримки громад та своїх цільових аудиторій в умовах війни. Проєкт має на меті
посилювати здатність ОГС ефективно виконувати свої місії в таких умовах та продовжувати
надавати сервіси та підтримку своїм цільовим групам, в тому числі вразливим категоріям
населення.
Проєктом передбачаються грантова підтримка (швидка підтримка ОГС в умовах війни,
підтримка організацій, що документують воєнні злочини, протидіють фейкам та
дезінформації, загальна підтримка ОГС в умовах війни), навчальні та просвітницькі заходи
для ОГС.
Термін впровадження проєкту: 2022-2023 роки
3. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
Організації громадянського суспільства, що подаватимуть проєктні пропозиції за цим
Конкурсом, мають відповідати наступним вимогам:
• бути офіційно зареєстрованими відповідно до Закону України "Про громадські
об'єднання" (№ 2415-VIII від 15.05.2018) та Закону України "Про благодійну
діяльність та благодійні організації" (№ 1664-VIII від 06.10.2016) зі статусом
юридичної особи;
• мати статус неприбутковості (виключно коди неприбутковості 0032, 0034, 0036,
0038, 0039 або 0048);
• мати команду проєкту з відповідною кваліфікацією та підтвердженим досвідом, який
засвідчує спроможність команди виконати запропоновану в проєктній заявці
діяльність для досягнення зазначених цілей.
• можуть
продемонструвати
ефективні
дії
та
стратегію
використання
задокументованої інформації про воєнні злочини, що були скоєні внаслідок
повномасштабного вторгнення РФ
Заявки від організацій, які не відповідають визначеним вимогам, не розглядатимуться.
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4. ГРАНТИ ПІДТРИМКИ ТА РОЗБУДОВИ СПРОМОЖНОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДОКУМЕНТУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
Специфічними завданнями цього грантового конкурсу є:
•
•

•

•

•

•

сприяти посиленню спроможності ОГС вчасно та фахово документувати
воєнні злочини, скоєні внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.;
сприяти об’єднанню зусиль ОГС та інших стейкхолдерів для формування
скоординованої та узгодженої роботи з документування воєнних злочинів на
території всієї України, а також посилювати компетенції організацій та інших
учасників долучених до процесу документування через навчання та обмін досвідом,
синхронізацію спільних дій;
сприяти створенню необхідної інфраструктури чи рішень, спрямованих на
підвищення ефективності роботи ОГС та інших залучених сторін у документуванні
воєнних злочинів, впровадженню системних підходів до відстеження вчинення
воєнних злочинів, вчасному та якісному їх документуванню, в тому числі об’єднанню
зусиль для оптимізації роботи.
сприяти роботі зацікавлених сторін у документуванні воєнних злочинів у
екологічній сфері, злочинів проти культурної та історичної спадщини, у
релігійній сфері, цілеспрямовані атаки проти певних сфер чи тематики як на
підконтрольних уряду України так і тимчасово окупованих територіях. Даний перелік
не є вичерпним і фокус у діяльності з документування залежить від досвіду та
експертизи заявника.
сприяти роботі зацікавлених сторін у документуванні воєнних злочинів скоєних
проти певних груп, чи категорій людей (зокрема уразливих груп – люди з
інвалідністю, національні меншини, літні люди, представники ЛГБТспільноти, діти), або ж посиленню спроможностей зацікавлених сторін, що мають
досвід роботи для задоволення інтересів певних груп чи категорій людей, якщо
заявник має досвід роботи спрямований на представлення чи задоволення інтересів
таких груп, має необхідні навички та досвід для того, щоб здійснювати
документування з максимальним урахуванням інтересів та потреб тих груп чи
категорій людей, на які спрямована його робота.
сприяти формуванню у українського суспільства, громадян інших країн розуміння
специфіки воєнних злочинів та відповідальності за них, особливостей та
можливих форм залучення цивільних осіб до процесів документування
воєнних злочинів.

