КОНКУРС МІСЦЕВИХ ІНІЦІАТИВ В УКРАЇНСЬКИХ
КАРПАТАХ
Відповіді на запитання та важлива інформація щодо роз’яснення
умов конкурсу та складання проєктної заявки
№
1
2

Запитання
Чи може одна організація подаватися
одразу на декілька проектів?
Чи може бути виготовлення
документального фільму результатом
проєкту?
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Чи може заявку на конкурс подавати
будь-яка природно-заповідна
територія?
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Чи може подавати заявку
організація, зареєстрована у
обласному центрі Закарпаття, і яка
по проекту здійснюватиме
діяльність на території однієї із
пріоритетних громад, визначених
умовами конкурсу, і у партнерстві
із місцевим самоврядуванням цієї
громади?
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Скільки проектів планується
підтримати в рамках конкурсу? Чи
є квота по кожній з областей?
Скажіть, будь ласка, чи може
подавати заявку на Конкурс місцевих
ініціатив в Українських Карпатах
об'єкт ПЗФ, що не заявлений у вашій
"географії"?
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Відповідь
Так.
Важливо врахувати, чи принесе даний
продукт безпосередню користь
відповідній громаді та опосередковану
користь для відповідної природнозаповідної території.
Ні. Жодна природно-заповідна
територія не може подавати заявку на
конкурс. Працівники
природоохоронних установ, які
одночасно є членами або
працівниками інших організацій, що
мають право подаватися, можуть
брати участь у підготовці та реалізації
проєктів.
Так, можна. Але зверніть увагу, що
реалізація проєкту повинна
відбуватися на території (тільки
визначених проєктом) об’єднаних
територіальних громад із чіткою
безпосередньою користю для
відповідної громади та
опосередкованою користю для
відповідної природно-заповідної
території.
Кількість проектів та квотування по
областях не визначені в рамках
конкурсу.
Конкурс, який проводиться в рамках
нашого проєкту, служить для
підтримки місцевих ініціатив, що
сформульовані у вигляді конкретних
заходів з охорони природи та
місцевого розвитку на цільових
територіях проєкту.

До розгляду будуть прийматися
проєктні пропозиції, що
реалізовуватимуться на території
однієї або кількох об’єднаних
територіальних громад, які вказані на
нашому веб-сайті (пункт 2. Географія
конкурсу малих ініціатив): посилання
на веб-сайт
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Я не маю досвіду роботи із
проєктами, тому будь-яка інформація
щодо підготовки проєкту буде для
мене корисною. Що Ви можете
порадити тому, хто не має досвіду
роботи із проєктами?
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Прошу пояснити необхідність
співфінансування (потрібно\не
потрібно) та що мається на увазі під
придбанням обладнання (що може
бути придбано наприклад: сміттєві
ящики для роздільного збирання
ТПВ, комп'ютерна техніка для
забезпечення навчання населення,
розроблення схеми санітарної
очистки населених пунктів тощо.
Дякую.
Чи може наукова установа
(географічний факультет КНУ) взяти
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Також, хочемо звернути Вашу увагу на
те, що реалізація проєкту повинна
відбуватися на території визначених
об’єднаних територіальних громад із
чіткою безпосередньою користю для
відповідної громади та
опосередкованою користю для
відповідної природно-заповідної
території.
Радимо ретельно ознайомитися із
вимогами та умовами даного конкурсу
та прийняти участь у другому онлайнсемінарі, запланованому 21 січня 2022
року на платформі ZOOM (о 16:00
год). Ми завжди раді допомогти та
відповісти на всі Ваші запитання в
письмовій формі по електронній пошті
info@snpa.in.ua.
Також порадою може служити
вивчення та аналіз подібних проєктів у
мережі інтернет. Самоосвіта та
поставлення незрозумілих питань під
час семінарів – найкращий спосіб
отримати досвід протягом короткого
часу.
Cпівфінансування не є обов’язковою
вимогою. Проте, матиме перевагу при
оцінці проектів. Окремих вимог щодо
видів обладнання, яке можна придбати
– немає. Усі вимоги щодо подання
проектних пропозицій – вказані на
нашому веб-сайті у межах
пріоритетних напрямів та тематик.

