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Фінансова підтримка від чесько-українського форуму 

громадянського суспільства 

1. Про проект 

Мета цього проекту – створити механізм фінансування для підтримки спільних малих проектів 

чеських та українських НУО. Співпраця між неурядовими організаціями відкриває великий 

потенціал для виконання задекларованих політичних цілей та пріоритетів двосторонніх відносин 

між Україною та Чеською Республікою через конкретні проекти на прямому, міжособистісному 

рівні. 

Цей механізм надання грантів був створений для допомоги та підтримки Чесько-українського 

форуму. Сам форум був заснований у Празі 3 травня 2019 під час підписання відповідного 

меморандуму заступником міністра закордонних справ. 

Перша зустріч в рамках форуму також відбулася у Празі 5 лютого 2020. З чеського боку участь у 

ній взяли представники громадянського суспільства та неурядових організацій, які активно 

залучені до побудови й розвитку чесько-української співпраці та діалогу. 

Друга зустріч в рамках форуму відбулася 26 травня 2021 у Києві, під час якої був  анонсований  

початок цього проєкту. 

1.1. Суть проекту 

Основна суть проекту це механізм надання грантів, у межах якого кошти (у максимальній сумі  

50000 чеських крон) будуть розподілені на спільні проекти чеських та українських неурядових 

організацій.  

1.2. Цілі проєкту 

Мета цього проекту - ефективно сприяти розвитку двосторонніх відносин між Чеською 

Республікою та Україною. У межах програми будуть обрані спільні чесько-українські проекти, 

яким буде надана фінансова підтримка. Обрані та підтримані проекти будуть взаємопов’язані, за 

своїми цілями й змістом, з цілями чеської зовнішньої політики та чеської політики підтримки 

трансформації й допомоги Україні. Водночас вони запропонують нові ідеї та надихнуть на нові 

можливості взаємної чесько-української співпраці. Також будуть зміцнені контакти, взаємодія, та 

співпраця між людьми, чого було б складніше досягти без цього фінансового механізму. 

Іншою метою цієї програми буде пошук нових сфер та  форматів чеської підтримки Україні. 

https://www.mzv.cz/file/3484083/memorandum_CZ_UA_forum.pdf
https://www.mzv.cz/file/3484083/memorandum_CZ_UA_forum.pdf
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2. Фокус програми  

Суть цього проекту - підтримка щонайменше 12 спільних проектів, направлених на зміцнення 

чесько-українських відносин та контактів між представниками громадянського суспільства, 

поданих чеськими та українськими неурядовими неприбутковими організаціями та іншими 

прийнятними суб’єктами. Зокрема, буде надана фінансова підтримка проектам у наступних 

сферах: 

Підтримка громадянського суспільства;  

a) підтримка місцевих громадських ініціатив, регіонального розвитку; 

b) залучення громадян до суспільного життя на місцевому рівні; 

c) захист навколишнього середовища; 

d) свобода вираження поглядів та доступу до інформації, включаючи свободу медіа;   

e) розбудова інституцій верховенства права, просування необхідних реформ; 

f) рівність та принцип недискримінації;   

захист прав людини. 

3. Тривалість проєкту  

В межах цього проекту, Безпековий центр «Європейські цінності» приймає заявки на конкурс  

грантів для короткотривалих проектів, термін реалізації яких складе від 1 до 4 місяців, та які 

будуть втілені у 2021 році. 

4. Максимальний розмір гранту  

Проект наддасть гранти на реалізацію українсько-чесько-українських проектів, кожен у  

максимальному розмірі 50 000 чеських крон. 

5. Кінцевий термін для подачі грантових заявок   

Конкурс заявок публічно оголошується 26 травня 2021. 

