Проект «Розвиток велотранспорту задля добробуту громад»
Програма малих грантів для велосипедних активістів
на 2015-2017 роки

Мета програми: посилити організаційну спроможність місцевих громадських організацій та груп
активістів, а також активізувати їхній діалог з місцевими владами стосовно популяризації велосипедів
як міського транспорту.
Пріоритети програми
1. Адвокація і розробка міських програм розвитку велотранспорту, стратегій, мастер-планів та
інших стратегічних документів
2. Аналіз транспортних видатків місцевих бюджетів та ініціювання громадських дискусій на цю
тему
3. Моніторинг і висвітлення реалізації місцевими владами раніше розроблених велосипедних
програм і проектів
4. Промоція велосипедів для щоденного вжитку мешканцями міста, в тому числі через роботу із
засобами масової інформації
Обсяги і терміни
1. Обсяг програми на 2015-2017 роки: 18 000 євро (по курсу в гривнях)
2. Плановий обсяг фінансування одного проекту: від 15 тис.грн. до 50 тис.грн.
3. Період реалізації проектів: між 1 березня та 30 листопада 2015
4. Тривалість проектів: не менше 3 і не більше 9 місяців
Критерії правомочності (Eligibility criteria)
До розгляду на конкурсі приймаються заявки, де заявники та зміст проектів відповідають наступним
критеріям:
1. Заявниками можуть бути неприбуткові організації і ініціативні групи, що займаються
популяризацією велосипедного транспорту
2. Обов’язковим э попередній досвід громадської роботи, проектів або заходів у велосипедній чи
суміжній сферах (організація велопарадів, акцій та ін.)
3. Наявність зареєстрованої в Україні громадської організації зі статусом неприбутковості та
банківським рахунком в гривнях (може бути партнерська організація)
4. Розмір міста, де планується реалізація проекту, має складати не менш ніж 40 тисяч мешканців
(за останніми даними Держстату)
5. Наявність партнерів не є обов’язковою умовою, але заохочується. Кількість партнерів має не
перевищувати дві організації.
6. Проекти, реалізація яких планується на території військових дій (АТО), не можуть претендувати
на одержання грантів в рамках Програми
Правила подання заявок та інші процедури
1. Заявки подаються електронним способом через заповнення спеціальної онлайн-форми та
надсилання супроводжуючих документів на скриньку grants@velotransport.info
2. Період прийому триває до 23:59 10 січня 2015 року
3. Зацкавлені організації запрошуються на вебінар (онлайн-зустріч) для поясненнь умов конкурсу і
відповідей на запитання
4. Під час та після вебінару зацікавлені організації мають право одержувати від організаторів
пояснення стосовно правил конкурсу і критеріїв оцінки. Організатори не надають консультацій
стосовно ідей чи змісту проектів заявників.
5. Всім заявникам буде повідомлено про прийом їхньої заявки до розгляду та про результати
відбору
6. Організатори можуть контактувати з заявниками для уточнення і корегування запропонованих

проектів
7. Результати розгляду заявок будуть повідомлені заявникам та опубліковані не пізніше 31 січня
2015 року
8. Всі публікації стосовно цієї програми здійснюються на сайті www.velotransport.info в розділі
“Новини”