Ні. Участь в конкурсі можлива лише
для учасників, які знаходяться та
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участь у конкурсі. Ми п'ять років
поспіль проводимо науковопросвітницьку діяльність Карпатську школу - благодійний
освітній проект в цільових регіонах
(Вижниця, Косів) на території
партнерських Національних
Природних Парків "Вижницький",
"Гуцульщина". Проте наша
юридична адреса - м. Київ.
Просимо надати приклад заповнення
бюджету проекту
Ми зробили кооперацію (об’єднання
) з районною радою, селищною
радою, та 2 громадськими
організаціями на один проєкт ,
встановлення сміттєво-сортувальної
лінії
Чи може ФОП приймати участь в
конкурсі?
Як формується графік фінансування?
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Cкладання бюджету проекту,
наявність рахунку організаціїї
(валютний чи гривневий?),
бухгалтерські послуги
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Прошу дати зразок листапідтвердження, що ідея не
фінансується з держбюджету.
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Чи може орган місцевого
самоврядування подати проєкт, який
реалізовуватиметься на території
(облаштування болота Рудяк у
Ворохті) національного парку?

зареєстровані на території
Закарпатської, Івано-Франківської,
Львівської або Чернівецької областей.
Ви можете бути у консорціумі із
такими учасниками, але не виступати
як основний партнер. Зверніть увагу,
що контракт буде підписаний з
основним партнером.

Приклад заповнення бюджету буде
поданий на нашому веб-сайті.
На конкурс можна подаватися в
об’єднанні з іншими структурами,
організаціями тощо. Але, Ваш проект
повинен бути єдиним та спільним.
Подаватися на конкурс більше, ніж 1
раз, від різних установ заявляючи один
і той же проект – не можна.
Так, ФОП 3ї групи.
Платежі виплачуватимуться
траншами. Кількість траншів
залежатиме від кожного
індивідуального проекту. Кінцевий
платіж (післяплата) становитиме 10 %.
Приклад заповнення бюджету буде
поданий на нашому веб-сайті. Рахунок
повинен бути гривневий.
Бухгалтерські послуги можна
подавати в бюджет, вказавши їх в
окремій бюджетній лінії.
Зразок листа є довільним за змістом,
проте у ньому має бути чітко вказано,
що поданий проєкт (назва проєкту) не
фінансується з держбюджету. Лист
повинен бути наданий відповідним
органом місцевого самоврядування на
офіційному бланку з підписом
відповідальної особи.
Так. Зверніть увагу, що участь в
конкурсі можлива лише для учасників,
які знаходяться та зареєстровані на
території Закарпатської, ІваноФранківської, Львівської або
Чернівецької областей. Крім цього, в
аплікації має бути погодження
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Який документ надати вам про нашу
кооперацію?
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Чи є вимоги до фінансування обладнання/послуги навчання?
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Яка наукова діяльність може
фінансуватися?
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Коли ми зробимо меморандум і
напишемо 1 проєкт, хто має його
подати і бути основним проєкту?
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А можна ознайомитись з грантовими
угодами?
Чи у проєкті можна вказати
співфінансування інших суб'єктів?
Чи правильно розуміємо, що всі
товари / послуги більше 50 євро
мають проходити тендерну

реалізації цього заходу від
землекористувача, власне від КНПП.
Це погодження повинне бути у
довільній формі з підписом
відповідної особи та печаткою
установи.
Якщо подається спільне підприємство,
тобто більше ніж один учасник, то
вони повинні подати договір про
співпрацю або меморандум щодо
намірів у співпраці для реалізації
цього конкретного проекту.
Окремих вимог щодо до фінансування
обладнання, послуг, навчання – немає.
Усі вимоги щодо подання проектних
пропозицій – вказані на нашому вебсайті.
Окремих вимог щодо до фінансування
наукової діяльності – немає. Усі
вимоги щодо подання проектних
пропозицій – вказані на нашому вебсайті.
Якщо подається спільне підприємство,
тобто більше ніж один учасник, то
вони повинні подати договір про
співпрацю або меморандум щодо
намірів у співпраці для реалізації
цього конкретного проекту.
Проєкт повинен бути поданим від
представника громади (чи іншої
відповідної організації зазначеної в
аплікаційних правилах), який і буде
керівником даного проекту. У випадку
об’єднання з іншими структурами,
організаціями тощо – визначається
основний партнер, який буде
керівником і з яким буде підписано
контракт.
Ґрантова угода надається переможцю
конкурсу.
Так.
На момент подання проектної
пропозиції, цінових пропозицій
подавати не потрібно.

