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1. Контекст
Спільна ініціатива, спрямована на підтримку започаткування або відновлення
підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення
Донецької та Луганської областей, впроваджується в межах двох проектів Програми
розвитку ООН: «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо
переміщених осіб в Україні» та «Економічне та соціальне відновлення Донбасу».
Міжнародна спільнота визнає нагальність вирішення проблем складного становища, в
якому опинилися ВПО. У цьому контексту зазначені проекти планують досягти свої цілі
шляхом реалізації таких компонентів: (1) підвищення рівня життя ВПО шляхом надання
доступу до працевлаштування та підприємництва з відповідним навчанням та доступу до
соціальних послуг; (2) розширення можливостей щодо зайнятості та підприємництва
місцевого населення у Донецькій і Луганській областях. У межах цих компонентів
здійснюється надання на конкурсній основі малих грантів внутрішньо переміщеним
особам (ВПО) в 8 цільових областях України і місцевому населенню на підконтрольних
Уряду України територіях Донецької та Луганської областей з метою започаткування або
відновлення підприємницької діяльності для зниження напруженості на ринку праці
шляхом підвищення само зайнятості серед ВПО і місцевого населення і створення нових
робочих місць завдяки розвитку підприємництва.
У зв’язку з цим ПРООН оголошує конкурс заявок на отримання грантів для реалізації
бізнес-проектів серед ВПО та місцевого населення, що проживає на підконтрольних
Уряду України територіях Донецької та Луганської областей. Адмініструє грантову
програму Благодійний фонд «Творчий центр ТЦК» у партнерстві з БО «Всеукраїнський
благодійний фонд «Горєніє», ГО «Всеукраїнська організація зі справ вимушених
переселенців».
2. Мета конкурсу заявок
Поліпшення життя внутрішньо переміщених осіб та місцевого населення Донецької та
Луганської областей шляхом підтримки розвитку підприємницької діяльності та малого
бізнесу.
3. Пріоритети конкурсу
Грантова підтримка надається на започаткування та/чи відновлення, розширення
підприємницької діяльності та малого бізнесу. Подані на конкурс бізнес-плани мають
демонструвати високий потенціал та довгострокові перспективи отримання прибутку та
мати реалістичні ринкові показники, передбачати створення умов для самозайнятості
та/або створення додаткових робочих місць, включаючи й для членів сімей.
Кошти гранту можуть бути використані на зокрема на такі види діяльності в межах
реалізації бізнес-планів:
 купівля обладнання для виробництва товарів;
 забезпечення інструментами для надання послуг;
 збільшення штату персоналу або розширення бізнесу;
 оренда приміщень (не довше, ніж на два календарних місяці з дати впровадження
бізнес-плану) для виробництва товарів та надання послуг;
 забезпечення ресурсами для виробництва товарів та надання послуг;
 купівля франшизи за договором комерційної концесії (франчайзингу) з
відповідним обладнанням;
 придбання ліцензій та дозволів у разі, якщо цього потребує окремий вид
підприємницької діяльності;
 організація і проведення тренінгів.
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Цей перелік не є вичерпним.
Неприйнятними є витрати, пов’язані з:
 підготовкою бізнес-плану для участі в конкурсі;
 сплатою боргів;
 відшкодуванням витрат, пов’язаних із коливанням валютного курсу;
 міжнародними відрядженнями;
 купівлею/орендою житлового приміщення;
 купівлею речей особистого вжитку;
 з участю у тренінгах чи навчанні;

