Запрошення до подання пропозицій (CfP)
Підвищення рівня залучення громадян до розвитку громад та процесу прийняття
рішень
1. Загальні відомості
Децентралізація та регіональний розвиток на сьогодні є для України пріоритетними
політичними завданнями, оскільки ці процеси сприятимуть створенню життєздатних органів
місцевого самоврядування, які принесуть позитивні зміни у життя населення.
Відповідальність за успішність цієї визначної реформи покладена на Міністерство
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
(Мінрегіон).
«Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності і
розвитку «U-LEAD з Європою» (U-LEAD) спільно реалізується за участі ряду донорів
Європейського Союзу та його країнами-учасницями – Данією, Естонією, Німеччиною,
Польщею та Швецією. Програма надає допомогу у формуванні багаторівневої структури
самоврядування у відповідності до потреб населення, створеної на засадах прозорості та
підзвітності. Програма допомагає Уряду України, зокрема Мінірегіону, у впровадженні
реформи.
Зокрема, така допомога полягає у посиленні спроможності ключових осіб національного,
регіонального та місцевого рівнів впроваджувати регіональну політику та реформу
децентралізації, а також у покращенні організації надання адміністративних послуг на місцях
на благо громадян України.
Ці напрямки відображено у двох програмних компонентах. Завдання Компоненту I, що
впроваджується компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, полягає у координації та розвитку спроможності на вертикальному та
горизонтальному рівнях в усіх регіонах України – від рівня громад до рівня районів, областей
та центрального рівня. Компонент II, що виконується Swedish International Development
Cooperation Agency (Sida), фокусується на створенні ефективних Центрів надання
адміністративних послуг, в першу чергу, у новостворених об’єднаних територіальних
громадах.
U-LEAD приділяє велике значення комунікаціям, діалогу та налагодженню зв’язків як засобам
покращення обізнаності зацікавлених сторін, зокрема, громадян України, у питаннях
реформи децентралізації та регіональної політики. Програма надає підтримку у
розповсюдженні інформації про реформу децентралізації та зміни, пов’язані з нею:
посилення місцевого самоврядування та сприяння конструктивному діалогу між державними
та недержавними структурами на місцевому, регіональному та національному рівнях. Таким
чином програма U-LEAD допомагає рушіям української реформи збільшити рівень довіри до
процесу реформування серед населення та посилити відчуття причетності та залученості
усіх зацікавлених сторін.
2. Завдання та мета Запрошення до подання пропозицій
GIZ/Програма «U-LEAD з Європою» прагне тісно співпрацювати з організаціями
громадянського суспільства (ГО), які сприяють реформі децентралізації на регіональному і
місцевому рівнях та підтримують розвиток громад.
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GIZ/ Програма «U-LEAD з Європою» готова надавати підтримку інноваційним проектам
організацій громадянського суспільства (ГО), спрямованим на сприяння розвитку громад,
залучення громадян до процесу розвитку громад та, відповідно, підвищення привабливості
громад через реалізацію цих проектів.
ГО запрошуються до подання своїх пропозицій відповідно до цього Запрошення, щоб
отримати фінансування для реалізації своїх проектів. Фінансування буде надане до 10
відібраним проектам.
Предметом проектів повинні бути зазначені теми:
- підтримка залучення молоді до розвитку громад;
- налагодження діалогу між молоддю та органами влади;
- підтримка рівноправного залучення жінок до процесу формулювання політики та
ухвалення рішень та підвищення гендерного балансу у відповідних місцевих
інституціях;
- підтримка залучення людей з особливими потребами до проектів розвитку громад
тапроцесу формулювання політики та ухвалення рішень.
GIZ/ Програма «U-LEAD з Європою» надаватиме консультаційну підтримку обраним
організаціям з питань проектного менеджменту, моніторингу та оцінювання, гендерних
аспектів та управління знаннями, а також сприятиме посиленню обміну досвіду між
організаціями.
3. Обсяг робіт та очікувані результати
Відповідно до описаних вище завдань даного Запрошення, заявники, які подають на розгляд
свої проекти, повинні:
- представити інноваційні проекти, що відповідають вищезазначеним темам
- бути сфокусованими на об’єднаних громадах або громадах, які планують об’єднатися;
- кожен проект має включати щонайменше 3 громади;
- чітко визначити задачі для своїх проектів та шляхи їх виконання;
- надати чітку та повну інформацію про усі етапи проекту: робочий план, графік
реалізації, бюджет, проектну документацію та іншу інформацію про проект;
- розробити індикатори для моніторингу та оцінювання результатів та впливу проекту;
Кожний заявник (ГО) може подати лише один проект.
Заявники повинні враховувати, що проекти можуть реалізуватися у різних регіонах/областях.
4. Хто може подавати пропозиції відповідно до Запрошення
GIZ/ Програма «U-LEAD з Європою» запрошує до подання проектних пропозицій ГО з 24
регіонів України.
Окрім цього, зацікавлені ГО повинні працювати у наступних сферах на регіональному та
місцевому рівнях:
- підвищення обізнаності громадськості змісту та суті реформи децентралізації та
реформ у сфері охорони здоров’я та в освітній сфері;
- фасилітація конструктивного діалогу між громадянами, державними та недержавними
структурами;
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-

посилення підзвітності державних інституцій через процеси участі громадськості;
посилення доступу громадян, зокрема - молоді та жінок, до участі у партисипативних
процесах планування та ухвалення рішень;
посилення розвитку громад та стратегічного планування у громадах;
підтримка економічного, освітнього, соціального та культурного розвитку громад;
підвищення якості надання базових послуг.