В межах конкурсу ІСАР Єднання планує:
•

•

•

підтримати безпосередню діяльність ОГС з документування воєнних злочинів
відповідно до українських та міжнародних стандартів (в тому числі фіксація зібраних
доказів, кваліфікація відповідно до ККУ та Римського статуту, верифікації зібраного
матеріалу за відповідними епізодами);
підтримати розвиток компетенцій організацій або їх об’єднань, діяльність яких
спрямована на документування воєнних злочинів, а також розвиток компетенцій
журналістів та волонтерів, які долучаються до документування воєнних злочинів
(виключно у випадку наступного долучення їх до моніторингової роботи в цьому
напрямку та наявності бачення очікуваних результатів від такої роботи);
підтримати створення необхідної інфраструктури чи рішень, які сприятимуть
ефективнішій роботі зацікавлених осіб та інституцій у документуванні злочинів.
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Можливі види діяльності ОГС в рамках проєктів:
•
•

•
•
•
●
●
●
●

проведення навчання для посилення спроможності організацій та інституцій
здійснювати документування воєнних злочинів;
здійснення документування та тих активностей, які це документування
забезпечують
(в
тому
числі
фото
та
відео-фіксація,
проведення
інтерв’ю/опитування, розслідувань), за умови наявності чіткого розуміння
доцільності і подальшого використання цих матеріалів для формування доказової
бази конкретних епізодів;
придбання необхідного обладнання (сертифікованого);
активності спрямовані на розбудову партнерства та налагодження співпраці;
розвиток навичок персоналу організації та тих, хто сприяє організації у виконанні
завдань проєкту;
проведення заходів, отримання послуг, консультування;
розробка онлайн-сервісів та платформ за наявності чіткої стратегії їх сталого
застосування по завершенню проєкту;
здійснення закупівель, необхідних для реалізації проєкту;
забезпечення роботи документаторів, підготовка аналітичних, просвітницьких,
інформаційних та інших типів продуктів на основі зібраних матеріалів.

5. ПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИ
До прийнятних витрат у межах цього конкурсу грантів належать:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

витрати на проведення заходів проєкту/здійснення закупівель та надання
послуг/отримання послуг, що спрямовані на досягнення цілей проєкту;
адміністративні витрати у сумі не більше 20% від загальної суми бюджету проєкту
(покриття винагород адміністративного персоналу проєкту (координатор,
бухгалтер), часткова оплата утримання офісу (зокрема витрати на інтернет,
телефон), хостингу сайту, членських внесків у мережах-платформах тощо, якщо ці
витрати є необхідними для забезпечення виконання діяльності за проєктом);
гонорари залучених експертів;
оплата товарів і послуг, необхідних для здійснення проєктної діяльності;
оплата послуг зв'язку та інформаційних послуг;
оплата консультаційних послуг, необхідних для досягнення цілей проєкту;
витрати на канцтовари;
транспортні та інші витрати, пов'язані з проєктною діяльністю;
інші обґрунтовані витрати що здійснюватимуться для виконання цілей проєкту

