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ПРАВОВА БАЗА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ГРАНТІВ 

 

⇒ Положення про порядок державної реєстрації програм і проектів міжнародної 
технічної допомоги, затверджене постановою КМУ від 18.04.96 р. №441 

⇒ Про міжнародну технічну допомогу, Указ Президента України від 1 червня 1999 

року, №596/99  

⇒ Закон України “Про міжнародну технічну допомогу”, проект (реєстр. № 1098) 

 

КЛЮЧОВІ ТЕРМІНИ 

⇒ донор - держава, уряд іноземної держави, а також організація, установа, фонд, 

уповноважені урядом іноземної держави, міжнародна організація, що надає 
міжнародну технічну допомогу Україні; 

⇒ міжнародна технічна допомога - ресурси, які відповідно до міжнародних 

договорів України надаються донорами на безоплатній основі Україні для 

здійснення програм, проектів міжнародної технічної допомоги з метою 

проведення реформ та реалізації програм соціально-економічного розвитку 

України; 

⇒ проект міжнародної технічної допомоги - документ (проект, проектна угода), 
яким визначено систему послідовно пов'язаних дій, заходів, а також ресурси, 

спрямовані на досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги 

протягом встановлених строків;  

⇒ програма міжнародної технічної допомоги - сукупність проектів міжнародної 
технічної допомоги, об'єднаних з метою досягнення загальнодержавних цілей 

під час проведення реформ та реалізації програм соціально-економічного 

розвитку України; 

⇒ реципієнт - визначений у програмі, проекті міжнародної технічної допомоги 

резидент України, що одержує міжнародну технічну допомогу;  

⇒ спеціально уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сфері міжнародної технічної допомоги;  

⇒ виконавець - організація (організації), що забезпечує (забезпечують) реалізацію 

програм, проектів міжнародної технічної допомоги;  

⇒ ґрант - фінансові ресурси, що надаються донором реципієнту на безповоротній 

основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою, проектом 

міжнародної технічної допомоги. 

 

ТИПИ ДОНОРІВ 

⇒ Урядові фонди (USAID; CIDA; DFID; SIDA; MATRA...): 

- масштабні проекти національного рівня; 

- великі розміри ґрантів; 

- залучення центральних органів влади; 

- складні аплікаційні форми; 

- тривалий розгляд заявок. 

 

⇒ Приватні фонди (Інститут відкритого суспільства, Фонд Форда, Фонд Стюарта 
Мотта...): 

- різноманітні сфери підтримки та розміри ґрантів; 

- спрощена процедура подання аплікацій; 

- простіше адміністрування проекту; 

- оперативне ухвалення рішень. 

 



ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ДОНОРА 

⇒ Назва, контактна інформація  

⇒ Поточні активи 

⇒ Ґрантова допомога за минулий рік  

⇒ Середній розмір та граничні межі ґрантів  

⇒ Галузі підтримки  

⇒ Обмеження 

⇒ Формат для подання заявки  

⇒ Термін подання - DEADLINES 

⇒ Термін прийняття рішень  

⇒ "Суб’єктивна" інформація 

 

ДЕ ШУКАТИ ОГОЛОШЕННЯ ПРО КОНКУРСИ? 

⇒ Інтернет-сторінка ресурсного центру “Гурт” – www.gurt.org.ua  

⇒ Інтернет-портал “Громадський простір” – www.civicua.org 

⇒ "Ключ до фінансування від ТЦК" – щомісячне електронне видання Творчого 

центру Каунтерпарт 
⇒ Систематичний перегляд веб-сайтів донорів 

 

ПРОЕКТ ТА ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Термін „проект” для пострадянського простору не новий. Особливо добре знають його 

фахівці з технічною освітою. Згадаймо хоча б курсові та дипломні проекти, проекти  

будинків, інженерних споруд тощо.  

У повсякденному житті ми також постійно реалізовуємо якісь проекти: готуємось до 

святкування ювілею, ремонтуємо квартиру, пишемо книгу. Цей перелік можна 
продовжувати до нескінченності.  

Можемо сказати, що проект – це детально сплановане розв’язання проблеми. 

 
 

Проект – це коли ми маємо намір не щось робити, а щось зробити. 

 

Усі приклади, перелічені вище, мають низку спільних характерних особливостей, які 
роблять їх проектами. Вони: 

 

- спрямовані на досягнення конкретної мети; 

- передбачають координоване виконання взаємопов’язаних дій; 

- обмежені в часі, з чітко визначеними датами початку і кінця; 

- усі якоюсь мірою неповторні та унікальні. 

На підставі цього, можна дати таке визначення проекту: 

Ситуація А ПРОЕКТ Ситуація Б 
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Проект – це комплексний захід, спрямований на досягнення конкретної мети в 

межах графіку та бюджету, який об’єднує ресурси різних рівнів або відділів 

організації, є унікальним і не повторює повністю деяких попередніх заходів. 

 

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТУ 

� конкретна мета, що має елемент новизни; 

� конкретні результати та кінцеві продукти; 

� обмеження в часі та інших ресурсах; 

� ретельно складений графік; 

� участь всієї команди. 

 

Загалом саме ці характеристики відрізняють проект від інших видів діяльності. 
Розгляньмо їх докладніше. 

Конкретна мета, що має елемент новизни 

Проекти завжди спрямовані на досягнення конкретної мети. Іншими словами, кінцева 
мета – це рушійна сила будь-якого проекту. Усі зусилля при плануванні та реалізації 
проекту спрямовані на те, щоб досягнути запланованої мети.  

Окрім загальної мети, зазвичай, у проекті ще є комплекс проміжкових цілей, які 
взаємопов’язані між собою. Точне визначення і формулювання поточних цілей і 
кінцевої мети – важлива риса керування проектами. Починати варто з найвищого рівня, 

а потім поступово опускатись до деталізованих цілей і завдань. Реалізацію проекту 

можна розглядати як поступове виконання запланованих завдань, досягнення цілей 

щораз вищого рівня, аж до кінцевої мети. 

Конкретні результати та кінцеві продукти 

Проект мусить передбачати конкретні результати та кінцеві продукти, які можна 
виміряти кількісними показниками. Це істотно полегшить процедуру оцінювання 

успішності проекту та дасть змогу переконатися, що  мети досягнуто. 

Обмеження в часі та інших ресурсах 

Проекти виконують окреслений часовий проміжок. Вони мають чітко визначені дати 

початку і закінчення. Проект закінчується, якщо досягнуто його основної мети.  

