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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Інформація про проект "Спеціальна ініціатива Україна" 
 
Проект "Спецальна ініціатива Україна", виконується німецькою федеральною компанією 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням 
Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини. 
 
Термін виконання Проекту: 2015 – 2018 роки 
 
Мета проекту полягає  у поліпшенні ситуації з наданням послуг населенню державними 
установами та групами громадянського суспільства в окремих територіальних громадах 
Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей, які приймають внутрішньо 
переміщених осіб.  
 
Основні напрямки діяльності проекту: 

• Зміцнення державних і муніципальних суб'єктів, що надають послуги тимчасово 
переміщеним особам 

• Поліпшення важливої муніципальної інфраструктури 
• Надання психологічної підтримки тимчасово переміщеним особам та їх інтеграція 

в приймаючих громадах 
 

 
 

 

  



ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ  

 
Конкурс проектних пропозицій для покращення послуг, що надаються місцевими 
громадами внутрішньо переміщеним особам і населенню приймаючих громад, 
впроваджується спільно з Запорізькою обласною державною адміністрацією. 
 
Мета конкурсного відбору  
 
На конкурсних засадах для участі у програмі буде відібрано до 20 проектних пропозицій 
територіальних громад та громадських організацій, що мають на меті покращення якості 
муніципальних послуг для внутрішньо переміщених осіб і населення приймаючих громад.  
 
Учасники-переможці отримають від проекту технічну допомогу для реалізації проектних 
пропозицій, що стосуються наступних тем: 
• малі інфраструктурні заходи та ремонт приміщень для покращення надання 

муніципальних послуг (школи, дитячі садки, заклади охорони здоров'я) 
• покращення матеріально-технічного забезпечення громад, що сприятиме значному 

покращенню якості послуг для вимушених переселенців і місцевої громади 
(комп'ютерна техніка, меблі, устаткування тощо) 

• покращення житлових умов в місцях розміщення внутрішньо переміщених осіб 
• навчання персоналу і тренінги 
• організація заходів, спрямованих на інтеграцію вимушених переселенців в 

приймаючих громадах 
• облаштування громадських просторів та центрів дозвілля  для внутрішньо 

переміщених осіб і населення приймаючих громад (включаючи дитячі та спортивні 
майданчики, тощо) 

• інші заходи, що мають на меті покращення якості муніципальних послуг для 
внутрішньо переміщених осіб і населення приймаючих громад 

 
Для реалізації проектних пропозицій учасникам- переможцям будуть запропоновані 
договори про надання технічної допомоги згідно з стандартами GIZ. 
 
Обсяг технічної допомоги буде визначено в кожній громаді індивідуально згідно з 
проектними пропозиціями, але не може перевищувати 500.000 гривень. 
 
Термін реалізації проекту має складати максимально 2 місяці з моменту підписання угоди 
з GIZ. 

 
Громади, які отримають технічну допомогу від проекту, можуть зробити власний внесок у 
грошовій чи іншій формі (наприклад, наданням обладнання, ремонт приміщення, 
благоустрій прилеглої території тощо). Цей внесок має бути зазначений в проектній 
пропозиції, що подається на конкурс. Власний внесок не є обов'язковою умовою участі в 
конкурсі, проте оцінюватиметься як додаткова перевага при відборі переможців. 
 
Географія конкурсного відбору 
 
Конкурсний відбір та реалізація проектних пропозицій поширюється на територію 
Запорізької області. 
 



Хто може подавати заявку на участь у Програмі? 
 
Проектні пропозиції можуть подавати: 
• територіальні громади Запорізької області 
• громадські організації, що зареєстровані і/або провадять діяльність  в Запорізькій 

області 
 
Щоб мати право брати участь у конкурсному відборі, претендент повинен: 
• розробити проектну пропозицію, що відповідає меті конкурсу 
• підготувати та надіслати організаторам конкурсного відбору заявку установленої 

форми 
• бути готовим заключити договір і співпрацювати з GIZ в процесі реалізації проекту 

 
Претендент не має права брати участь у конкурсному відборі, якщо: 
• проектна пропозиція вже була подана для реалізації в рамках будь-якого діючого 

проекту (програми), що фінансується за рахунок інших програм міжнародної 
технічної допомоги. 

 
Претендент також може бути виключений з участі в конкурсному відборі, якщо його 
представники робитимуть спроби отримати конфіденційну інформацію або вплинути на 
Конкурсну комісію під час оцінювання заявок. 
 
Подання документів на участь у конкурсному відборі та кінцеві терміни 
 
Для участі у першому турі конкурсу подаються такі документи: 
• заповнена заявка; 
• додатки за бажанням заявника. 

 
Форму заявки, а також інші необхідні документи, можна отримати безпосередньо 
звернувшись в проект "Спеціальна інціатива Україна" електронною поштою за адресою 
viktoria.vasylenko@giz.de.  
 
Заявка заповнюється і подається українською мовою. 

 
Заявка має бути подана виключно в електронному вигляді обсягом не більше 5 МВ у 
форматі MS Word (.doc або .docx або .rtf), а додатки до заявки в форматі Adobe Reader 
(.pdf) або JPEG (.jpg) на адресу viktoria.vasylenko@giz.de до 23:59 (за київським часом) 
18 січня 2016 року.  
 
У темі листа необхідно зазначити "Конкурс проектів для підтримки внутрішньо 
переміщених осіб і приймаючих громад". 
 
