
             

 

Конкурс міні-грантів на реалізацію заходів з підвищення 

організаційної спроможності для членів РГЗК 

Національний екологічний центр України в рамках проекту «Climate Forum East II» оголошує конкурс 

міні-грантів на реалізацію заходів з підвищення організаційної спроможності організацій-

членів Робочої групи зі зміни клімату (РГЗК). 

Мета Конкурсу: надання технічної підтримки громадським організаціям-членам РГЗК у проведенні 

заходів з підвищенні їхньої організаційної спроможності. 

Організації-члени РГЗК можуть подавати як індивідуальні аплікаційні форми на здійснення спільних 

заходів з організаційного розвитку, так і спільні з іншими організаціями-членами РГЗК. На кожен 

окремий захід має бути заповнена окрема аплікаційна форма. Кількість поданих аплікаційних форм 

від однієї організації – не обмежена.  

Тематика заходів має відповідати одному з перелічених напрямків: 

- Управління: розробка стратегії розвитку, місії та візії організації, планування та проектний 

менеджмент, управління персоналом. 

- Мобілізація ресурсів: розробка фандрайзингової стратегії, підготовка проектних пропозицій; 

- Комунікація: розробка комунікаційної стратегії, залучення волонтерів та прибічників, робота 

ГО з владою. 

Форми проведення заходів: тренінг, семінар, workshop, стажування в ГО, future search, стратегічне 

планування, on-line навчання, інші форми, які організація-аплікант вважає дієвими для обраної 

тематики заходу. 

Час реалізації заходів – вересень 2016 р.- березень 2017 р. 

Максимальна сума одного міні-гранту – 50 000 грн. 

Для участі в конкурсі зацікавлені організації мають представити наступне: 

1. Заповнену, підписану керівником організації аплікаційну форму з мокрою печаткою 

(сканований варіант+варіант у Word). 

2. Бюджет заходу (включно з вартістю проїзду/проживання, якщо передбачаються подорожі у 

інше місто)  - див.форму бюджету та коментарі до нього 

3. Додатково (якщо є наявні на момент подання аплакаціної форми): програма заходу та резюме 

тренера/фасилітатора/модератора/коуча. 

Організатори будуть вдячні за надання цих документів англійською мовою, але це не є вимогою чи 

перевагою. Усі документи мають бути надіслані на e-mail адресу: an@necu.org.ua.  

Термін подачі аплікаційних форм до 15 серпня 2016 року (23.59 за київським часом). Аплікаційні 

форми, подані після вищевказаного терміну, не будуть представлені на розгляд конкурсної комісії. 

Всі учасники конкурсу, які представили свої аплікаційні форми в межах зазначеного терміну, будуть 

поінформовані про прийняте рішення після 30 серпня 2016 року. 
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