Окрім часових обмежень, маємо ще й обмеження в ресурсах. На кожний проект 
виділяють певну кількість ресурсів – людських, матеріальних. З цього треба виходити. 

Мети треба досягнути у встановлений термін, використавши виділені для цього 

ресурси. Інакше не можна буде вважати проект успішним. 

Ретельно складений графік 

Ця характеристика безпосередньо пов’язана з попередньою. Значних зусиль під час 
виконання проекту докладають, щоб закінчити його вчасно. Для цього готують графіки, 

які показують терміни виконання завдань, передбачених проектом. Якщо їх 

дотримуватись – усе буде гаразд. 

Участь всієї команди 

Ніякий керівник не спроможний все зробити сам, яким би фаховим він не був. Над 

виконанням проекту мусить працювати команда фахівців, кожен з яких має чітко 

встановлене місце та докладно розписані функції. Успіх проекту на 80% залежить від 

злагодженої роботи проектної команди. Слід пам’ятати, що спільна мета завжди 

об’єднує людей, варто лише правильно розподілити ролі, щоб кожний почував себе на 



своєму місці. 
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ДЕВ'ЯТЬ КРОКІВ УСПІШНОЇ РОБОТИ З ДОНОРАМИ 

 

Процес пошуку коштів віднімає багато часу та передбачає багато кроків. Тим не 

менш, ретельно спланований, він може привести до продуктивної та тривалої 

співпраці з фондами і корпоративними громадськими програмами. 

Наступна інформація має на меті допомогти Вам у цьому процесі пошуку. 

1. Визначте донорські організації, які відповідають інтересам Вашої благодійницької 
діяльності або, якщо Ви приватна особа, здійснюють фінансування приватної 
діяльності. Використовуйте довідники, особисті контакти, рекомендації, Інтернет. 
Процес виявлення донора передбачає два кроки. Перший крок націлений на розробку 

початкового списку 10-15 потенціальних донорів, чиї інтереси відповідають інтересам 

Вашої організації або Вашого проекту. Другий крок передбачає подальше дослідження, 

після якого цей список звузиться до 3-4 донорів, з якими Ви можете співпрацювати. 

2. Зв'яжіться з донором для отримання їхнього довідника та будь-яких інших матеріалів 

(річні звіти, інформаційні бюлетені, періодичні видання). Запитуйте матеріали за 
телефоном, через е-mаіl, факсом або листом. На даному етапі не слід включати дані про 

організацію або про стан проекту. Ми впевнені, що найкращими джерелами інформації 
про фонди та корпоративні донори є видання самих донорів. Після початкового 

дослідження, якщо Ви залишили потенційного донора у своєму списку. Ви маєте 
запитати копії його річного звіту та рекомендації щодо заповнення та подання 

аплікаційних форм. Публікаціями донора можуть бути річні звіти, інформаційні 
бюлетені, список грантових програм, прес-релізи, рекомендації щодо заповнення та 

подання аплікаційних форм та інші документи. Багато донорських організацій, 

зазначених у цьому довіднику, видають річні звіти, часто перекладені однією або двома 
мовами. Оглядаючи річний звіт, звертайте увагу на інформацію, яка допомогла б Вам 

визначити, чи треба залишити донора у Вашому списку потенційних донорів. Особливу 

увагу звертайте на встановлені програмні пріоритети, обмеження, географічні 
пріоритети та інші характеристики. Зі списку грантових програм, який часто 

включають у річні звіти, також можна отримати цінну інформацію. Список грантових 

програм вказує на типи організацій, які донор планує підтримувати, та середній розмір 

їхніх грантів. 

3.  Прочитайте матеріали, щоб визначити, чи співпадають інтереси донора з діяльністю, 

яка має фінансуватись. Якщо інтереси  не співпадають, зупиніться. Донори завалені 
недоречними заявками. 

4. Деякі донори можуть вимагати попередній лист-запит. Лист-запит - це не просто 

лист, у якому ви просите про фінансування. Це міні-заявка, як правило, на 2-3 

сторінках (повна заявка звичайно містить 10 і більше сторінок). Більшість донорів 

визначають, що повинен містити лист-запит або заявка. Треба чітко дотримуватись цих 

інструкцій, включаючи відповіді на запитання. Недотримання цих вимог може 
призвести до того, що Ваша заявка буде відхилена, незважаючи на всі її переваги. 

Багато донорських організацій, особливо ті, які надають стипендії або винагороди, самі 
пропонують заздалегідь надруковані аплікаційні форми, які треба заповнити. 

5. Якщо донор не дає інструкцій, тоді лист-запит повинен містити 2-3 сторінки і 
включати, щонайменше, таку інформацію: 

⋅ скільки грошей Вам потрібно 

⋅ інформація про організацію, включаючи історію, поточні та виконані програми, з 
якої потреби Ви звертаєтесь, Ваші піклувальники або директори. 



⋅ короткий опис програми або проекту, який має фінансуватись або як буде 
використано фінанси, якщо передбачається підтримка загальної діяльності. 

⋅ бюджет організації та бюджет програми або проекту. 

⋅ копія реєстраційного свідоцтва. 

6. Якщо донор не дає інструкцій, заявка має бути детальнішою, ніж лист-запит, і 
повинна включати: 

⋅ Резюме виконавців проекту 

⋅ Список головних спонсорів, включаючи інших донорів і компанії. 

⋅ Інші джерела фінансування 

⋅ Річний звіт 

⋅ Критерії оцінки успіху проекту 

7. Ваша заявка повинна бути написана зрозумілою і правильною англійською, 

українською або російською мовами (відповідно до вимог конкретної донорської 
організації). 

8. Не надсилайте того, чого не вимагає донор. У разі, коли донор не наголошує на 
можливості отримання заявки або листа-запиту факсом або через е-mаіl, надсилайте їх 

поштою. Деякі донори мають електронні аплікаційні форми. 

9. Якщо Ви отримали грант, чітко дотримуйтесь вимог щодо звіту або оцінки. 

Недотримання цих вимог може призвести до хибної репутації Вашої організації і Вашої 
діяльності. 

 

Отож, процес клопотання про одержання ґранту може починатися двома способами: 

⇒ поданням короткого (на 2-3 сторінки) листа-запита, а потім повної аплікаційної 
форми; 

⇒ відразу поданням повної аплікаційної форми. 

