Повідомлення про можливість фінансування у 2021 р.
Можливість фінансування: Україна:

Програма малих грантів публічної
дипломатії – ОСВІТА

Номер можливості фінансування:

PAS-Ukraine-2021-002

Тип оголошення:

Грант

Максимальний розмір одного гранту 40 000 доларів США
CFDA:

19.040

Дата початку конкурсу:

15 грудня 2020 року

Дата завершення конкурсу:

заявки приймаються постійно до 15 липня
2021 р., проміжні дати вказані нижче

Програма малих грантів публічної дипломатії - ОСВІТА
Відділ преси, освіти та культури
Посольства США
вул. Ігоря Сікорського, 4, м. Київ, 04112
тел .: +38 (044) 521 5043; +38 (044) 521 52 73
KyivPDGrantsEdu@state.gov
Загальна інформація: Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів
публічної дипломатії на 2021 рік для підтримки проектів у галузі освіти. За умови
наявності коштів, Посольство буде виділяти гранти, як описано нижче, для громадських
(недержавних) організацій, що базуються в Україні. Конкретні тематичні пріоритети та
програмні вимоги детально описані нижче. Проект повинен бути адаптований до
української аудиторії, а всі проектні заходи, що підтримуються грантом Посольства США,
повинні містити американський компонент та здійснюватися в Україні.
ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ
Громадські (недержавні) організації, зареєстровані в Україні, мають право подати заявку.
Організації інших країн до участі у конкурсі не допускаються.

Приорітети конкурсу:
Теми проектів можуть охоплювати різноманітні питання, які знаходяться в рамках
поточної освітньої реформи в Україні. Пріоритет надаватиметься проектам, які спрямовані
на:
1. Можливості професійного розвитку викладачів та керівного складу загальноосвітніх
шкіл, коледжів, університетів та державних установ, які розробляють та впроваджують
політику в галузі освіти.
2. Розвиток активної співпраці між навчальними закладами та громадськими
організаціями, місцевими адміністраціями та бізнесом для підтримки регіонального
розвитку.
3. Розширення доступу до якісної освіти у державних навчальних закладах для учнів та
студентів з особливими потребами.
4. Освіту учнів середніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів у сферах лідерства,
підприємництва, інновацій та громадянської освіти. Громадським організаціям, якими
керує молодь, рекомендується подавати заявки.
Усі проекти повинні висвітлювати американсько-українську академічну співпрацю чи
просування українських освітніх цілей шляхом використання значущих досліджень,
освітніх підходів та практичного досвіду США. Заохочуються проекти за участі
американських освітніх експертів. Перевага надаватиметься проектам, в яких партнерські
відносини між американськими та українськими навчальними закладами вже налагоджені
та/або мають потенціал до подальшої співпраці.
Цей конкурс не підтримує пропозицій, орієнтованих на дошкільну та початкову освіту.
ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСАНТІВ
Усі організації, які подають заявку на отримання федеральної допомоги, повинні мати
номер Dun & Bradstreet (DUNS) перед поданням заявки, а також номер CCR (NCAGE) та
активний рахунок у Системі управління грантами (SAM.gov), перш ніж грантова угода
може бути укладена. Посольство США не надає допомоги та консультацій щодо
реєстрації DUNS, NCAGE та SAM. Будь ласка, зверніться до
https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/ для отримання
додаткової інформації щодо процесу отримання необхідних реєстрацій.

РОЗМІР ФІНАНСУВАННЯ ТА ДОЗВОЛЕНІ ТИПИ ВИТРАТ

За умови наявності коштів, організації можуть подавати заявки на гранти до 40 000
доларів. Програма заохочує, але не вимагає від організацій надавати частку витрат та / або
координувати фінансування з іншими донорами. Допустимі витрати - це ті, що
безпосередньо пов'язані з проектною діяльністю. Запити на обладнання можуть становити
не більше 20% від загального бюджету грантової пропозиції.
Витрати, понесені до початку офіційного грантового періоду (до укладення грантової
угоди), не будуть відшкодовані.
Пропозиції не можуть включати запити на фінансування наступних витрат:
• Оренда офісу та комунальні послуги
• Капітальні покращення, такі, як будівництво та ремонт
• Придбання транспортних засобів
• Діяльність, яка передбачає прояви партійності або підтримку виборчих кампаній
• Проекти соціального спрямування
• Академічні чи аналітичні дослідження (якщо це не складова, необхідна для
реалізації більшого проекту)
• Стипендії
• Розваги, включаючи прийоми, соціальні заходи, церемонії, вечірки, екскурсії
• Подорож до США та діяльність у Сполучених Штатах
• Написання художньої літератури
ГРАНТОВА ЗАЯВКА ТА ПРОЦЕДУРА ЇЇ ПОДАННЯ
Хронологія: Заявки приймаються постійно з 15 грудня 2020 року по 15 липня 2021 року.
Заявки, надіслані до, або після цих дат, не розглядатимуться.
Повідомлення про надання грантів буде надіслано приблизно через три тижні після
зазначених нижче дат розгляду (не враховуючи затримок, пов’язаних із наявністю
коштів).
Проміжні дати отримання заявок:
•

15 лютого 2021 року, 23:59 за східноєвропейським стандартним часом. Будуть
розглянуті проекти, які починаються у період з березня 2021 року.

•

20 квітня 2021 року, 23:59 за східноєвропейським стандартним часом. Будуть
розглянуті проекти, які починаються у період з травня 2021 р.

•

15 липня 2021 року, 23:59 за східноєвропейським стандартним часом. Будуть
розглянуті проекти, які розпочнуться у період з серпня до жовтня 2021 року.