Бюджет та фінансування
1. Складання бюджету, надання грантів і звітування здійснюється в гривнях.
2. Співфінансування проекту (або власний внесок) має складати мінімум 10% від суми бюджету.
Співфінансування може бути реалізоване у формі залучення грошових коштів, товарів, послуг та
інших ресурсів, необхідних для виконання проекту.
3. Фінансування проектів-переможців здійснюється в два транші. Перший транш у сумі 80%
бюджету надається протягом 1 місяця з дня підписання угоди, а другий транш у розмірі 20% протягом 1 місяця після прийому фінального звіту.
4. Типи видатків, які можуть бути профіансновані в рамках проекту: оплата праці чи професійних
послуг, оренда офісу чи інших приміщень, підготовка і поширення інформаційних матеріалів,
проведення кампаній, організація публічних подій, робочі групи з розробки стратегій, планів
велосипедної мережі та ін.
5. Типи видатків, які не може бути профінансовано в рамках програми: інфраструктурні проекти
(будівництво велодоріжок, нанесення розмітки, встановлення велостоянок та ін), розважальні
заходи, велосипедні змагання, туристичні проекти і експедиції, розвідка і знакування
веломаршрутів та інші заходи, які не відповідають меті і пріоритетам програми.
Очікування від переможців конкурсу
1. Виконати проект чітко згідно з погодженим календарним планом і бюджетом
2. Забезпечити присутність принаймні двох ключових осіб від організації на трьох заходах:
початкова зустріч, “Велофорум” (за кошт організаторів), “БайкКемп” (за кошт грантоотримувача,
в т.ч. можна закласти в бюджет проекту)
3. Здійснити публічну презентацію проекту на “Велофорумі”
4. Здійснювати висвітлення фінансування проекту з цієї Програми та за підтримки Європейського
Союзу
5. В разі відсутності зареєстрованої громадської організації, поставити за мету здійснити таку
реєстрацію протягом періоду виконання проекту
6. Максимально оперативно інформувати адміністраторів програми про досягнення, проблеми чи
непередбачені перешкоди під час виконання проекту
Календар програми
Оголошення конкурсу

1 грудня 2014

Завершення прийому заявок

10 січня 2015

Вебінар

15 грудня 2014, 17:00-18:00

Результати відбору

31 січня 2015

Зустріч з переможцями

20 лютого 2015, Київ

Початок проектів

не раніше 1 березня 2015

Участь у “БайкКемпі”

11-13 липня 2015, Карпати

Участь у “Велофорумі”

10-11 жовтня 2015, Кривий Ріг

Завершення проектів

не пізніше 30 листопада 2015

Подання фінальних звітів за проектами

не пізніше 31 грудня 2015 року

Оцінка заявок
До розгляду приймаютсья лише заявки, що були подані в межах встановлених термінів та відповідають
всім критеріям правомочності.
Після прийняття до розгляду, здійснюється оцінка змісту пропозицій за наступними критеріями оцінки.
Наскільки релевантна заявка відносно мети і пріоритетів конкурсу?
Наскільки загалом цілісно і якісно сформовано заявку?
Чи проект є реалістичним і послідовним відносно мети і пріоритетів конкурсу?
Чи проектна пропозиція має чітку логічну модель (проблема — заходи — результати — вплив)?
Наскільки втілення проекту покращить організаційну спроможність заявника?
Наскільки ретельно заявник запланував взаємодію з місцевою владою?
Релевантність партнерів та продуманість запланованої співпраці з ними
Сталість результатів: наскільки добре заявник продумав продовження розпочатих проектів і
активностей після завершення програми
● Наявність попереденього досвіду реалізації громадських чи соціальних заходів проектів Загальна
вмотивованість заявника
●
●
●
●
●
●
●
●

Оскарження результатів відбору не передбачено.

Список для перевірки перед поданням заявки:
1. Всі критерії правомочності дотримані
2. Дедлайн дотримано
3. Очікуване фінансування від програми перебуває в межах 15 і 50 тис. грн. (повний бюджет може
бути більшим)
4. Передбачено власний внесок або співфінансування
5. Заповнено електронну форму заявки
6. Надіслано підтверджуючі документи - бюджет і декларацію від партнера (в разі потреби)

Адміністратор програми: ГО “Центр соціальних та ділових ініціатив”, www.csbi.org.ua
Координатор: Віктор Загреба, viktor@zagreba.com, тел. 067 442 14 94

Програма реалізовується у 2014-2017 роках в рамках проекту “Розвиток велотранспорту задля добробуту громад”
за підтримки Європейського Союзу та Європейської федерації велосипедистів. Проект має на меті підвищити
якість та ефективність політики підтримки велотранспорту на місцевому і національному рівні.