4. Хто має право брати участь у конкурсі
У конкурсі на отримання гранту можуть брати участь виключно фізичні особи, які мають
офіційний статус внутрішньо переміщених осіб, що підтверджується відповідною
довідкою про реєстрацію відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №509 від
1 жовтня 2014 року. Такі особи повинні перебувати на території Донецької,
Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Луганської, Одеської, Полтавської,
Харківської областей та м.Києва.
Також у конкурсі можуть брати участь фізичні особи з числа місцевого населення
Донецької та Луганської областей, які мають підтвердити місце реєстрації свого
проживання.
На момент подачі заявки особа-претендент може не бути підприємцем, засновником
товариства з обмеженою відповідальністю, приватного підприємства або фермерського
господарства. У разі отримання гранту така особа повинна буде зареєструватися фізичною
особою-підприємцем або бути засновником товариства з обмеженою відповідальністю,
приватного підприємства або фермерського господарства. У разі, якщо підприємницька
діяльність здійснюватиметься у формі товариства з обмеженою відповідальністю,
приватного підприємства чи фермерського господарства. То серед їх засновників мають
бути виключно особи, що мають статус внутрішньо переміщених осіб (стосується тільки
Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської областей
та міста Києва). .
Двосторонній Договір на надання гранту (безповоротну фінансову допомогу) буде
укладатися БФ «Творчим центром ТЦК» виключно з фізичними особами-підприємцями
або товариством з обмеженою відповідальністю, приватним підприємством, фермерським
господарством з обов’язковим дотриманням умов, що серед їх засновників будуть
виключно особи, які мають статус внутрішньо переміщеної особи стосується тільки
Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської областей
та міста Києва).
.
5. Розмір гранту
Максимальний розмір гранту на реалізацію одного бізнес – проекту становить -

до 225 000 грн. зможуть отримати особи, які в рамках запропонованого бізнес-плану
планують створити не менше 4-х робочих місць;
до 150 000 грн. зможуть отримати ті, хто створюватиме не менше 3-х робочих місць;
до 100 000 грн. буде максимальною сумою для підприємців, що запропонують бізнес-план,
в рамках якого створюватиметься 2 робочих місця;
до 75 000 грн. буде виділено для підприємців, що створюватимуть 1 робоче місце (під
одним робочим місцем розуміється у даному випадку власне сам підприємець).
.
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Особа, яка претендує на отримання гранту, може отримати лише один грант незалежно
від кількості поданих заявок в рамках конкурсу.
Обов’язковою умовою надання гранту є співфінансування реалізації бізнес-проекту
грантоотримувачем, який започатковує або відновлює бізнес у розмірі не менше 25%
вартості бізнес-проекту. Цей внесок може бути зроблено як у фінансовій, так і в
негрошовій формі (наприклад, власна праця по облаштуванню приміщення, витрати на
офіс, тощо).
6. Терміни використання гранту
У разі отримання гранту особа-грантоотримувач має використати кошти протягом 45-ти
днів з дати підписання грантової угоди.
7. Порядок подання проектних пропозицій
Особа-пошукач гранту, яка відповідає перерахованим у пункті 4 вимогам, для участі в
конкурсі повинна подати заповнену заявку встановленого зразка (Додаток 1). Проектна
заявка включає в себе:


загальну інформацію про подавача (форма додається);



бізнес-план встановленої форми (форма додається);



бюджет використання гранту встановленої форми (форма додається);



обов’язкові додатки:
 для внутрішньо переміщених осіб - копія довідки про взяття на облік
особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України,
району проведення АТО чи населеного пункту, розташованого на лінії
зіткнення (сканований варіант у розширені .pdf або .jpg)
 для мешканців Донецької та Луганської областей, які не мають статусу
ВПО - копія першої сторінки паспорту та сторінки із позначкою місця
постійного проживання

