
             

 
Малі гранти на реалізацію комплексних проектів з адаптації до зміни клімату  

для місцевих громад 

Національний екологічний центр України оголошує конкурс малих грантів на реалізацію 

комплексних проектів з адаптації до зміни клімату для місцевих громад в рамках проекту 

«Climate Forum East II» (CFE II), що реалізується за підтримки ЄС.  

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають досвід роботи у  

напрямку адаптації до зміни клімату або реалізації практичних міні-проектів зі сталого 

розвитку у співпраці з місцевими громадами.  

Очікується, що в рамках проектів буде реалізована наступна діяльність: 

1) розроблений локальний план дій з адаптації до зміни клімату для вразливої до зміни 

клімату громади;  

2) реалізований практичний проект (-ти), розроблений на основі рекомендацій локальних 

планів з адаптації до зміни клімату. Заходи в рамках практичних проектів мають посилювати 

стійкість цих громад до несприятливих наслідків зміни клімату та/або зменшувати 

вразливість місцевих екосистем до очікуваних кліматичних умов. Ці заходи мають 

залишатися ефективними після завершення проекту, тобто особливу увагу буде приділено 

сталості рішення. 

Проекти мають відповідати рекомендаціям, зазначеним у розроблених локальних планах з 

адаптації, і можуть стосуватися одного або кількох з наступних напрямків:  

 Практичні аспекти управління річковими басейнами з метою адаптації еко-систем до 

зміни клімату 

 Підвищення готовності громади до «хвиль тепла» 

 Попередження надзвичайних ситуацій через стихійні природні явища 

 Стале управління природними ресурсами на рівні громади 

 Попередження лісових та інших пожеж 

 Покращення доступу до питної води та її якості 

 Збереження біорізноманіття, що потерпає від зміни клімату 

 

Тісна співпраця з представниками місцевої громади є обов’язковою на усіх етапах реалізації 

проектів. 

Максимальна сума гранту становить – 380 000 грн. 

Проекти мають бути завершені до 31.03.2017 р. 

Очікувані результати:  

1) розроблений локальний план дій з адаптації до зміни клімату для вразливої до зміни 

клімату громади – сформований відповідно до вимог документ обсягом не більше 30 сторінок 

українською та англійською мовами;  

2) практично реалізований захід (заходи) на території цільової громади, що посилює її 

стійкість до несприятливих наслідків зміни клімату і що буде ефективним також після 

завершення проекту.   

 



Критерії оцінки заявок: 

 Заявка подана вчасно – до 10 серпня 2016 року. 

 Бюджет знаходиться у межах даного гранту  

 Проект чітко спланований і націлений для досягнення очікуваного результату  

 Заявник має усталені контакти з відповідними зацікавленими сторонами у громаді  

 Залучення власних ресурсів, таких як обладнання, витратні матеріали, людські 

ресурси та інші джерела фінансування буде перевагою (але не є необов’язковим) 

 Організація має успішний попередній досвід у реалізації практичних міні-проектів у 

співпраці з місцевими громадами 

 Заявник може забезпечити прозорість роботи, вчасно надати фінансовий та описовий 

звіти 

Для участі в конкурсі зацікавлені організації мають представити наступне: 

1. Заповнену, підписану керівником організації аплікаційну форму з мокрою 

печаткою (сканований варіант+варіант у Word). 

2. Бюджет проекту (включно з вартістю проїзду/проживання/добових, якщо 

передбачаються відрядження чи польові дослідження) (див.форму бюджету) 

Організатори будуть вдячні за надання цих документів англійською мовою, але це не є 

вимогою чи перевагою. Усі документи мають бути надіслані на e-mail адресу: 

an@necu.org.ua.  

Термін подачі заявок до 10 серпня 2016 року (23.59 за київським часом). Заявки, подані 

після вищевказаного терміну, не будуть представлені на розгляд конкурсної комісії. 

Всі учасники конкурсу, які представили свої пропозиції в межах зазначеного терміну, будуть 

поінформовані про прийняте рішення після 30 серпня 2016 року. 

 

 

https://drive.google.com/folderview?id=0B3w0DrBSTqvfUDhuc0ZNZXROX2s&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0B3w0DrBSTqvfUDhuc0ZNZXROX2s&usp=sharing

