Посольство США в Україні
Програма малих грантів громадської дипломатії – Освіта і культура
Аплікаційна форма для фізичних осіб
В разі виникнення запитань пишіть на адресу: KyivPDgrants@state.gov
Повне ім’я апліканта

Посада та місце роботи апліканта
Контактна інформація апліканта
Поштова адреса, включно з індексом
Телефон
Електронна адреса
Назва проекту
Вкажіть назву вашої програми
Дати початку й завершення проекту
Вкажіть дати початку дії проекту і заплановану дату його завершення.
Опис проекту ОБМЕЖЕННЯ: ДО 600 СЛІВ
Надайте всебічний, але КОМПАКТНИЙ опис загального проекту. Список, наведений
нижче, може бути зразком, але не вичерпується даними пунктами.
1) Як виникла ідея цього проекту? (Що надихнуло вас на цю ідею?)
2) Про що ваш проект? Яка основна мета того, що ви намагаєтесь зробити? Чого ви
сподіваєтесь досягти і як?
3) Поясніть, у чому полягає новаторство вашого проекту – в локальному контексті,
серед подібних програм або з погляду шляхів його реалізації.
4) Чому ми маємо обрати для фінансування саме вашу програму?
5) Які заходи включено у ваш проект? Будь ласка, опишіть кожен з них: що
відбудеться, коли, де, приблизна кількість осіб, які братимуть участь у заході або
скористаються його наслідками.

Стратегічні завдання ОБМЕЖЕННЯ: ДО 200 СЛІВ
Будь ласка, стисло перелічіть стратегічні завдання цього проекту. Бажаний формат:
короткий маркований список цілей зі стислим контекстом.
Американський компонент ОБМЕЖЕННЯ: ДО 200 СЛІВ
Визначте американський компонент, присутній у вашій програмі / вашому проекті.
Американський компонент не є обов’язковою вимогою для освітніх пропозицій, але
проектам із наявним американським компонентом надаватиметься перевага.
Цільова аудиторія ОБМЕЖЕННЯ: ДО 200 СЛІВ
Точно визначте вашу цільову аудиторію і подайте її базовий опис: чому вона стратегічно
важлива і чому саме ваш проект найбільш придатний для того, щоб вплинути на неї.
Примітка: Відповіді «загальна публіка» буде недостатньо, але формулювання
«внутрішньо переміщені жінки, які живуть у Східній Україні» буде досить точним.
План, розрахований на посилення впливу ОБМЕЖЕННЯ: ДО 200 СЛІВ
Стисло опишіть план, який забезпечить максимальний ефект від вашого проекту. На яку
вторинну аудиторію вплине ваш проект, крім основних учасників програми? Наприклад:
Чи будуть проводитися наступні заходи? Чи будуть ваші учасники створювати контент
для користувачів (фото, відео тощо) для онлайнового розміщення й поширення? Чи
плануєте ви організувати інтерв’ю в пресі з учасниками програми?
Попередні гранти
Якщо можливо, надайте повний перелік попередніх грантів, отриманих протягом останніх
трьох років від уряду США чи іншого донора, включно з інформацією про дату, суму,
донора і тему проекту.
Державні та приватні партнери
Вкажіть усіх партнерів проекту та повідомте про будь-яку фінансову чи негрошову
підтримку з їхнього боку. Зацікавлені в поширенні впливу, ми заохочуємо пропозиції, які
містять часткові фінансові зобов’язання від державних або приватних партнерів,
відповідно до чинного законодавства і контрольних процедур Держдепартаменту.

Загальна вартість
Будь ласка, підрахуйте і вкажіть загальну вартість проекту. Ця цифра має бути в доларах
США і включати всі види співфінансування, так само, як суму, запитувану в Посольства
США.
Запит на фінансування
Вкажіть суму, яку ви просите в Посольства США (мінус будь-які види співфінансування)
у доларах США.
Простий і деталізований кошториси
Простий кошторис повинен мати приблизно такий вигляд (у доларах США):
Гонорар для 5 музикантів
Подорожні витрати
Оренда приміщення для вистав на 2 дні
Оренда обладнання
(і т.д.)

$5000
$1000
$3500
$3000

До цього простого кошторису, будь ласка, додайте окремий кошторис у форматі
EXCEL, який деталізуватиме витрати на запропоновану програму. У цьому
кошторисі має бути точно вказано деталі кожної статті витрат, загальну вартість проекту,
суму, запитувану в Посольства США (якщо вона відрізняється від загальної вартості) та
негрошові пожертви або фактичні готівкові внески від третіх сторін.
Коротка інформація про апліканта ОБМЕЖЕННЯ: ДО 200 СЛІВ
Опишіть відповідний досвід, який підтверджує вашу здатність керувати проектом.
Коротка інформація про всіх американців, які беруть участь у проекті і/або
подорожують у рамках проекту. ОБМЕЖЕННЯ: ДО 200 СЛІВ для кожної особи
Будь ласка, опишіть їхню діяльність, пов’язану з цим проектом.