Форму заявки можна отримати безпосередньо звернувшись до адміністратора конкурсу –
БФ «Творчий центр ТЦК» електронною поштою за адресою info@ccc.kiev.ua або на
таких сайтах:
www.undp.org.ua/ua/tenders/
www.ccc-tck.org.ua
www.gurt.org.ua
www.civic.ua
Заявка заповнюється і подається українською або російською мовою на власний розсуд
особи-пошукача.
Заявка має бути подана виключно в електронному вигляді в форматі MS Word (.doc або
.docx), а додатки до заявки в форматі Adobe Reader (.pdf) або JPEG (.jpg).
Шрифт заявки та тексту бізнес плану Times New Roman, розмір шрифт – 14, міжрядковий
інтервал – 1,5.
У випадку, якщо інформація у заявці буде подана не в повному обсязі або Оціночному
комітету знадобиться більш детальна інформація відносно тих чи інших аспектів заявки,
особі-пошукачу буде надіслано лист-запит з проханням надати додаткову інформацію.
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Заявка з усіма необхідними додатками має бути надіслана електронною поштою на
адресу grant@ccc.kiev.ua до 23:59 (за київським часом) 25 вересня 2015 року
У темі листа необхідно зазначити «грантовий конкурс ПРООН, у тілі електронного листа
необхідно зазначити прізвище та ім’я особи, яка подає заявку. До електронного листа
необхідно прикріпити файли із заявкою, необхідними додатками. Обсяг електронного
листа разом з усіма прикріпленими файлами не повинен перевищувати 5 МВ. Також перед
відправкою треба пересвідчитися, щоб усі прикріплені файли відкривалися без
деформації текстів.
Заявки, що надійдуть пізніше 25 вересня 2015 року, автоматично відхилятимуться і до
розгляду у межах поточного раунду конкурсу братися не будуть, а переноситимуться на
участь в іншому раунді, який буде оголошуватися додатково.
Заявки надані іншим шляхом (звичайною поштою, факсом і т.д.) прийматися не будуть.
Особа-пошукач може подавати заявку необмежену кількість раз, проте матиме право на
отримання гранту лише один раз.
8. Процедура оцінювання заявок, визначення переможців конкурсу та порядок
надання фінансування
Після отримання всіх заявок і проведення оцінювання їх на технічну відповідність умовам
конкурсу, кожній особі-пошукачу буде надіслано електронною поштою повідомлення з
рішенням про допуск/недопуск її заявки до подальшого оцінювання.
Оцінювання заявок буде проходити в декілька етапів
На першому етапі кожна заявка оцінюється Адміністратором конкурсу (БФ «Творчий
центр ТЦК») за такими критеріями:


відповідність встановленій формі



повнота надання всіх необхідних документів (див. пункт 7)



відповідність особи-пошукача встановленим критеріям (див. пункт 4)



сума запитуваного гранту не перевищує встановлений розмір (див. пункт 5)

За результатами першого етапу оцінювання Адміністратор конкурсу (БФ «Творчий центр
ТЦК») приймає рішення про допуск/недопуск заявок до подальшого оцінювання.
На другому етапі кожна допущена заявка оцінюється незалежним експертом за такими
критеріями:
Макс.
№
Критерії
оцінка
1. Відповідність заявки цілям конкурсу
5
2. Ступінь опрацювання бізнес-плану, наявність всієї необхідної
5
інформації для комплексної оцінки перспектив його реалізації
3. Чи може пропонований продукт (послуга) із заявленими
5
характеристиками бути створений і чи має перспективи на ринку
4. Якість опису продукції (товару, робіт, послуг) та її конкурентних
5
переваг
5. Розмір ресурсів, що самостійно залучатимуться чи
пропонуватимуться особою-пошукачем (25% від вартості проекту – 5
10
балів, більше 25% від вартості проекту – 10 балів)
6. Створення робочих місць:





одне робоче місце – 3 бала
два робочих місця – 5 балів
три робочих місця – 8 балів
чотири робочих місця – 11 балів

15
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№

Критерії


7.

більше чотирьох робочих місць – 15 балів

Окупність бізнес-плану:
 до півроку – 10 балів
 більше ніж півроку – 5 балів
Обгрунтованість та реалістичність плану виробництва продукції ,
надання послуг, виконання робіт
Ступінь ризиків:

8.
9.



10.
11.
12.
13.