Нижче наводимо перелік типових елементів цих двох документів. Безумовно, кожен 

донор має свої вимоги, але здебільшого доведеться мати справу саме з такою формою 

подання проектів. 
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Лист-запит (Letter of Inquiry/Intend) 

Лист-запит має відповідати таким критеріям: 

Містити назву та адресу фонду, у якого запитують про фінансування. 

Бути скерованим окремій особі, яка уповноважена ухвалювати рішення. 

Подавати короткий опис організації та її мети. 

Містити суму, яку запитують. 

Описувати потребу проекту (включно з описом цільової групи, статистикою, 

прикладами). 

Подавати короткий опис проекту. 

Містити перелік інших організацій, які фінансують проект. 

Містити подяку та інформацію про наступні кроки. 

Не перевищувати двох сторінок (рекомендують одну сторінку). 

Містити назву та інформацію про організацію-апліканта. 

Має підписати особа, яка уповноважена вести переговори від імені організації. 

 

Елементи повної пропозиції 

Титульна сторінка. 

Резюме (анотація). 

Опис організації. 

Визначення проблеми та оцінювання потреб. 

Мета і завдання проекту. 

Методологія реалізації проекту. 

Оцінювання. 

Майбутнє фінансування. 

Бюджет. 

Додатки. 

 

Детальніше зупинімось саме на підготовці повної пропозиції.  



ПОВНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Титульна сторінка (Cover Letter) 

Пропозицію слід починати з титульної сторінки. Багато донорських організацій мають 

розроблений зразок такої сторінки, а організації-прохачеві слід її тільки заповнити. 

Іноді у вимогах до оформлення пропозицій не згадано про титульну сторінку, однак 

заповнити її варто. Це полегшить роботу для всіх: менеджера донорської організації, 
експерта, який оцінюватиме проект, для самого заявника. 

Титульна сторінка містить: 

� сферу діяльності, до якої можна віднести проект (пріоритетний напрям чи програму 

організації-донора); 

� назву проекту (іноді, окрім повної назви, вимагають ще й акронім); 

� повну назву та правовий статус організації, яка звертається з пропозицією; 

� контактну інформацію; 

� дані про керівника проекту та керівника організації; 

� загальний бюджет проекту та суму, яку очікують одержати від донора. 

Резюме (1/2 сторінки) 

Це важлива частина пропозиції, тому до її написання слід підійти дуже відповідально. 

Зазвичай, резюме проекту читатимуть першим, а деякі рецензенти на тому й 

зупиняться.  

Пишуть резюме тільки після того, коли чітко викладені всі інші розділи пропозиції. До 

нього мають ввійти по 1-2 речення з кожного розділу. Той, хто читатиме резюме 

проекту, має знайти відповіді на такі запитання: 

1. Хто виконуватиме проект? 

2. Чому потрібен цей проект і на кого його спрямовано? 

3. Яка мета та завдання проекту? 

4. Який результат проекту? 

5. Як реалізовуватиметься проект? 

6. Яка тривалість проекту? 

7. Скільки коштів потрібно для його реалізації? 

Резюме подають на початку пропозиції. Для нього може бути відведено місце на 
титульній сторінці, або одразу після неї.  

Опис організації (1-2 сторінки) 

Особі, яка готує пропозицію, варто пам’ятати, що організацій, які працюють в 

аналогічній сфері, може бути досить багато. Методів розв’язання вашої проблеми може 
бути не так вже й багато, не завжди вдається придумати щось справді оригінальне та 
інноваційне. Інколи умови конкурсу взагалі не дають простору для фантазій. За таких 

умов донор одержить багато заявок, які не дуже відрізнятимуться між собою за метою, 

завданнями та методикою. Важливим критерієм у визначенні переможця тоді буде 
кваліфікація організації-виконавця проекту. 

Описуючи свою організацію, потрібно зважати на те, що експерт, який оцінюватиме 

проект, може нічого про вас не знати. У цьому розділі треба переконати донора у вашій 
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надійності і пояснити, чому саме ваше прохання заслуговує на підтримку. Цьому 

сприятиме така інформація:  

⋅ Ваша мета і завдання.  

⋅ Скільки часу ви існуєте, як розвивались, які маєте ресурси.  

⋅ Унікальність вашої організації (у чому ваша перевага перед іншими). 

⋅ Якщо ви вже одержували гранти та успішно прозвітували, або виконуєте зараз 
проекти, які підтримали інші донори, то повідомте про це: коли, від кого, скільки, 

як називався проект, які його результати. 

⋅ Якщо у вас є якісь досягнення у сфері, на яку спрямовано ваш проект, то вкажіть їх. 

Якщо організацію створено недавно, то розкажіть про досягнення персоналу на 

попередньому місці праці. 

⋅ Якщо ви співпрацюєте з іншими організаціями, які працюють у цьому ж напрямі, то 

вкажіть це і заручіться листами підтримки (їх можна подати у додатках). Бажано, 

щоб ці організації мали добру репутацію і були відомі донорові.  

⋅ Якщо ви маєте наглядову раду, то вкажіть хто до неї входить, які вона має 
повноваження та який механізм її роботи.  

Розповідати про організацію буквально все не потрібно. Треба зосередитись тільки на 
тому, що може бути важливим у контексті вашого проекту.  

Визначення проблеми або оцінювання потреб (3-4 сторінки) 

Проблема, на розв’язання якої ви просите гроші, має відповідати передусім таким 

критеріям: 

- збігатися з метою та завданнями вашої організації; 
- відповідати пріоритетним напрямам фінансування донором. 

Якщо ці дві умови виконуються, то ви звернулись за адресою і вас обов’язково 

вислухають. 

Будь-яка проблема має чотири частини: 

- реальність (яку підтверджують результати попередніх досліджень, публікації в 

ЗМІ, листи-підтримки); 

- конкретність (для кого, коли і де); 
- можливість для розв’язання; 

- соціальну вагу (досвід, ресурси, суспільні передумови, результати тощо) 

Проблема має бути за межами вашої організації.  Потреби, які ви описуєте, не мають 

бути вашими внутрішніми потребами, хіба що мова йде про одержання так званого 

“інституційного гранту”, який спрямований на підвищення ефективності вашої 
діяльності. Пам’ятайте, якщо ви не маєте коштів – це не та проблема, про яку треба 
говорити у цьому розділі. Якщо ви звернулись з проханням про фінансування, то про 

цю проблему і так відомо. Важливо показати, на що саме вам потрібні ці кошти. 

