ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ПОДАЮТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ
У ГРАНТОВИХ ПРОГРАМАХ УРЯДУ США
Всі організації, що подають проектні заявки на грантові програми уряду США, повинні
одержати номер Dun & Bradstreet Number (DUNS) ще перед поданням заявки, номер CCR
(NCAGE), а також зареєструватись і мати дійсний статус у федеральній Системі
управління надаванням контрактів – System for Award Management (SAM.gov) до того, як
організації буде надано грантові кошти.
Будь ласка, зауважте, що процес реєстрації на порталі SAM.gov може зайняти тривалий
час, тому ми радимо почати цей процес якомога раніше.
Dun &Bradstreet DUNS (DUNS) номер може бути присвоєний безкоштовно після дзвінка
на спеціальну лінію за номером 1-866-705-5711 або запиту он-лайн на веб-сторінці:
www.dnb.com.
DUNS – це дев’ятизначний номер, що його компанія Dun and Bradstreet, Inc. (D&B) надає
організаціям як унікальний ідентифікаційний код. Всі організації, що подають проектні
заявки на грантові програми уряду США, повинні мати номер DUNS. Щоб отримати
номер DUNS будь ласка, зробіть такі дії:
1. Відвідайте сайт http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp.
2.
Оберіть країну, в якій ваша організація розташована фізично. Заповніть і
подайте на розгляд відповідну форму. Організації мають повідомити базову
інформацію, включно з фізичною та поштовою адресою, іменами й посадами
керівників, відповідність базовим вимогам експлуатації	
  (SIC) – у разі необхідності та
річний прибуток. Зазвичай процес наданна номеру триває один день, організації
отримують номер DUNS електронною поштою. У разі виникненя технічних проблем
при отриманні цього номеру, будь ласка, зв’яжіться з D&B: govt@dnb.com.
Система управління наданням контрактів (SAM) – американський державний реєстр
підрядних структур та організацій, що співпрацюють з федеральними органами влади
США, який щорічно оновлюється. Система містить інформацію щодо організацій, які
подають грантові заявки або отримують фінансування, а також надає змогу внесення змін
у ці дані. Більше інформації про SAM.gov та корисні інструкції щодо створення профілю
організації, зміни наявного профілю або його оновлення через закінчення строку дії
можна знайти за посиланням: https://www.statebuy.state.gov/fa/Pages/SAMInfo.aspx.
Закордонні апліканти можуть ознайомитися з інструкціями під час створення профілю
організації на SAM.gov. Надалі апліканти повинні підтримувати свій чинний профіль,
надаючи актуальну інформацію під час розгляду їхньої заявки на отримання
фінансування. Для підтримки чинного статусу профілю апліканти мають оновлювати його
хоча б раз на рік. Якщо термін дії профілю організації закінчився, вона не може подавати
грантові заявки до його оновлення.
Для створення нового профілю організації, будь ласка, виконуйте такі інструкції:
1. Відвідайте сайт http://www.sam.gov.

2. Оберіть «Створити профіль користувача» (Create User Account), а потім – «Створити
профіль» (Create an Account) у лівій частині екрану під розділом «Деталі
індивідуального профілю» (Individual Account Details). Для створення профілю всім
організаціям необхідно мати номери DUNS та CAGE (організаціям зі США), номер
NCAGE (закордонним організаціям).
3. Заповніть і надішліть онлайнову форму. Якщо організація вже має підготовану
інформацію (див. посібник для користувачів SAM User Guide), то заповнення форми
займає приблизно годину,залежно від масштабу діяльності та складності структури
організації-апліканта. Через необхідність проходження різних етапів процес створення
профілю в системі може зайняти від 3 до 14 днів. У разі необхідності отримання
допомоги, будь ласка, звертайтесь за адресою: https://www.fsd.gov чи за телефоном:
(+1) 334-206-7828.

