
Національний екологічний центр України (НЕЦУ) запрошує взяти участь у 

Конкурсі малих грантів 

Національний екологічний центр України в рамках проекту «Climate Forum East II» (CFE II) оголошує 

конкурс малих грантів на розробку локальних планів дій з адаптації до зміни клімату. 

До участі в конкурсі запрошуються громадські організації, які можуть та хочуть працювати в напрямку 

адаптації до зміни клімату. 

Даний конкурс є частиною проекту «CFE II» спрямованою на підтримку громадських ініціатив з 
адаптації до зміни клімату, яка також включає: 
1) конкурс міні-проектів з адаптації (реалізація заходів, що входять до локальних планів дій з адаптації 
до зміни клімату); 

2) конкурс на розробку освітніх програм з питань адаптації та зменшення вразливості до зміни клімату; 
3) конкурс на підготовку матеріалів для медіа-кампанії з питань адаптації та зменшення вразливості 
до зміни клімату; 

4) тендер на дослідження чинного законодавства та державних нормативних документів, які 
стосуються адаптації  до зміни клімату та розробку пропозицій по них. 
 
Розробка локальних планів дій з адаптації до зміни клімату є першим етапом в комплексній програмі 

з адаптації. Очікується, що для організацій, які отримають грант на розробку локальних планів дій, 
наступним етапом стане практична реалізація окремих заходів (міні-проектів) в межах цих планів, яка 
може бути підтримана цільовими грантами проекту «CFE II» (1).  
Локальні плани дій з адаптації можуть бути також підсилені освітньої складовою (2), проведенням 
медіа-кампанії (3) та/або дослідженнями на тему адаптації до зміни клімату (4). Кожен з цих елементів 
також може бути підтриманий в межах цільових грантових конкурсів проекту «CFE II».   

Мета конкурсу: створення локальних планів адаптації до зміни клімату за участю місцевих 

громадських організацій, представників влади та безпосередньо громади.  

Цілі конкурсу: 

- Посилити спроможність неурядових організацій у створенні планів по адаптації до зміни 

клімату; 

- Покращити рівень знань місцевих громад щодо негативних наслідків зміни клімату та реальних 

місцевих заходів з адаптації    

- Сприяти налагодженню діалогу громадських організацій з місцевими громадами та органами 

державної влади і місцевого самоврядування в питаннях адаптації до зміни клімату 

Напрямки проектів: 

Ідеї локальних планів з адаптації до зміни клімату можуть стосуватися: 

- екосистемної адаптація та зменшення вразливості до зміни клімату; 
- адаптації до збільшення частоти стихійних явищ (екстремальних високих/низьких температур, 
паводків, пожеж, посухи, пилових бурь та ін.) 

- адаптації та зменшення вразливості до зміни клімату населених пунктів (міст/селищ/сіл).  

В рамках малого гранту від громадських організацій очікується наступна діяльність: 

 Визначення вразливої до зміни клімату громади (в межах певних географічних рамок) 

 Визначення конкретних наслідків зміни клімату для цієї громади 

(міста/селища/села/конкретної місцевості) за допомогою наданої методології 

 Створення робочої групи для розробки плану дій з адаптації та зменшення вразливості до зміни 

клімату (методологія розробки плану буде надана), до складу якої увійдуть представники 

громадських організацій, органів державної влади і місцевого самоврядування, а також 

незалежні представники громади 

 Проведення консультацій та обговорень з місцевою громадою та представниками органів 

державної влади і місцевого самоврядування можливих локальних заходів з адаптації та 

зменшення вразливості до зміни клімату 



 Розробка робочою групою плану по адаптації та зменшення вразливості до зміни клімату, який 

містить конкретні рішення та заходи із залученням експертів-науковців 

 Проведення громадських слухань щодо локального плану по адаптації та зменшення 

вразливості до зміни клімату 

 Оприлюднення фінальної версії локального плану по адаптації та зменшення вразливості до 

зміни клімату 

Не буде підтримана наступна діяльність: 

 благодійні проекти та акції; 

 комерційні проекти; 

 проведення будівельних та ремонтних робіт. 

Обсяг гранту: 

Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту становить гривневий еквівалент 2 000 

Євро. В рамках конкурсу планується ухвалення 3 (трьох) малих грантів. 

Термін реалізації проекту: 

 проект може тривати до 5 місяців з моменту надання гранту (орієнтовний час реалізації – 

серпень-грудень 2015 р.); 

 заключні фінансовий та описовий звіти, виконано згідно з вимогами НЕЦУ, мають бути 

надіслані до 15 грудня 2015 року в електронному та паперовому вигляді до офісу 

Національного екологічного центру України. 

Умови підтримки проектів: 

 заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є 

юридичними особами в Україні, мають статус неприбуткової або благодійної організації та 

офіційно зареєстровані в Україні; 

 кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів; 

 власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не 

обов’язковими; 

 заплановане у рамках гранту придбання технічного обладнання й іншого устаткування має 

бути детально обґрунтоване в заявці та погоджене з НЕЦУ; 

 повністю заповнена Аплікаційна форма та Бюджет проекту, надіслано повний пакет документів 

Надсилання заявок: 

 формуляри Аплікаційної форми та Бюджету проекту можна знайти у вкладенні листа; 

 Аплікаційна форма та Бюджет проекту подаються українською мовою; 

 Аплікаційна форма ОБОВ’ЯЗКОВО має містити підпис та печатку організації-заявника та 

подається у сканованому вигляді (в форматі .pdf) 

 Аплікаційна форма, Бюджет проекту та пакет необхідних документів, мають бути надіслані в 

електронному вигляді на адресу an@necu.org.ua не пізніше 24:00 25 липня 2015 року з 

позначкою в темі «Конкурс_Лот2». 

NB: у вкладеній формі Бюджету проекту ціни автоматично конвертуються в ЄВРО (по 

курсу на момент оголошення конкурсу). 

Процедура відбору: 

Відбір здійснює журі з представників Національного екологічного центру України, національного 

координатора проекту CFE II, міжрегіонального координатора проекту CFE II та фінансового 

менеджера проекту CFE II. 

an@necu.org.ua


Рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню. 

Результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 10 серпня 2015 року. 

Особливості надання грантів:  

Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання 

договору про співпрацю.  

Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації 

проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією фінансового та описового звіту. 

 

Контакти: 

Національний екологічний центр України 

вул. Саксаганського, 52-А 

01033, Київ 

тел. (097) 90 20 805 

Електронна пошта: an@necu.org.ua 

Аплікаційна форма 

Бюджет проекту 

За додатковою інформацією звертайтесь до координатора проекту з адаптації до змін 

клімату  - Артем’євої Надії, моб.тел. +38 097 9020805 

 