Не треба вважати, що всі добре знають про важливість вашої проблеми. Навіть якщо це 

так, то донорові буде цікаво переконатися у вашій компетентності в цьому питанні. 
Доцільно подати статистичні дані, цитати з виступів представників місцевої влади, 

навести кілька яскравих прикладів. У цьому розділі не варто подавати схеми чи 

діаграми, краще розмістити їх у додатках. 

Цей розділ має відповідати таким критеріям: 

⋅ Описувати цільову групу, на яку спрямовано проект. 



⋅ Визначати суспільну проблему та потреби у географічному регіоні, на який 

поширюється діяльність організації. 

⋅ Показувати зв’язок проблеми з метою і цілями організації-прохача. 

⋅ Передбачати реальні наміри – не намагайтесь розв’язати усі проблеми у світі. 

⋅ Подавати доречні статистичні дані. 

⋅ Наводити конкретні приклади. 

⋅ Представляти позицію представників влади. 

⋅ Описувати потреби і проблеми клієнтів, а не організації-прохача. 

⋅ Показувати внесок  

⋅ Припускати виникнення ризиків. 

⋅ Бути якомога лаконічнішим. 

⋅ Бути цікавим для читання. 

⋅ Використовувати просту лексику. 

Що хоче знати донор: 

� Чи добре викладено та проаналізовано проблему? 

� Чи збігається розв’язання цієї проблеми зі статутними цілями організації, яка 
звертається з пропозицією?  

� Наскільки ретельно та переконливо проаналізовано причини, які призводять до 

виникнення проблеми? 

� Чи наведено у викладі проблеми кількісні дані або інші мірила, за допомогою яких 

можна встановити вихідні показники? 

� Чи ґрунтується виклад проблеми на попередніх дослідженнях? 

� Чи є посилання на достовірні джерела, які використано для опису та аналізу? 

� Чи зробили б такі ж висновки про цю проблему інші експерти у цій галузі? 

Мета і завдання проекту 

Мета проекту – це найвища точка досягнень, до якої хоче добратись організація 

завдяки проектові. Найчастіше мету проекту формулюють одним реченням. Починають 

речення з дієслівного іменника (поліпшення, підвищення, розвиток тощо). Друга 
частина показує як ви пропонуєте цього досягти (використовують зв’язку “через”). 

Завдання проекту мають бути значно конкретнішими. Їх можна побачити і якось 

виміряти. Важливо, щоб завдання були спрямовані на досягнення мети і погоджувались 

з діяльністю, запланованою у проекті. Завдання не є процесом, це скоріше кінцевий 

результат; мета означає стан справ, якого ми сподіваємось досягти наприкінці проекту. 

 

Використовуйте слова, які означають завершеність: Уникайте слів, що змальовують процес: 
• підготувати 

• розподілити 

• зменшити 

• збільшити 

• організувати 

• установити порядок 

• підтримувати 

• покращувати 

• посилювати 

• сприяти 

• координувати 

• перебудовувати 
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Завдання мають бути специфічними (тобто визначте, що і коли), вимірюваними 

(скільки), бажаними (доречними й зручними), та досяжними (реалістичними) 

Користуйтесь критеріями SМАRТ під час формулювання завдань: 

S  sресіfiс  конкретність 

М mеаsuгаblе  обчислюваність 

A агеа-sресіfiс  територіальність 

R геаlіstіс  реалістичність 

T  tіmе-bоund  визначеність у часі 
 

ЗАУВАГИ ТА ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ  

 

⋅ Кожній проблемі чи потребі, яка описана у попередньому розділі, має відповідати 

щонайменше одне завдання. 

⋅ Завдання – це результати. 

⋅ Завдання – це не методи. 

⋅ Докладний опис групи, яка скористається з результатів проекту. 

⋅ Визначений час для виконання кожного завдання. 

⋅ Завдання можна виміряти кількісними показниками (якщо це можливо). 

 

Що хоче знати донор: 

 

� Чи реальна мета проекту; чи захоче організація-донор пов’язувати з нею свою 

діяльність!? 

� Чи точні, досяжні завдання проекту, чи можна їх виміряти?  

� Чи пов’язані завдання логічно та емпірично з досягненням мети? 

� Чи подано мірило, за якими можна буде оцінити ступінь виконання завдань після 

закінчення проекту? 

� Наскільки мірило результатів незалежне від суті проекту? 

� Чи випливають логічно та емпірично завдання проекту з опису та аналізу 

проблеми? 

� Чи чітко визначені цільові групи проекту, їх категорії та кількість? Чи пов’язані 
цільові групи з завданнями? Чи можна буде побачити та виміряти користь від 

проекту? 

� Чи реальні завдання, зважаючи на часові та фінансові обмеження проекту? 

� Якщо у проекті більше ніж одне завдання, то чи пов’язані вони логічно одне з 
одним і чи розташовані за пріоритетністю? 

� Чи можна емпірично виміряти взаємозв’язок між завданнями? 

Методологія, діяльність у проекті (4 і більше сторінки) 

У цьому розділі слід описати діяльність, яка проводитиметься для досягнення завдань. 

Зазвичай – це найдовший розділ пропозиції. З нього стає зрозуміло, скільки коштів 

потрібно для виконання проекту.  

Найголовніші запитання, на які має дати відповідь цей розділ: 



1. Яка ваша стратегія у досягненні очікуваних результатів? 

2. Чому ви обрали саме таку стратегію? 

Існує стандартний набір видів діяльності, він відомий усім. Це семінари, тренінги, 

конференції, круглі столи, стажування, надання консультацій, публікації тощо. Рідко 

вдається придумати щось оригінальніше. Важливо дотримуватися двох правил: 

1. Якщо проводиться діяльність А, то буде виконано завдання Б. 

2. Ніхто інший не проводить у цьому ж регіоні подібної діяльності. 

Умовно цей розділ можна поділити на три блоки: як, коли і чому. 

Як? Це докладний опис того, що відбуватиметься від початку проекту до його 

закінчення.  

Коли? У розділі має бути представлено послідовність і тривалість завдань. Доречно 

подати часовий графік реалізації проекту. 

Чому?  Ви мусите обґрунтувати обрані методи, особливо, якщо вони нові або 

неординарні. Чому ви очікуєте, що запланована робота дасть результати? На це 
запитання можна відповісти декількома способами. Зокрема можна скористатися 

свідченнями експертів або прикладами з інших проектів. 