Кінцевий термін, для подачі заявки на грант на основі цього запрошення до участі, визначений 

як 25.06.2021, 23:59 (CET). До цього терміну, потрібно надіслати заповнену форму проектної 

пропозиції на електронну адресу cz.ua.forum@europeanvalues.cz зазначивши в темі листа: 

ZADOST-CZ-UA-FORUM.  

https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/proposal-ua.pdf
https://europeanvalues.cz/wp-content/uploads/2021/05/proposal-ua.pdf
mailto:cz.ua.forum@europeanvalues.cz
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6. Потенційні сфери діяльності 

Наступний огляд діяльності носить інформативний та рекомендаційний характер та не є 

вичерпним: 

- Співпраця (включаючи онлайн заходи) представників громадянського суспільства та 

неурядових організацій та підтримка їхньої діяльності спрямованої на систематичні 

рішення  громадських, економічних, соціальних, екологічних чи історичних проблем. 

- Передача досвіду управління неурядовими організаціями, зміцнення їх організаційної 

спроможності, проектного менеджменту, планування. Це можуть бути, наприклад, сфери 

фінансування, адвокації, підготовки проектів, приєднання до європейських мереж, ітп. 

- Підтримка співпраці між державними адміністраціями, місцевим та регіональними 

самоврядуваннями, суб’єктами громадянського суспільства та іншими відповідними 

суб’єктами з фокусом на  передачу досвіду соціальної та економічної трансформації. 

- Посилення ролі права, залучення громадянського суспільства та громадськості до 

процесів прийняття рішень та підвищення  прозорості цих процесів. 

- Підтримка незалежних медіа та навчання їх співробітників; передача чеського досвіду; 

підтримка  журналістських розслідувань та медіаграмотності; підвищення стійкості до 

дезінформації; інформування про соціальну та економічну трансформацію ЄС; 

використання нових медіа та соціальних мереж у якості платформ для вільних дискусій 

та  розповсюдження й поширення інформації. 

- Підтримка активізації молоді  та участі молодих людей у житті громад та соціальних 

заходах; освіти (включно з неформальною) та освітньої діяльності для активного 

громадянства, критичного ставлення до інформації та здатності формувати й 

презентувати свої погляди; впровадження  нових освітніх методів (інтерактивне 

викладання, використання фільмів, дискусій) та  тем викладання (мультикультурна 

освіта); інформації про Європейський Союз; підвищення обізнаності щодо прав людини, 

захисту навколишнього середовища, ітп.; та  можливостей співпраці з чеськими 

університетами. 

- Заходи спрямовані на просування рівних можливостей для жінок та чоловіків та 

запобігання дискримінації меншин. 

- Підтримка борців за права людини та співпраці у сфері захисту прав людини. 

- Підтримка екологічної співпраці та обміну досвідом між чеськими та українськими 

суб’єктами, серед іншого, з фокусом на забруднення навколишнього середовища, 

використання відновлюваних джерел енергії, , та проектів щодо зміни клімату. 



 

 

“Фінансова підтримка від Чесько-українського форуму 
громадянського суспільства“ це частина проєкту що підтримується 
програмою TRANSITION PROMOTION Міністерства закордонних 
справ Чеської Республіки. 
 

- Боротьба з корупцією 

7. Умови подачі заявок 

1. Заявник має представляти чеську або українську неурядову організацію.  

2. Заявник має напряму співпрацювати й розробляти проект у партнерстві з організацією з 

Чеської Республіки чи України.  

3. Заявник має заповнити форму проектної пропозиції надавши основну інформацію про 

організацію, проект, та його фінансові показники. 

4. Заявник подає повністю заповнену та підписану форму проектної пропозиції в 

електронному форматі.  

5. Форма проектної пропозиції має бути надіслана на електронну адресу: 

cz.ua.forum@europeanvalues.cz з темою листа ZADOST-CZ-UA-FORUM не пізніше ніж 

25.6.2021 23:59 (CET). 

6. Оцінювання та відбір надісланих заявок відбудеться під керівництвом оцінювального 

комітету. Отримані заявки на грант будуть зареєстровані та оброблені уповноваженим 

адміністратором. 