До неприйнятних витрат належать:
•
•
•
•
•

•
•

придбанням транспортних засобів та приміщень;
капітальний ремонт приміщень та інші витрати з цим пов’язані;
сплата боргів та боргових зобов’язань;
підтримка ініціатив, пов’язаних з політичною, релігійною чи терористичною
діяльністю;
виплата заробітної плати та гонорарів державним службовцям або працівникам
органів місцевого самоврядування, співробітникам правоохоронних органів, органів
прокуратури, судів.
витрати, здійснення яких профінансоване з коштів інших проєктів;
надання грантоотримувачем кредитів, грантів та грошової допомоги іншим особам.
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6. ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТІВ
Термін реалізації проєкту визначається заявником, враховуючи те, що всі проєкти в межах
цього конкурсу грантів мають завершитися не пізніше 30 січня 2023 року. Мінімальний
термін тривалості проєкту не встановлюється.
7. СУМИ ГРАНТІВ
Максимально можлива сума гранту в межах даного конкурсу – 730 000 грн.
8. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЄКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
Проєктні пропозиції подаються в електронному вигляді на сайті http://ednannia.ua до
17:00 30 жовтня 2022 року. Для подання концепції:
1. Учасник
має
зареєструвати
свою
організацію
за
посиланням
http://ednannia.ua/reestratsiya (якщо вона ще не зареєстрована) та дочекатися
відповіді адміністратора, яка надійде на адресу електронної скриньки, вказаної при
реєстрації. Якщо виникають складнощі з реєстрацією, можна звернутись на
електронну скриньку office@ednannia.ua, зазначивши ЄДРПОУ організації та
проблему.
2. Після активації облікового запису потрібно зайти до «робочого кабінету» на сайті –
ввести адресу електронної пошти та пароль, вказані під час реєстрації.
3. Заповнити форму заявки в розділі «Заявки/Подати заявку на відкритий грантовий
конкурс/ 2_ПІДТРИМКА ТА РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДОКУМЕНТУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ
(EU2022)» та натиснути «Надіслати заявку до ІСАР Єднання, після чого вона
збережеться на сервері і можливість її редагувати буде закрито.
4. Грантові менеджери ІСАР Єднання переглянуть заявку після того, як вона буде
збережена на сервері. Якщо заявка потребуватиме доопрацювання, статус її буде
змінений на «Потребує доопрацювання». Після цього учаснику конкурсу відкриється
можливість її редагування.
5. Якщо заявка заповнена повністю, статус заявки буде змінений на «Прийнято до
розгляду Конкурсною комісією».
Прийом заявок триває до 30 жовтня 2022 року 17.00 з проміжним розглядом заявок,
що надійдуть до 15 жовтня 17.00.
Усі комунікації з грантовими менеджерами ІСАР Єднання учасники конкурсу здійснюють
через «робочий кабінет» на сайті ІСАР Єднання, електронною поштою
eu_emergency@ednannia.ua або за телефоном 044 2010160 (офіс ІСАР Єднання).
Відповідальні за конкурс менеджери від ІСАР Єднання – Анна Носак та Тетяна
Ничипоренко.
9. ПРИЙОМ ЗАЯВОК, ОЦІНЮВАННЯ ЗАЯВОК ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
При отриманні заявок ІСАР Єднання здійснює перевірку їх на відповідність вимогам
Запрошення до участі у конкурсі грантів за такими критеріями:
•
•
•

відповідність заявки встановленій формі;
відповідність учасника конкурсу встановленим критеріям;
наявність усього пакету необхідних документів.
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Грантові менеджери ІСАР Єднання можуть рекомендувати організації доопрацювати
заявку відповідно до вимог цього «Запрошення».
Заявки, які відповідають вищезазначеним вимогам отримують допуск до оцінювання
Конкурсною комісією. До складу Комісії входять представники та представниці
авторитетних інституцій, досвідчені фахівці й фахівчині у сфері розвитку громадянського
суспільства та експерти(-ки) в сфері документування воєнних злочинів. Ніхто з працівників
ІСАР Єднання, його керівних органів чи постійних експертів, не входитиме до складу
незалежної Відбіркової комісії.
Подальша оцінка проєктних пропозицій здійснюватиметься за такими критеріями:
• Відповідність змісту проєкту завданням конкурсу;
• Ефективність запропонованої діяльності для досягнення цілей проєкту;
• Послідовність ланцюга: мета→ завдання → стратегія/діяльність виконання → план
роботи → очікувані результати → очікуваний вплив;
• Обґрунтованість використання коштів, тобто відповідність бюджету цілям проєкту,
робочому плану та очікуваним результатам.
Перевага надаватиметься:
- проєктним заявкам, в яких продемонстровано розуміння вже наявної “екосистеми”
документування воєнних злочинів та окреслено як діяльність запропонованого
проєкту доповнить її та сприятиме синергії у досягненні спільних результатів;
- проєктам, які відкриті до співпраці та обміну досвідом з вже працюючими у цій сфері
організаціями для досягнення спільного результату.
10. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПІДТРИМАНИХ ПРОЄКТІВ
Отримувачі грантів відповідають за здійснення моніторингу впровадження проєкту та
оцінювання його результатів. ІСАР Єднання провадитиме моніторинг грантових проєктів
через звіти грантерів, візити в місця, де реалізовуватимуться проєкти, зустрічі з
працівниками проєкту та їхніми партнерами, а також беручи участь у проєктних заходах.
Отримувачі грантів згідно з українським законодавством відповідають за подання
програмних та фінансових звітів про виконання проєктів до ІСАР Єднання на розгляд та
затвердження.
11. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КОНКУРС
Грантовий конкурс є повністю відритий для участі усіх охочих зацікавлених сторін, які
відповідають вимогам, встановленим розділом «Критерії відповідності» цього запрошення.
З метою інформування усіх потенційних пошукувачів ІСАР Єднання розміщує інформацію
про конкурс на таких ресурсах:
• Сайт ІСАР Єднання (ednannia.ua);
• Портал «Громадський простір» (prostir.ua);
• У соціальних мережах;
Учасники конкурсу можуть письмово або усно звертатися до ІСАР Єднання щодо уточнення
умов конкурсу, процедури подання проєктної пропозиції, надіславши питання на адресу
електронної пошти eu_emergency@ednannia.ua
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Проєктна пропозиція
для участі у конкурсі
“ПІДТРИМКА ТА РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЙ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ДОКУМЕНТУВАННІ ВОЄННИХ
ЗЛОЧИНІВ”
Назва організації
ЄДРПОУ
Контактна особа в організації, відповідальна за цю
заявку, її мобільний телефон та мейл
Назва проєкту
Очікувана сума від ІСАР ЄДНАННЯ
У гривнях
Очікувана тривалість проєкту
місяців
Область (області), в якій (яких) заплановані заходи за
проєктом
Чи подається ця пропозиція у партнерстві чи коаліції?
Перелічити учасників,
якщо так
Річний бюджет заявника, грн
За 2020 та 2021 роки
окремо
І. Опис проєкту:
1.1
Опишіть проблему, на вирішення якої спрямований проєкт
Опишіть проблему максимально фокусовано, з прив’язкою до конкретного
регіону/громади, в якій заплановане впровадження проєкту та з урахуванням
діяльності інших організацій/діячів, що працюють над вирішенням визначеної
проблеми у визначеному місці. Загальний контекст про те, що в країні війна і
загальні статистичні дані по країні комісії відомі, тому просимо зосередитись
на тому, як виглядає розріз проблеми саме там, де буде сфокусована ваша
діяльність.
1.2