З цього розділу читач мусить уявити собі впровадження проекту і переконатись, що 

ваша організація знає, що робить. Так ви забезпечите довіру до себе. 

ЗАУВАГИ ТА ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ  

⋅ Природно випливає з проблем і завдань. 

⋅ Зрозуміло описує проектну діяльність. 

⋅ Обґрунтовує вибір діяльності. 

⋅ Описує послідовність дій. 

⋅ Містить інформацію про виконавців проекту. 

⋅ Описує клієнтів проекту. 

⋅ Пропонує розумні масштаби діяльності, яку, за наявних ресурсів, можна закінчити у 

визначений час. 

⋅ Подає часовий графік діяльності (якщо це можливо). 

 

Що хоче знати донор: 

 

� Чи пов’язана діяльність у проекті з завданнями? 

� Чи дає діяльність ретельно обґрунтовані відповіді на результати аналізу проблеми?  

� Чи є якісь інноваційні елементи у розробленні та реалізації видів діяльності, яким 

коштом це здійснюватиметься і які можуть виникнути ризики? 

� Чи реальні масштаб та обсяг діяльності, враховуючи часові та бюджетні межі? 

� Чи пов’язані завдання між собою логічно та емпірично для досягнення синергії та 
більшого сумарного впливу? 

� Чи не суперечать види діяльності культурним нормам та традиціям різних цільових 

груп, яких торкається проект? 
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Оцінювання (1-2 сторінки) 

У пропозиції слід обов’язково описати, як оцінюватиметься проект. Найчастіше для 

цього відводять окремий розділ. Якщо його немає, то треба вказувати на методи 

оцінювання у кожному розділі.  

ЗАУВАГИ ТА ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ  

Цей розділ має містити: 

⋅ план оцінювання завдань; 

⋅ план оцінювання і модифікації методів упродовж проекту; 

⋅ інформацію, хто проводитиме оцінювання і як цих людей обиратимуть; 

⋅ чіткі критерії оцінювання; 

⋅ опис, як збиратимуться дані; 

⋅ пояснення, який інструментарій буде використано; 

⋅ опис процесу аналізу даних; 

⋅ інформацію, як оцінювання використовуватиметься для поліпшення проекту. 

⋅ опис, як готуватимуться звіти з оцінювання. 

Що хоче знати донор: 

 

� Чи представлено у проекті взаємопов’язані показники, план моніторингу 

оцінювання? 

� Чи є підтвердження того, що організація регулярно застосовує оцінювання, щоб 

перевірити свій прогрес та ефективність роботи? 

� Чи дає змогу план оцінювання виміряти результати проекту, чи його спрямовано 

лиш лише на оцінювання окремих заходів у проекті? 

� Чи користувалася організація послугами незалежних експертів для оцінювання? 

Майбутнє фінансування, життєздатність проекту (1/2 сторінки) 

У цьому розділі треба описати план продовження проекту після використання коштів 

гранту. Донор мусить упевнитись, що коли закінчаться гроші, організація 

продовжуватиме працювати над проблемою, якої стосувався проект. Адже наступним 

кроком після завершення проекту є наступний проект. Ніхто не підтримуватиме 

разових заходів, які не мають довготермінових перспектив. 

ЗАУВАГИ ТА ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ  

⋅ Представляє план одержання фінансування, якщо проект розвиватиметься далі. 

⋅ Описує, як підтримуватиметься поточне існування та майбутня програмна 
діяльність. 

⋅ Описує, як проводитиметься пошук коштів. 

⋅ Містить перелік інших донорів, які можуть фінансувати проект (назву донорів, дати 

подання пропозицій, очікувані суми, поточний статус заявки). 

⋅ Подає мінімальні надії на одержання майбутнього гранту. 

⋅ Супроводжується листом-зобов’язанням. 



⋅ Показує, що організація-аплікант не проситиме у донора додаткових коштів. 

 

Що хоче знати донор: 

 

� Чи відображено в пропозиції або в описі можливостей організації питання про 

життєздатність? 

� Яка фінансова основа для діяльності організації на найближчу та віддалену 

перспективу? Фінансування іде від різних донорів чи тільки з одного домінуючого 

джерела? 

� Чи має організація стратегію фінансового розвитку, план діяльності таможливість 

здійснити цей план? Наскільки він реальний? 

Складаючи план залучення коштів на продовження проекту, слід мати на увазі, що 

надія на новий грант від іншого донора – це не вихід. Значно краще, коли ви зможете 

доказати, що проект зацікавить місцевих донорів, стане самоокупним. Це свідчитиме 
про актуальність проекту для місцевої громади та гарантуватиме вашій організації, на 
думку донора, більшу стабільність. 

Бюджет 

Цій частині пропозиції донори іноді приділяють найбільше уваги. Вам також варто це 

зробити. Від того наскільки докладно, правильно та раціонально ви порахуєте бюджет 
проекту, залежать, як ваші шанси на отримання гранту, так і подальша спроможність 

виконати проект. 

У бюджеті передусім має бути відображено усю діяльність, яка проводитиметься у 

проекті і на яку потрібні кошти. Особа, яка складатиме бюджет, має добре 
орієнтуватися у цінах на матеріали та послуги, яких вимагає проект; завжди мати різні 
варіанти для вибору. Щоб уникнути помилок, до цієї роботи варто залучити 

фінансового менеджера чи бухгалтера організації. Вони допоможуть правильно 

порахувати кошти на зарплату та гонорари, розрахувати вартість відряджень, пояснять 

вимоги до проведення фінансових операцій. 

Кошти, потрібні для реалізації проекту, умовно розділяють на адміністративні та 

програмні. Іноді є поділ на прямі, непрямі та накладні видатки. До кожної з цих 

категорій донор ставиться по-різному. Інституція, яка фінансує проект, зацікавлена, 
щоб якомога більшу частину коштів була витрачено безпосередньо на діяльність 

проекту, а не на підтримку організації, яка одержала грант.  

Вимоги до складання бюджету, зазвичай, чітко описані в умовах конкурсу. Наприклад, 

майже ніхто не підтримує закупівлі будинків чи земельних ділянок, не завжди 

виділяють кошти на закупівлю обладнання чи зарплату адмінперсоналу. Вимоги ці 
різні, однак у бюджеті рекомендуємо дотримуватись таких пропорцій: 

Категорія видатків 
Частка від загальної 

вартості проекту 

1. Оплата праці (персонал проекту) 10-20% 

2. Обладнання  15-20% 

3. Накладні видатки (телефон, пошта, канцтовари, 

утримання офісу тощо) 

10-20% 

4. Основні видатки на заплановану діяльність 55-40% 
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Описуючи бюджет, треба обов’язково обґрунтувати потребу у кожній витраті та 
показати, як вона пов’язана з виконанням завдань проекту. 