Особлива увага буде приділятися проектам з таких областей: Донецька, Харківська,
Кіровоградська, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Вінницька,
Закарпатська.
5. Критерії відбору
Зацікавлені ГО повинні відповідати наступним критеріям:
- Повинні бути зареєстровані як юридичні особи та мати відповідну адміністративну та
фінансову структуру;
- Організації повинні мати належний досвід активної роботи у сфері децентралізації та
залучення громадськості в Україні, особливо молоді, жінок та/або людей з особливими
потребами;
- Наявність управлінської структури з чітким визначенням та розподілом ролей та
функцій;
- Організації повинні мати достатні технічні та інституційні ресурси, необхідні для
продуктивної та ефективної реалізації проектів;
- Організації повинні бути здатні продемонструвати наявність належної системи
моніторингу та оцінювання. За відповідними напрямками роботи організації повинні
бути в змозі продемонструвати результати, які можна об’єктивно виміряти.
6. Обсяг та тривалість фінансування проектів
Сума фінансової підтримки не може перевищувати еквіваленту 10 тис. євро у національній
валюті (грн). Очікується, що реалізація відібраних проектів розпочнеться у березні 2019 р. і
буде завершена найпізніше 31 жовтня 2019 р. Продовження термінів дії проектів не
передбачається.
7. Подання заявок
Організації, які бажають подати свої проектні пропозиції, повинні заповнити спеціальну форму
до Запрошення. Форму буде надано у додатку до цього Запрошення.
Запрошення до подання пропозицій діє до 20 грудня 2018 р. Усі пропозиції повинні
подаватися в електронному форматі (напр., word, pdf.) на адресу електронної пошти
iryna.voitsekhivska@giz.de до зазначеного терміну.
Усі пропозиції повинні подаватися українською та англійською мовами. Переклад
англійською мовою має в точності відповідати українській версії.
Обсяг проектної пропозиції не повинен перевищувати 12 сторінок.
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Пропозиції, отримані після зазначеної дати, розглядатися не будуть. Через очікувану кількість
заяв GIZ/Програма «U-LEAD з Європою» не матиме можливості надати індивідуальний
зворотний зв’язок стосовно процесу відбору та причин відхилення проектних пропозицій. Ми
просимо утримуватися від будь-яких особистих звернень до оголошення переможців.
Потенційні заявники можуть отримати письмове уточнення вимог даного Запрошення
надіславши запитання на iryna.voitsekhivska@giz.de. Відповіді надаються до 12 грудня 2018 р.
Відібрані кандидати отримають повідомлення електронною поштою про результати конкурсу
орієнтовно до 25 січня 2019 р.
Заявники повинні подавати повний пакет документації до своїх проектних пропозицій:
Повна форма конкурсної заявки (форму буде надано у додатку)
Повна форма бюджету (форму буде надано у додатку)
Графік запланованих проектних заходів
Відскановані копії реєстраційних документів (детальний перелік документів буде
зазначено у додатку)
5. Опис систем фінансового управління (форму буде надано у додатку)
1.
2.
3.
4.

8. Процес подання проектних пропозицій
Процес подання пропозицій складатиметься з двох етапів:
1. Подання повної проектної пропозиції;
2. Оцінювання проектної пропозиції.
Одразу після закінчення терміну подання проектних пропозицій GIZ/Програма «U-LEAD з
Європою» перевірить усі отримані заявки. Відповідь про результати оцінювання буде
надіслана електронною поштою лише організаціям, чиї проекти відібрані для отримання
фінансування.

Заявники будуть оцінюватися відповідно до їх попереднього досвіду роботи у контексті
реформи децентралізації, розвитку громад, залучення громадян та інноваційності
запропонованих проектів. Заявники повинні мати на увазі, що перевага надаватиметься
проектам, які стосуються вищезазначених тем та цільових аудиторій, включають застосування
інноваційних, креативних та чутливих до гендерних аспектів інструментів та підходів у
найбільш заощадливий та продуктивний спосіб. При цьому ці інструменти та підходи можливо
буде застосовувати також в інших регіонах та громадах. Це також означає, що запропонований
проект повинен бути корисним для якомога більшої кількості громадян.
GIZ/Програма «U-LEAD з Європою» відбере до 10 проектних пропозицій, для реалізації кожної
з яких буде надано фінансування у розмірі до 10,000 євро еквіваленту у національній валюті
(грн). Одна ГО може отримати фінансування для реалізації лише одного проекту. Заявники
також отримають іншу інформацію стосовно підготовки до реалізації проектів.
9. Додаткова інформація
Ми просимо звернути увагу на те, що це лише запрошення до подання повних проектних
пропозицій.
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Відповідно:
- вираження зацікавленості не гарантує Вашої відповідності вимогам для отримання
фінансування;
- GIZ/Програма «U-LEAD з Європою» не фінансує закупівлю будь-якого обладнання,
необхідного для впровадження проекту;
- GIZ/Програма «U-LEAD з Європою» зберігає за собою право змінювати або
скасовувати зазначені вище вимоги у будь-який час без виникнення будь-якої
відповідальності перед будь-яким зацікавленим суб’єктом та/або без будь-якого
зобов’язання інформувати будь-якого зацікавленого суб’єкта про підстави цих дій;
- GIZ/Програма «U-LEAD з Європою» не відшкодовує будь-які витрати, пов’язані з
поданням проектних пропозицій відповідно до даного Запрошення.
Окрім цього, відібрані заявники повинні будуть продемонструвати, що вони:
- надаватимуть достовірні дані у фінансовій звітності та звітах про реалізацію проекту;
- мають систему внутрішнього контролю, яка здатна забезпечити використання ресурсів
відповідно до вимог законодавства та інших нормативних актів;
- можуть захистити ресурси від розтрати, втрати або нецільового використання.
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