ПРОГРАМА «ГРАНТИ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ ОБМІНІВ»
Відділ преси, освіти та культури, Посольство США
Вул. Ігоря Сікорського 4, Київ 04112
Тел.: (044) 521 57 66; 521 5149
Факс: (044) 521 51 55

Електронна пошта:
KyivAlumniGrants@state.gov
Заявки з бюджетом
надсилайте на цю адресу

МЕТА ПРОГРАМИ
Посольство США в Києві оголошує конкурс на Програму «Гранти для учасників програм обмінів»
2015-2016. Залежно від наявності коштів, Посольство США надаватиме малі гранти, про які піде
мова нижче, випускникам/учасникам програм обмінів і стажування, що фінансуються урядом
США. Програма має на меті активізувати зв’язки між випускниками, стимулювати професійний
розвиток, сприяти їх активній участі у проектах, що підтримують демократичні перетворення,
економічні реформи та об’єднання України. Заявки потрібно подати до 19 грудня 2015 року на
розгляд приймальної комісії Посольства США.
КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ





Участь у конкурсі можуть взяти випускники/учасники (громадяни України) всіх програм
обмінів та стажування, що фінансуються або фінансувались урядом США, у тому числі
такі агентства як Бюро у справах освіти та культури (ECA), Агентство США з
Міжнародного Розвитку (USAID), Департамент сільського господарства США (USDA) і
Програма обміну викладачами (FEP), Департамент торгівлі США (програма SABIT).
Спільноти, які співпрацюють з випускниками, наприклад, з асоціаціями випускників також
мають право подавати заявки.
Гранти надаються українським учасникам програм обмінів (фізичним особам) або
українським організаціям, що мають статус недержавних і неприбуткових, членами або
партнерами яких є випускники програм обмінів та стажування.
Американські та іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть
претендувати на отримання фінансування за даною програмою.

РІВЕНЬ ФІНАНСУВАННЯ І ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ
Залежно від наявності коштів, максимальна сума фінансування одного проекту становитиме 4,000
доларів США для фізичних осіб і 15,000 доларів США для неурядових організацій. Програма
грантів покриватиме витрати, пов’язані виключно з проектною діяльністю, а також заохочує
неурядові організації подавати проекти з власними внесками та/або коштами, отриманими від
інших донорів.
ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ





Проекти повинні бути спрямовані на активізацію зв’язків між випускниками,
стимулювання професійного розвитку, сприяння їх активної участі у проектах, що
підтримують демократичні перетворення, економічні реформи та об’єднання України.
Проект має чітко відповідати вказаній меті. Результати повинні бути вимірюваними та
реалістичними. У заявці необхідно пояснити, які позитивні наслідки матиме проект після
завершення дії гранту.
Тривалість проекту не має перевищувати одного року.
Кошти, витрачені до офіційної дати початку проекту, не будуть відшкодовуватись.

ЗАГАЛЬНА ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ
Програма "Гранти для учасників програм обмінів" надає можливість виконання таких проектів:


Підтримка проектів, що сприятимуть поглибленню національної єдності та поваги до
громадян різного соціального або етнічного походження, що мають різні культурні,
релігійні або політичні погляди;









Втілення ініціатив, спрямованих на підтримку демократичних та економічних реформ в
Україні, боротьбу з корупцією, встановлення прозорого та підзвітного управління і
залучення суспільства до цих перетворень;
Реалізація проектів, що мають на меті сприяти вивченню та навчанню англійської мови, а
також узгоджуються з принципами ініціатив «Go Global» і «Рік англійської мови» в
Україні;
Сприяння розвитку активної громадянської позиції, громадського діалогу та розбудови
місцевих громад;
Підтримка діяльності існуючих асоціацій випускників та заходів, спрямованих для
налагодження співпраці між випускниками;
Проекти, спрямованні на підтримку зв’язків між учасниками програм обмінів, а також
залучення випускників до діяльності центрів «Вікно в Америку»;
Підтримка тренінгових програм чи конференцій професійного розвитку випускників і їхніх
колег і проектів, що сприятимуть розвитку людського потенціалу;
Розробка та друк підручників, довідкових або навчальних матеріалів, фільмів необхідних
для проведення семінарів, тренінгів та конференцій.

Види діяльності, що не підлягають фінансуванню, включають, але не обмежуються наступними
заходами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Надання соціальної допомоги.
Оренда офісного приміщення та оплата комунальних послуг.
Витрати організації на ремонтні послуги та поточні витрати.
Придбання меблів та аксесуарів для оздоблення офісного приміщення.
Придбання автомобілів.
Створення різного роду центрів (якщо їх створення не є складовою частиною більшого
проекту).
Передвиборча агітація, або проекти підконтрольні владним/партійним інтересам чи інтересам
однієї особи.
Академічні або аналітичні дослідження (якщо вони не є частиною більшого проекту).
Стипендії.
Гранти іноземним громадянам/доповідачам чи закордонним організаціям.
Проведення медичних та психологічних досліджень/клінічних експериментів.
Надання медичних послуг.
Проекти комерційного характеру.
Витрати на розважальні заходи (фуршети, церемонії, алкогольні напої, вечірки, екскурсії).

КОМЕНТАРІ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТУ






Проект повинен бути написаний українською та англійською мовами. Грантові
пропозиції мають бути подані у формі заявки та надіслані електронною поштою на адресу
програми: KyivAlumniGrants@state.gov Форма заявки та інструкція знаходяться на вебсторінці: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/alumni.html
Зазначте чому даний проект є важливим, на які групи цільової аудиторії він матиме
безпосередній вплив (отримані навики, інформація і таке інше) і що він може потенційно
змінити.
До заявки необхідно додати графік подій і почерговий план, заплановані в рамках проекту.
У проекті, де плануються публікації, вкажіть цільову аудиторію, зміст публікацій та яким
чином вони будуть поширюватись. Усі публікації в рамках проектів мають бути подані до
Посольства США для розгляду та затвердження до того, як вони будуть
розповсюджуватись.

ДОДАТКИ
Просимо додати до пакету матеріалів наступну інформацію:
1. Інформацію про всі попередні гранти, включно з терміном реалізації проекту, сумою,
назвою донорської організації/фонду, темою проекту.
2. Автобіографії (резюме) головних виконавців проекту.