ЗАУВАГИ ТА ВИМОГИ ДО РОЗДІЛУ  

⋅ Має відображати те ж, про що йдеться в описовій частині пропозиції. 

⋅ Бути докладним у всіх аспектах. 

⋅ Включати видатки, які будуть тільки упродовж виконання проекту. 

⋅ Не має містити необґрунтованих сум на непередбачені випадки. 

⋅ Містити усі пункти, які вимагає донор. 

⋅ Містити усі пункти, профінансовані з інших джерел. 

⋅ Відображати працю вдобровольців. 

⋅ Відображати працю консультантів. 

⋅ Обґрунтовувати додаткові пільги чи різницю у зарплаті. 

⋅ Містити доречні непрямі кошти. 

⋅ Бути достатнім, щоб виконати завдання, описані у пропозиції. 

Що хоче знати донор 

 

� Чи точно відображають позиції бюджету відомі затрати для проведення діяльності, 
яка описана у пропозиції? 

� Чи не завищені видатки у бюджеті? 

� Чи правильно розподілені прямі, непрямі та накладні видатки? 

�  Чи реальна і розумна частка накладних видатків? Чи професійно її розраховано? 

� Чи можливо порахувати вартість одиниці послуг і/або користі, які проект надає 
цільовим групам? Чи не перевищує ця цифра загальноприйнятих для цього виду 

проектів стандартів?  

� Чи ефективний цей проект з огляду на фінансові затрати? Наприклад, чи не 
наймають високооплачуваних іноземних експертів для виконання роботи, яку може 
виконати місцевий персонал? 

� Чи правильно пораховано видатки на відрядження? 

� Чи достатньо деталізовано загальний бюджет, щоб можна було забезпечити 

звітність, не накладаючи надмірних обмежень на організацію, яка виконує проект? 

� Чи має грантоодержувач достатні засоби (матеріальні та нематеріальні), щоб 

виконати свої зобов’язання за проектом? 

� Чи має грантоотримувач план фінансової життєздатності? Чи реальний цей план з 
огляду на ситуацію з фінансуванням у країні в найближчі кілька років? 

Додатки 

Усі матеріали, які не ввійшли до пропозиції, але, на вашу думку, важливі для розуміння 

проекту, слід подати у додатках. Однак треба уважно прочитати вимоги донора. Не 

варто подавати інформацію, якої від вас не вимагають.  

Зазвичай, у додатках подають: 



� Копії статутних та реєстраційних документів організації. 

� Життєпис (CV) керівника організації та основних виконавців проекту. 

� Інформацію про фінансову діяльність організації за останній рік. 

� Звіти після проведення аудиту та оцінювання (якщо такі є). 

� Перелік поточних проектів та джерел фінансування. 

� Рекомендаційні листи та листи підтримки. 

 

Є п’ять чинників, які донори вважають дуже важливими, оцінюючи 

пропозиції: 

� мета проекту; 

� здійсненність; 

� суспільна потреба; 

� відповідальність апліканта; 

� компетентність. 

Можуть існувати ще й інші чинники. Наприклад: 

� логічність проекту; 

� можливий вплив; 

� мова; 

� сума, яку потрібно для реалізації проекту; 

� суспільна підтримка. 
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ТИПОВІ ФОРМАЛЬНІ ПОМИЛКИ 

� Пропозиція не відповідає формату 

� Нема потрібних додатків 

� Бюджет не відповідає формату 

� Бюджет містить позиції, які не можна фінансувати з коштів програми 

� Цілі проекту не відповідають цілям програми 

� Пропозицію подано після крайнього терміну 

� Розмір дотації не відповідає тому, який було передбачено 

� Бракує достатньої кількості екземплярів пропозиції 

� Пропозицію прислали не належним способом 

� Надто довгий або взагалі не окреслений час реалізації 

� Надто малий власний внесок або взагалі відсутність такого 

ТИПОВІ ЗМІСТОВНІ ПОМИЛКИ 

� Внутрішня розбіжність між цілями проекту, результатами і діяльністю 

� Неточно сформульовані цілі і результати проекту, непридатні до вимірювання 

� Незрозуміло окреслений обсяг відповідальності і ролі окремих параметрів 

� Незрозуміло пояснено питання продовження проекту після завершення 

фінансування в межах ґранту 

� Бюджет не відповідає описаній діяльності 

� Незрозумілі групи коштів 

� Незрозумілий спосіб обчислення коштів 

� Ставки не відповідають роботі, яка виконуватиметься 

� Нечітко окреслено, що фінансують з окремих джерел 

ПІДСТАВИ ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

• 92% Вiдсутнiсть бiографiй осiб, запропонованих для виконання проекту 

• 81% Вiдсутнiсть резюме (короткого змiсту проекту) 

• 66% Вiдсутнiсть плану оцiнки проекту 

• 25% Вiдсутнiсть бiографiї (директора проекту) 

• 22% Подання вiдхиленої раніше пропозиції, в яку не внесено запропоновані 

змiни або не додано нового матерiалу 

• 20% Вiдсутнiсть цiлей (завдань) проекту 

• 18% Вiдсутнiсть номерiв контактного телефону та факсу 

• 13% Невірно пiдраховано бюджет  



ПІДСУМОК – ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ 

 

Замість підсумку – десять практичних порад, які можуть придатись під час підготовки 

аплікаційних форм: 

 

1. Не створюй проекту з нуля, тільки заради того, що є можливість скористати з 
програми допомоги – надто важко приховати це у пропозиції, потім ще трудніше 
реалізувати. 

 

2. Завжди плануй свою діяльність – легше завчасно приготувати пропозицію про 

фінансування. 

 

3. Перед тим, як приступити до написання пропозиції, уважно прочитай і зрозумій 

засади участі у ґрантовій програмі, а також саму аплікаційну форму. Якщо маєш 

сумніви, попроси пояснень – скористайся можливістю. 

 

4. Не пробуй творчо трактувати засади або формати, роби саме те, що кажуть 

інструкції. 
 

5. Уникай рутини – кожна ґрантова програма, окрім подібного формату, може мати 

зовсім інші засади, критерії та умови. 