Примітка: Організація може подавати лише одну заявку протягом кожного циклу. Будьякі заявки, отримані після перелічених вище дат розгляду, будуть розглянуті в наступному
циклі огляду.
Неповні заявки розглядатися не будуть. Заявки, які подавалися у попередньому циклі та у
фінансуванні яких було відмовлено, розглядатися не будуть. Навчальні заклади та фізичні
особи не мають права брати участь у цьому конкурсі.
Зміст та формат заявки: Конкурсанти повинні дотримуватися інструкцій та умов, що
містяться у заявці, та надавати всю необхідну інформацію.
У разі, якщо конкурсант не надав повну інформацію, або не відповідає вимогам
програми, його буде відсторонено від участі у конкурсі.
Конкурсанти повинні викласти точну та повну інформацію лише англійською мовою.
Надання неправдивої інформації у заявці призведе до дискваліфікації у цій та інших
грантових програмах Посольства США.
Інструкції щодо заявки: Повна заявка складається з двох документів: заявки стандартної
форми та детального бюджету у формі електронної таблиці (документ Excel).
Заявку, базові інструкції щодо підготовки бюджету та поширені запитання можна знайти
на веб-сторінці https://ua.usembassy.gov/education-culture/current-programs-grants/.
Форму заявки та електронну таблицю бюджету необхідно подавати англійською мовою
лише електронною поштою на адресу KyivPDGrantsEdu@state.gov. Будь ласка, не
надсилайте паперові копії поштою.
Повноваження для надання грантів:
Загальні положення щодо надання грантів в рамках цієї програми містяться у Акті про
зовнішню допомогу 1961 року, Публічний закон 87-195 із змінами та доповненнями.
Метою цього Акту є «надання можливості уряду США сприяти зовнішній політиці,
безпеці та загальному добробуту США шляхом надання допомоги людям світу в їхніх
зусиллях щодо економічного розвитку та внутрішньої та зовнішньої безпеки, а також інші
цілі ». Повноваження для надання фінансування через програму, зазначену вище,
забезпечується законодавством.

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ:
Конкурсна комісія Програми грантів громадської дипломатії використовуватиме наступні
критерії для оцінки пропозицій, отриманих у відповідь на це оголошення:
Цілі та завдання проекту / План заходів: У пропозиції повинно бути чітко подано
загальну інформацію про проект, а також його цілі та завдання. Конкурсна комісія
Посольства уважно розгляне, чи загальні цілі проекту сприятимуть втіленню цілей
реформи в Україні. Кандидати повинні описати, що вони пропонують зробити, і як вони
це зроблять. Запропоновані заходи повинні безпосередньо стосуватися досягнення
запропонованих цілей та завдань, а конкурсанти повинні надати інформацію про те, як
вони вимірюватимуть ефективність діяльності (див. нижче). Конкурсна комісія оцінить
заплановані заходи з точки зору їх відповідності цілям та завданням програми, можливість
виконання запропонованих заходів в рамках проекту та встановлених термінів.
План моніторингу та оцінювання програми: Пропозиції повинні мати чіткий план
моніторингу та оцінки, щоб забезпечити належне виконання проекту. Проекти повинні
визначити конкретні вимірювані цілі та включати план збору даних до та після проекту,
щоб проілюструвати, чи були досягнуті його цілі.
Організаційний потенціал: Заявки повинні містити чіткий опис структури управління
проектом та попереднього досвіду роботи з подібними проектами. Окрім загальної
інформації про організацію, у цьому розділі необхідно також визначити запропоновану
структуру управління та кадровий план для запропонованого проекту. Кандидати повинні
продемонструвати здатність та вмотивованість виконувати програму.
Результат та життєздатність проекту: Пропозиції повинні чітко визначати, які
результати вони очікують досягти та як це змінить їхню інституцію, сферу, громаду,
суспільство. Зважаючи на те, що проекти мають короткостроковий результат (результат
самого проекту) і довгостроковий вплив, очікується, що конкурсанти представлять своє
бачення на період з моменту закінчення фінансування проекту до моменту, коли
довгостроковий результат стане очевидним. Це буде ілюструвати, наскільки життєздатним
є проект та його концепція без зовнішнього фінансування. Не слід очікувати, що
Посольство США фінансуватиме продовження проекту в майбутньому.
Бюджет: Витрати повинні бути доцільними та реалістичними у відповідності до
проектних заходів. Конкурсантам рекомендується надати якомога детальнішу
інформацію, щоб комісія могла визначити, наскільки ефективно цей проект
використовуватиме державні ресурси США. Бюджет повинен відповідати описові
програмі та повинен відображати розуміння конкурсантом принципів допустимих витрат,

встановлених Положенням 2 CFR 200.306 (частина 230) щодо принципів витрат для
некомерційних організацій.
Розподіл витрат: розподіл витрат заохочується, однак це не є вимогою цієї грантової
програми.
ВІДМОВА:
Оголошення цієї можливості фінансування не є зобов’язанням надати кошти з боку Уряду
Сполучених Штатів. Воно не зобов'язує США здійснювати оплату витрат, пов'язаних з
підготовкою та поданням пропозицій. Уряд США залишає за собою право відхилити будьякі, або всі отримані пропозиції. Посольство США не надає детальних пояснень, чому
грантова пропозиція не була профінансована. Якщо пропозиція буде обрана для
фінансування, Посольство США в Києві не несе зобов’язань надати додаткове
фінансування у майбутньому для продовження діяльності, повязаної з проектом, на
здійснення якого надано грант. Уряд США залишає за собою право скорочувати,
переглядати або збільшувати бюджети пропозицій відповідно до потреб проекту.
Контактна інформація:
У разі виникнення будь-яких питань просимо контактува з Посольством США за
наступною адресою: KyivPDGrantsEdu@state.gov.