7. Письмова оцінка адміністратора буде надана оцінювальному комітету. Перед 

засіданням члени  оцінювального комітету зобов’язані підписати декларацію 

неупередженості та конфіденційності. Імена членів комітету будуть опубліковані в день 

оголошення результатів конкурсу. 

8. Оцінювальний комітет обере переможців, а також запропонує резервний список 

проектів на випадок відкликання переможцями своїх заявок до остаточного 

затвердження рішень. 

9. Для цього конкурсу, Безпековий центр «Європейські цінності» встановлює наступні 

обов’язкові критерії оцінки проєктних пропозицій: 

a. якість розробки проекту – з точки зору на форму та зміст, рівень професіоналізму; 

макс. 5 балів; 

b. співвідношення між витратами і очікуваними результатами; зміцнення чесько-

української співпраці макс. 5 балів; 

c. сталість результатів та цілей проєкту; макс. 3 балів; 

d. доцільність з огляду на час, організацію, фінансування та технології; макс. 3 балів. 

10. Рішення оцінювального комітету будуть опубліковані на вебсайті  Безпекового центру 

«Європейські цінності». Учасників, проекти яких будуть відібрані, також повідомлять про 

це електронною поштою. 
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8. Умови використання грантів 

1. Грант має бути використаний для покриття проектних витрат вказаних у заявці 

2. Якщо у вас виникнуть будь-які питання, будь ласка, зв’яжіться з  надавачем гранту  за 

електронною адресою: cz.ua.forum@europeanvalues.cz. 

3. У випадку значних змін у бюджеті, надавач гранту має бути проінформований за 

електронною адресою: cz.ua.forum@europeanvalues.cz.rozpočtu  

8.1. Прийнятні витрати 

- Витрати на поїздки, що безпосередньо пов’язані з ефективним виконанням 

проекту та є необхідними для його втілення, за умови, що обирається економний 

варіант 

- Проживання, добові, місцевий транспорт  

- Забезпечення закусок на заходах 

- Друк 

- Оренда обладнання  

- Оренда приміщень 

- Гонорари, оплата послуг тренерів 

- Витрати на публікації (максимум 750 чеських крон за сторінку) 

- Накладні витрати (до 20 відсотків загальної вартості проекту – не потрібно 

доказувати їх фінансовою документацією) 

-  

8.2. Неприйнятні витрати  

- Покупка нематеріальних активів (програмне забезпечення, патенти, ліцензії) та 

матеріальних основних засобів (включаючи покупку обладнання, ітп.) 

- Квитки першого чи бізнес-класу  

- Пальне 

- Особисті добові / кишенькові (на харчування, транспорт, ітп.) 

- Послуги зв’язку (включаючи мобільний зв‘язок та інтернет, ітп.) 

- Канцтовари та офісні приладдя 

- Адміністративні витрати або накладні витрати (окрім вказаних у пункті 10.1.) 
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9. Фінансові витрати та звітність 

1. Отримувач гранту зобов’язаний надати центру «Європейські цінності» до 10.12.2021 звіт 

у письмовій формі про використання виділеного на 2021 рік гранту, фінальний звіт 

проекту подається в електронній формі. Всі необхідні документи будуть надіслані 

успішним заявникам заздалегідь.  

2. Для витрат менше ніж 5000 чеських крон, заявник не зобов’язаний надавати фінансову 

документацію, достатньо надати список найменувань. Безпековий центр «Європейські 

цінності» залишає за собою право  на подальшу перевірку наявності будь-якого 

фінансового документа. 

3. Для витрат більш ніж 5000 чеських крон, заявник зобов’язаний надати всю фінансову 

документацію  надавачу гранту. 

9.1. Накладні витрати 

20% загальної суми гранту може бути використано на накладні витрати проекту, і 

замовник не зобов’язаний підтверджувати їх документацією 

 

 