Макс.
оцінка

Мінімальні ризики – 10 балів
Максимальні ризики – 0 балів


Обгрунтованість і якість розрахунків в бізнес-плані
Обгрунтованість та реалістичність бюджету використання коштів
гранту
Якість та обґрунтованість організаційно-юридичного плану
Життєздатність проекту
Загальна оцінка

10
10
10
5
10
5
5
100

Усі допущені до конкурсу заявки будуть оцінені незалежними експертами. На основі
результатів оцінювання Оціночний комітет визначить перелік осіб, яким будуть надані
гранти.
З особами-переможцями будуть проведені додаткові переговори з метою доопрацювання
ними бізнес-планів з урахуванням зауважень, винесених Оціночними комітетом. Після
доопрацювання бізнес-плану особа-грантер у якості фізичної особи-підприємця або
товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство, фермерське
господарство, засновником яких є виключно особа-грантер (стосується лише
Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Одеської, Полтавської, Харківської областей
та міста Києва) підпише договір з БФ «Творчий центр ТЦК» про надання гранту (форма
договору додається) на впровадження бізнес-плану.
Обов’язки отримувача гранту:


грантоотримувач бере на себе зобов’язання розмістити на об’єктах, створених
відповідно до бізнес-плану, на обладнанні, закупленому за кошти гранту, наліпки
із зображенням логотипу ПРООН та Уряду Японії. Елементи візуальної
представленості будуть надаватися ПРООН додатково;



сплатити всі податки, пов’язані з сумою гранту;



витрачати грант виключно на мету, яка зазначена в бізнес-плані;



нести відповідальність за правові та інші питання, що виникають у процесі
реалізації бізнес-плану;



надати звіт щодо виконання запланованих робіт та витрат гранту;



здійснювати закупівлі обладнання, капітальні вкладення за рахунок гранту після
погодження з БФ «Творчий центр ТЦК»;



у разі, якщо реалізація бізнес-плану не розпочнеться протягом двох місяців з дати
підписання договору про грант, повернути надані кошти гранту БФ «Творчий
центр ТЦК»

Грант надаватиметься двома траншами. Перший транш становитиме 75% від суми гранту
і буде наданий після підписання договору про грант. Другий (фінальний) транш
становитиме 25% і буде перерахований в якості компенсації за витрати після того, як
грантоотримувач витратить 100% запланованої суми, надасть про це звіт і він буде
схвалений БФ «Творчий центр ТЦК»
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9. Звітування, моніторинг реалізації підтриманих бізнес-планів
Моніторинг
БФ «Творчий центр ТЦК» за дорученням ПРООН здійснюватиме моніторинг
впровадження бізнес-плану та використання коштів гранту шляхом проведення зустрічей
з грантоотримувачем, відвідування місця здійснення підприємницької діяльності.
Звітування
 Отримувач гранту подаватиме звіт у форматі, визначеному БФ «Творчий центр
ТЦК», який включатиме опис заходів і результатів, а також фінансовий звіт за весь
період грантової угоди.
10. Консультування подавачів заявки
Особи-пошукачі до 15 вересня 2015 року можуть звертатися до БФ «Творчий центр ТЦК»
за додатковою інформацією або запитаннями з метою уточнення умов конкурсу,
процедури подачі заявки, надіславши відповідний лист електронною поштою на адресу
info@ccc.kiev.ua. Після узагальнень всі отриманих питань БФ «Творчий центр ТЦК»
надасть письмові відповіді та оприлюднить їх на своєму сайті www.ccc-tck.org.ua
Питання, що надходитимуть телефоном, факсом прийматися не будуть.
Крім того, особи-пошукачі гранту зможуть відвідати одну із інформаційних сесій щодо
роз’яснення умов конкурсу (графік інформаційних сесій буде розміщено на веб-сайті
Творчого центру ТЦК www.ccc-tck.org.ua), або звернувшись до регіонального
консультанта:
Дніпропетровська область
Денис Гречко
fgorenie@gmail.com
Донецька область
Володимир Кулигін
kuldonetsk@gmail.com
Запорізька область
Анастасія Велієва
velieva.fop@gmail.com
Київська область та місто Київ
Оксана Єрмішина
yermishoksana@yahoo.com
Луганська область
Юлія Красій
juliya.krasiy@gmail.com
Одеська область
Роман Гойда
rgoyda.south@gmail.com
Полтавська область
Ірина Таран
irinapyriatyn@gmail.com
Харківська область
Юрія Чумак
ombkharkiv@gmail.com
11. Додатки до оголошення про конкурс
Форма заявки, включно з формою бізнес-плану
Форма договору про грант
Порядок використання благодійного гранту та звітування
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