 
Де отримати додаткову інформацію? 
 
Представники зацікавлених громад і громадських організацій можуть звертатися до 
проекту  "Спеціальна інціатива Україна" за додатковою інформацією або запитаннями з 
метою уточнення умов конкурсу, процедури подачі заявки, надіславши відповідний лист 
електронною поштою на адресу viktoria.vasylenko@giz.de.  
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Питання, що надходитимуть телефоном, факсом прийматися не будуть. 

ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНКУРСУ 

 
Перший етап.  
Встановлення технічної (формальної) відповідності заявки критеріям конкурсного відбору. 
 

  Контрольний перелік критеріїв відповідності: 

1. Заявник Заявник має статус територіальної громади Запорізької області 
або статус громадської організації, що зареєстрована і/або 
провадить діяльність в Запорізькій області 

2. Час подання Заявка надійшла на адресу viktoria.vasylenko@giz.de до 12:00  
(за київським часом) 18 січня 2016 року. 
 У темі листа зазначено "Конкурс проектів для підтримки 
внутрішньо переміщених осіб і приймаючих громад". 

3. Форма подання Форма заявки відповідає умовам конкурсу, заявку подано 
українською мовою в електронному вигляді, обсягом не більше 
5 МВ у форматі MS Word (.doc або .docx або .rtf), а додатки до 
заявки в форматі Adobe Reader (.pdf) або JPEG (.jpg) 

4. Зміст 1. Зміст заявки відповідає меті конкурсу і цілям проекту 
“Спеціальна ініціатива Україна” 

2. Бюджет не перевищує 500.000 гривень 
3. Термін реалізації проекту макс. 2 місяці з моменту підписання 

угоди з GIZ. 

 
Після отримання усіх заявок та проведення оцінки їх технічної відповідності кожному 
заявнику буде надіслано листа-підтвердження про отримання його заявки на розгляд 
Конкурсної комісії.  
 
За потреби буде організований груповий семінар для доопрацювання заявок, що 
відповідають критеріям конкурсного відбору, але потребують удосконалення. 
 
Другий етап.  Оцінка заявок 
 
Цей етап передбачає проведення GIZ-ом оцінювання заявок за встановленими 
критеріями, а також на відповідність цілям проекту Спеціальна ініціатива Україна: 
 

  Максимальна 
сума балів 

 Критерії відбору  

1 Кількість вимушених переселенців, що будуть підтримані через 
реалізацію проектної пропозиції 

 

2 В проектній пропозиції передбачена сталість проекту та 
використання його результатів 

 



3 В заявника є технічні можливості реалізувати подану проектну 
пропозицію 

 

4 Концепція проекту в заявці викладено зрозуміло, коротко та по суті  

5 
Проектна пропозиція буде реалізована в соціально слабкій 
територіальній громаді  

6 Проектна пропозиція передбачає підтримку соціально вразливих 
категорій населення 

 

7 Проектна пропозиція містить декілька компонентів (наприклад 
поліпшення інфраструктури, поліпшення матеріально-технічної бази, 
тренінги, організація заходів тощо) 

 

8 В заявника є досвід реалізації проектів міжнародної технічної 
допомоги або інших грантів 

 

9 Існує потенціал для поширення кращої практики  

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 
За результатами оцінювання другого етапу на розгляд Конкурсної комісії буде поданий 
список заявок, що відповідають цілям проекту “Спеціальна ініціатива Україна”, зі 
запропонованою кількістю балів.   
 
 
Третій етап.  Відбір проектних пропозицій 
 
Цей етап передбачає ухвалення остаточного рішення щодо фінансової підтримки 
учасників конкурсу. З урахуванням експертних висновків Конкурсна комісія ухвалить 
остаточне рішення щодо відбору максимально 20 проектних пропозицій для отримання 
технічної допомоги від GIZ.  
 
Кожен учасник буде письмово поінформований про результати конкурсного відбору.  
 
Процедура підписання меморандуму про співпрацю  
 
Після ухвалення Конкурсною комісією остаточного рішення з кожним із відібраних 
учасників буде підписано окремий договір, в якому будуть визначені обсяги технічної 
допомоги, умови співпраці та взаємні зобов’язання сторін. 
 
 
Графік заходів конкурсу: 



 
 Захід Термін 

1. Утворення Конкурсної комісії з відбору проектних 
пропозицій, затвердження її персонального складу 

До 15.12.2015 

2. Оголошення про проведення конкурсу та проведення 
заходу для роз'яснення конкурсних положень 

16.12.2015 

3. Проведення інформаційної кампанії для представників 
зацікавлених органів місцевого самоврядування та 
громадського сектору 

16.12.2015 – 15.01.2016 

4. Подання аплікаційних форм та інших документів для 
участі у відборі (конкурсі) 

17.12.2015 – 18.01.2016 

5. Перший етап відбору 18.01.2016 – 22.01.2016 

6. Навчання для учасників, де є потреба в доопрацюванні 
проектних пропозицій 

25.01.2016 – 27.01.2016 

7. Доопрацювання аплікаційних форм та інших документів 
щодо утворення ЦНАП 

27.01.2016 – 05.02.2016 

8. Формування фінального списку проектних пропозицій 08.02.2016 – 10.02.2016 

9.  Укладання договорів 11.02.2016 — 26.02.2016 

10 Реалізація проектів 01.03.2016 — 30.04.2016 
 