 

6. Пиши зрозуміло, прозоро, намагайся не вживати словесних оздоб, вживай прості 
речення, представляй найважливіші елементи списком (пронумерованим чи 

помаркованим). 

 

7. Пам'ятай, що кожна частина пропозиції, кожне запитання важливе – не обминай 

нічого, не залишай порожніх місць. 

 

8. Зверни увагу на бюджет – він має бути прозорий, з простим і зрозумілим 

обчисленням коштів. 

 

9. Перевір, чи пропозиція цільна, тобто чи цілі адекватні до потреб, результати до 

цілей, діяльність до результатів, а бюджет до діяльності. 
 

10. Перед поданням пропозиції перевір чи відповідає вона перевірочному листу 

„check-list”. 
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ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ШАНСІВ НА УСПІХ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
TAK/

НІ 
Діяльність 

Значення для донора   

Інтереси донора: Проблема має бути пов’язана з окресленими пріоритетами та 
інтересами донора. 

  

Обмеження: Проект відповідає географічній території, окресленій донором, 

групі людей, його цілям та напрямам.  

  

Розмір ґранту: Бюджет відповідає можливостям донора   

Вміст окремих частин   

Супровідний лист і титульна сторінка: Проект підготовлено спеціально для 

цього донора. 
  

Вступ: Організація належно підготовлена до реалізації проекту.   

Окреслення потреб: Проблема важлива, актуальна і підтверджена істотними 

фактами та цифрами. 

  

Цілі і завдання: Завдання конкретні, придатні до вимірювання і виконання, у 

розсудливо окресленому часі, за допомогою одержаних коштів.  

  

Методи, які застосовуються   

Ідея: Проект цікавий, оригінальний і добре обдуманий   

Розширення: Проект передбачає публікацію результатів.   

Звіти: У пропозиції вказано як і коли організація звітуватиметься.   

Оцінювання: У пропозиції описано спосіб перевірки виконання завдань.   

Додаткове фінансування: Передбачено інші джерела фінансування.   

Бюджет    

Арифметика: Відсутність помилок в обчисленнях.   

Кошти: Представлено усі кошти з врахуванням інфляції.   

Вартість: Загальна вартість відповідає масштабам проекту.   

Коментар: Усі позиції, які можуть викликати питання, пояснені.    

Додатки   

Рисунки: Структура зрозуміло представлена    

Комплектність: Надано усі належні додаткові документи.   

Загальний вигляд.   

Ступінь складності: Проект не ускладнений, а фахові терміни добре пояснено.   

Обсяг: Проект передає потрібну інформацію стисло.    

Тон: Проект виражає впевненість та ентузіазм.   

Логічна побудова: Проблема + методи + джерела + підтримка донора = 

розв’язок. 

  

Формат: Проект підготовлено у форматі, який окреслив донор, якщо так 

вимагається. 

  

Візуальна сторона: Абзаци короткі, колонтитули прозорі, а текст гарно 

видруковано. 

  

Правильність: У тексті нема граматичних, орфографічних і пунктуаційних 

помилок. 

  

 

 

 

 

 

 



 



Таблиця 1. Карта проекту 

Мета проекту: 

 

 

Індикатори прогресу: Як буде виміряно 

індикатори 

Ризики: 

Специфічні завдання: 

1. 

2. 

3. 

... 

Індикатори прогресу: Як буде виміряно 

індикатори 

Ризики: 

Наслідки: 

 

Індикатори прогресу: Як буде виміряно 

індикатори 

Ризики: 

Діяльність: 

1.1 

1.2. 

1.3. 

... 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

... 

Внески (що потрібно для 

проведення діяльності): 

  



МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ ПРОЕКТУ 

У проекті оцінюють як результати, так і процеси.  

Оцінювання результатів (Outcome evaluation) – дослідження того, чи програма дала 
очікувані результати. Оцінювання результатів пов’язане з певним етапом 

досліджуваної програми, у цьому випадку – з кінцевим результатом програми. 

Оцінювання процесу (Process evaluation) – дослідження того, що відбувається під час 
виконання програми. Оцінювання процесу стосується певного етапу програми, яку 

вивчають, у нашому випадку – етапу впровадження програми. 

(За К.Г. Вайсом) 

У теорії керування проектами є декілька термінів, що мають таке ж або подібне 
значення як результат. Це, зокрема, такі: 

Результати (results, output) 

Наслідки (outcomes) 

Ефекти (effects) 

Вплив (impact)  

Типи оцінювання 

За часом проведення: 

Формувальне оцінювання (formative evaluation) – вид оцінювання, що виконується 

упродовж впровадження проекту. Його головна мета – зібрати інформацію, на основі 
якої можна поліпшити проект. 

Підсумкове оцінювання (summative evaluation) – оцінювання, яке виконують 

наприкінці проекту (або його етапу), щоб з’ясувати ступінь досягнення передбачуваних 

результатів. Його мета – одержати інформацію про цінність проекту. 

„Якщо зупу куштує кухар – це формувальне оцінювання; якщо ж цю зупу куштують 

гості – це оцінювання підсумкове.” (Scriven, 1991) 

Дуже часто окрім терміна „оцінювання” вживають поняття „моніторинг”. 

Ототожнювати їх не варто. Моніторинг відповідає на запитання „Чи правильно 

виконується проект?”, тоді як оцінювання має дати відповідь на запитання „А чи 

правильний проект виконується?”. 

Відмінності між моніторингом та оцінюванням 

 

МОНІТОРИНГ ОЦІНЮВАННЯ 

Проводиться безперервно. 

 

Модель приймають без змін.  

 

Заплановані результати і діяльність 

порівнюють з фактичними. 

 

Одержану інформацію застосовують, щоб 

поліпшити хід проекту.  

Проводиться на ключових етапах виконання 

проекту. 

Модель аналізують,  щоб 

оптимізувати/поліпшити її. 
 

Аналізують причини досягнення/ 

недосягнення запланованих результатів. 

 

Одержану інформацію використовують, щоб 

поліпшити роботу по проекту, і щоб 

уточнити плани на майбутнє.  



 

 

КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ 

Як би ретельно ми не планували проект, під час його виконання завжди є небезпека, що 

виникнуть ризики, через які доведеться відступити від запланованої стратегії. Керівник 

проекту повинен вміти вже на початкових стадіях проекту спрогнозувати ці ризики та 

намітити план керування ними. 

У стандарті PMBOK (Project Management Body of Knowledge), який розробив  

Американський Інститут керування проектами (PMI), описано шість процедур 

керування ризиками. 