пропозицію? Вірніше мати
обґрунтованість ціни.
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Які документи потрібно надавати до
заявки для ФОП?
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Чи будуть підтримуватися проектні
пропозиції, які не матимуть
опосередкованої користі для ПЗФ?
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Чи на момент заявки потрібно листа
співпраці з ПЗФ?
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Чи може проєкт перевищувати 5 тис
євро?
Яка загальна сума грантів, виділених
на конкурс місцевих ініціатив, в
рамках проекту SNPA?
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Проте, обов'язковою умовою для
переможця конкурсу є подання
проекту SNPA трьох цінових
пропозицій для закупівлі всіх товарів
чи послуг більше 50 євро під час своєї
діяльності. Тендери на закупівельних
платформах для діяльності, яка
впроваджуватиметься
грантоотримувачами в рамках цього
конкурсу, не проводитимуться.
Переможцю конкурсу (ФОП)
необхідно подати наступні документи:
копію витягу (виписки) з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань; копію витягу
з реєстру платників податку за
ставкою 5% від доходу, реєстраційний
номер облікової картки платника
податків завірені підписом (та
печаткою за наявності) ФОП.
Такі пропозиції будуть відхилені.
Щодо опосередкованої користі Ви
можете проконсультуватися із ПЗФ
або спитати під час наступного
семінару. Або задайте Ваші запитання
в письмовій формі по електронній
пошті info@snpa.in.ua.
На момент подання проектної
пропозиції, листа про співпрацю не
потрібно подавати.
Ні.
Бюджет, виділений в рамках проекту
SNPA на конкурс місцевих ініціатив –
є складовою загальної бюджетної лінії,
яка включає різні напрямки діяльності,
а тому не являється фіксованою і
залежатиме від якості та кількості
поданих проектних пропозицій.

Важлива інформація
1. Важлива інформація для ФОП: ретельно перевірте, чи Ваші КВЕДи дозволяють вести
діяльність, яку Ви пропонуєте у своїй проектній пропозиції. Подаватися на конкурс
можуть лише ФОП 3 групи. Отримувач коштів самостійно забезпечує сплату податків
із отриманих грошових сум відповідно до системи оподаткування на якій він перебуває.

2.

3.

4.

5.

Використання коштів ФОПами 3-ї групи в рамках КВЕД підтверджується первинними
документами. Якщо ФОПи 3-ї групи отримуватимуть грантові кошти, на провадження
діяльності, що не відповідає зареєстрованим КВЕДам, то таких дохід підлягає
оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб 18% та військовим збором 1,5%. При
цьому податковим агентом виступатиме отримувач коштів.
Бюджет повинен бути поданим у валюті «українська гривня». Для перевірки
відповідності загальної вартості бюджету до максимально можливої суми гранту
необхідно застосувати курс НБУ для Євро валюти станом на 23.01.2022.
Якщо грантоотримувач не матиме технічного забезпечення для проведення закупівлі
товарів і послуг, проект SNPA зможе закупити необхідні товари і послуги і передати їх
грантоотримувачу. Для прикладу, якщо переможець конкурсу не є зареєстрованою
юридичною особою, або немає рахунків у банку. Такий дохід підлягає оподаткуванню
за правилами, встановленими податковим законодавством для фізичних осіб. Тобто
такий дохід включається фізичною особою до оподатковуваного доходу як інші доходи
та підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб 18% та військовим
збором 1,5%.
Грантові кошти будуть надані безпосередньо грантоотримувачу. Надання грантових
коштів третім особам – неможлива. Відповідно, оплата послуг та товарів третій стороні
не буде здійснюватися.
Існуючий, на момент подання проектної пропозиції, меморандум про співпрацю із
природоохоронною установою не матиме переваг при оцінці проектних пропозицій.