Опишіть мету та цілі проєкту

Описуючи мету та цілі, будь ласка, співвіднесіть їх з визначеною проблемою у
попередньому пункті

1.3. Опишіть заплановану діяльність
Зверніть увагу на критерії оцінювання проєктних пропозицій.
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Термін виконання
(період: з ….. до)

Діяльність/захід/подія

1.4. Координація з іншими ініціативами та організаціями
Опишіть як запропонований вами проєкт координується з іншими організаціями,
ініціативами, ОМС, представниками влади, бізнесу чи медіа, що працюють над
вирішенням визначеної вами проблеми.
Звертаємо вашу увагу, що заявлені партнерства мають бути підтверджені вже існуючим
досвідом чи листами підтримки, що засвідчують готовність майбутніх партнерів брати участь
у ініціативі

1.5. Вкажіть результати, наслідки та вплив проєкту
Результати заходів та
діяльності за проєктом
(Output)
Напр., 15 осіб взяли участь у
заході/навчанні…

Наслідки, до яких призвели
ці результати
(Outcome)
Напр., учасники використали
знання/навички для...

Вплив (здійснений або
прогнозований), до якого
спричинилися ці наслідки
(Impact)
Напр., цільова група більш
ефективно та професійно
виконує свою роботу

1.6. Визначте індикатори, яких буде досягнуто завдяки впровадженню проєкту, і
якими Ви вимірюватимете успішність реалізації проєкту
Індикатор

Наявний показник

Цільовий показник

Джерело даних
(мають бути потім
додані до звіту за
результатами проєкту
в якості Додатків)

1.7. Надайте інформацію про команду проєкту (також додайте резюме членів
команди)
Прізвище та
ім’я

Назва позиції
та короткий
опис ролі у
проєкті

Освіта (ключова, яка
підтверджує компетентність у
виконанні визначеної ролі в
проєкті)

Попередній досвід,
що підверджує
можливість
виконання
визначеної ролі в
проєкті
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Додатки
Заявнику необхідно подати разом із проєктною заявкою:
•
•

бюджет проєкту у форматі excel. Шаблон для завантаження
https://cutt.ly/YS6kmly
банківську довідку з реквізитами організації (дуже бажано, щоб рахунок був
порожнім). Якщо організація не має такої довідки на момент подачі, то її
можна буде надати пізніше (за умови підтримки проєкту).
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