ПРОЦЕДУРИ КЕРУВАННЯ РИЗИКАМИ 

1. Планування процесу керування ризиками – вибір підходів і планування діяльності.  
2. Ідентифікація ризиків – встановлення ризиків, які можуть вплинути на проект, 

визначення їхніх характеристик.  

3. Якісне оцінювання ризиків – якісний аналіз ризиків та умов, за яких вони можуть 

виникнути, щоб встановити їхній вплив на успіх проекту..  

4. Кількісне оцінювання ризиків – кількісний аналіз імовірності виникнення ризиків та 

їхнього впливу на проект.  
5. Планування реакції на ризики – вибір процедур і методів для послаблення наслідків 

ризиків та застосування можливих переваг.  
6. Моніторинг і контроль ризиків – моніторинг ризиків, визначення ризиків, які 

залишились, виконання плану керування ризиками й оцінювання ефективності дій з 
мінімізації ризиків. 

Ці процедури взаємодіють одна з одною, а також з іншими процедурами. Кожну з них 

виконують, принаймні, раз у кожному проекті.  

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ 

� “Метод сценаріїв”. Зазвичай розробляють декілька сценаріїв розвитку проекту, 

найчастіше обмежуються оптимістичним, песимістичним і реалістичним 

сценаріями.  

� “Дерево рішень”. Цей метод застосовують, якщо є кінцева кількість варіантів 

розвитку проекту. Він особливо корисний у випадках, коли рішення, які ухвалюють у 

поточний момент, дуже залежать від попередніх рішень, прийнятих раніше, і 
визначають подальший розвиток подій. 

� “Метод Монте-Карло”. Метод ґрунтується на імітаційному моделюванні.  

� “Метод достовірних еквівалентів”. Назва методу говорить сама про себе.  

� “Аналіз чутливості”. За цим методом аналізують кожний чинник, який впливає на 
проект.  

Кожний з цих методів має свої переваги та недоліки. Ідеальний метод – застосувати 

комплексний підхід в оцінюванні ризиків. 

Альтернативні стратегії реагування на ризики 

Якщо ризик визначено, то менеджер проекту може відреагувати на нього, 

скориставшись такими порадами.  



 

 

1. Залишіть його. Відповідно до цього підходу менеджер проекту аналізує той вплив, 

який матиме ризик на проект, і вирішує, що не варто вживати жодних заходів для 

зменшення ризику. Такий підхід треба використовувати лише для ризиків з низьким 

впливом чи малою ймовірністю. Цей підхід небезпечно використовувати у випадку 

високого та середнього ризику.  

2. Контролюйте ризик. У цьому випадку менеджер проектів активно не знижує 
ризику, а контролює його, щоб простежити зміну його ймовірності з плином часу. 

Якщо ймовірність ризику висока, команда мусить згодом використати інший спосіб 

реагування на ризик. Такий підхід спрацьовує для серйозних ризиків з малою 

ймовірністю. Замість того, щоб негайно реалізовувати план, менеджер проекту 

розробляє план реагування на ризик лише тоді, якщо ймовірність ризику висока. 
Перевага цього підходу в тому, що обмежені ресурси витрачаються тільки на 

ризики з великою ймовірністю. Недоліком є те, що, прореагувавши на ризик із 
запізненням, ми втратимо шанси зменшити ризик у майбутньому.    

3. Уникайте ризику. Уникнення ризику полягає у тому, щоб усунути його причини.  

Наприклад, якщо з певною частиною проекту пов’язаний високий ризик, то її 
повністю викреслюють. Ризиків, пов’язаних з певною торговельною фірмою, можна 
уникнути, якщо замість неї використати іншу подібну фірму. Це надзвичайно 

ефективний спосіб ліквідації ризиків, але, вочевидь, його можна застосовувати в 

окремих виняткових обставинах.  

4. Передайте ризик. У деяких випадках проект можна позбавити відповідальності за 
керування ризиком, делегувавши його іншій організації або третій стороні. 
Наприклад, монтажні ризики можна ліквідувати, якщо монтажні роботи 

виконуватиме третя сторона. Ця третя сторона може мати особливий досвід, який 

дасть змогу їй виконати цю роботу без ризику. Навіть якщо ризик все-таки 

залишиться, тепер інша сторона зацікавлена в його зниженні. 

5. Мінімізуйте ризик. Здебільшого цей підхід є найкращою альтернативою. Якщо 

ризик визначено, то треба вжити активних заходів, щоб знизити до нуля його 

ймовірність. Серед інших завдань використання цього методу є забезпечити 

мінімальний вплив ризику, якщо він все-таки буде. 

Менеджерам проектів рекомендують для керування ризиками скористатися такою 

таблицею: 

Матриця аналізу ризиків (The Hampton Group, Inc.) 

Ризик 

виникнення 

шкоди 

Розмір 

шкоди 
Запланована діяльність 

Діяльність 

Н
из
ьк
ий

 

С
ер
ед
ні
й 

В
ис
ок
ий

 

Н
из
ьк
ий

 

С
ер
ед
ні
й 

В
ис
ок
ий

 

Відсутня 

діяльність 
Тип діяльності 

         

         

 

Це робоча таблиця, яка стане в нагоді вже у процесі реалізації проекту. На стадії 
написання заявки на одержання фінансування заповнювати її не вимагають. Однак 

щось подібне можна зробити, щоб донор переконався, що ви все врахували, навіть те, 
що безпосередньо від вас не залежить. 
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Ресурсний центр „Гурт” 

http://www.gurt.org.ua 

 

Портал „Громадський простір” 

http://www.civicua.org 

 

Foundation Center’s Proposal Writing Short Course  

http://fdncenter.org/learn/shortcourse/prop1.html  

 

A Guide to Proposal Planning and Writing.  

Includes proposal writing and a sample letter proposal.  

http://www.oryxpress.com/miner.htm  

 

Elements of a Grant Proposal. Sponsored by the Paladin Group. 

http://www.silcom.com/~paladin/promaster.html   

 

Proposal Writing: Selected Web Sites. Categories of web sites include Funding Agency 

Manuals/Guides, General Manuals/Guides, Consultants, Workshops, Bibliographies, and 

Writing Aids. http://www.pitt.edu/~offres/proposal/propwriting/websites.html  

 

10-Point Plan for Standard Grant Funding Proposal  

Sample foundation and government grant applications, budget, and cover letter.  
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