Конкурс грантів
на проведення дослідження у галузі зміни клімату та адаптації
Національний екологічний центр України оголошує конкурс на проведення дослідження у галузі
зміни клімату та адаптації в рамках проекту «Climate Forum East II» (CFE II), який фінансується
Європейською Комісією, Австрійською Агенцією з Розвитку та Авcтрійським Червоним Хрестом.
До участі у конкурсі запрошуються організації та самостійні експерти, які мають досвід
проведення досліджень у галузі клімату.
В результаті проведення конкурсу буде обрано виконавця дослідження наслідків зміни клімату,
актуальних для України.
Дослідження може стосуватись:
 аналізу та оцінки фактичних проявів зміни клімату (екстремальних температур,
непередбачуваних опадів, посух, паводків, інших стихійних явищ);
 аналізу фактичного і моделювання потенційного впливу зміни клімату на різні види
господарської діяльності, наприклад, сільське господарство, туризм, рибальство,
лісництво, виробництво енергії, використання ґрунтів тощо;
 методів зменшення вразливості територіальних громад, екологічних систем, різних
секторів економіки до наслідків зміни клімату, наприклад, підвищення готовності до
лісових пожеж, попередження підтоплень тощо;
 методів адаптації до зміни клімату на рівні територіальних громад, екологічних систем,
різних секторів економіки, наприклад, стале управління ресурсами, методи створення
«зелених» та «блакитних» зон у містах тощо;
 аналіз наявних національних та місцевих політик, що стосуються адаптації до зміни клімату
та пропозиції з їх покращення;
 будь-яких інших тем, що стосуються питання зміни клімату та адаптації.
Очікується, що дослідження також міститиме рекомендації щодо обраної теми, які можуть бути
використані для внесення змін до практики діяльності або політики на національному та/або
місцевому рівні.
Передбачається, що результатом дослідження стане підготовка комплексного документу, який
включатиме:
- опис фактичного статусу національної політики щодо затвердженої спільно з учасником
тендеру теми
- аналіз прогалин у нормативних документах, що стосуються затвердженої теми, на
національному та місцевому рівні та рекомендації щодо першочергового вдосконалення
законодавства
- перелік питань, які стосуються затвердженої разом з учасником тендеру теми, щодо яких
громадські організації можуть здійснювати інформаційну та адвокаційну роботу
Орієнтовний час проведення досліджень – до 4 місяців.
Для участі у конкурсі
представити наступне:
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1. Інформація про виконавця(-ів) дослідження: назва організації або ПІБ самостійного експерта,
адресу, контактну інформацію (телефон, адреса електронної пошти, адреса веб-сторінки).
2. Технічна записка, яка має містити наступні складові:
 Тема дослідження;
 Обґрунтування проведення дослідження (актуальність теми) (на 0,5 сторінки А 4);
 Очікувані результати дослідження та їх практичне застосування: яким чином проведене
дослідження може бути використане для вирішення питання зміни клімату та адаптації на
національному та/або місцевому рівні (на 0,5 сторінки А 4);




Послідовний план дій та короткий опис дослідження (методологія дослідження) (на 1
сторінку А 4);
Кількість залучених осіб.

3. Орієнтовний бюджет включно з вартістю проїзду/проживання/добових, якщо передбачаються
відрядження чи польові дослідження (див.додаток).
4. Інформація про виконавця(-ів): ПІБ виконавців, досвід у проведенні досліджень у галузі зміни
клімату, перелік праць/статей, друкованих видань.
Усі документи мають бути надіслані на e-mail адресу: an@necu.org.ua. Термін подачі
пропозицій до 20 грудня 2015 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 у межах зазначеного терміну, будуть
проінформовані про прийняте рішення після 30 грудня 2015 року.
ВАЖЛИВО! 11 грудня 2015 для усіх зацікавлених у конкурсі буде також проведено вебінарконсультацію.
Що буде на вебінарі:
- будуть представлені результати попереднього опитування НГО, які працюють в області
зміни клімату та адаптації, щодо актуальних тем дослідження
- роз’яснення щодо обов’язкових складових дослідження та очікуваних результатів
- вимоги щодо оформлення технічної записки
- відповіді на запитання зацікавлених у конкурсі
Для участі у вебінарі, будь ласка, зв’яжіться з Надією Артем’євою (e-mail: an@necu.org.ua,
mob.tel. +38 097 90 20 805), не пізніше 10 грудня 2015 р.

Контактна особа:
Надія Артем’єва, експерт НЕЦУ з адаптації до зміни клімату
тел. 097 90 20 805, e-mail: an@necu.org.ua

