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КОНКУРС ГРАНТІВ НА РОЗВИТОК ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ 

АГЕНЦІЙ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 

Громадська організація «Центр реформ та місцевого розвитку» оголошує конкурс грантів, 

спрямованих на розвиток інституційної спроможності Агенцій регіонального розвитку (далі – 

АРР). 

Грант спрямований на підтримку функціонування розвиткових інституцій та налагодження їх 

ефективної роботи, зокрема в частині  впорядкування структури та необхідних організаційно-

функціональних документів АРР, залучення партнерів до спільної роботи АРР з внесенням та 

реєстрацією змін у керівні органи, забезпеченні підвищення кваліфікації персоналу та 

формуванні якісного кадрового резерву, підготовки проектних заявок та бізнес-планів, 

налагодження співпраці з донорами та потенційними інвесторами, встановлення контактів з 

успішними АРР та ін. 

До участі у конкурсі запрошуються усі без винятку Агенції регіонального розвитку створені 

відповідно статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики».  

Розмір гранту: очікується надати 4 гранти розміром по 829 000 грн кожен. 

Кінцевий термін подачі: 12 листопада 2018 року, 14:00 (за київським часом). 

Оголошення результатів та підписання грантових угод відбудеться під час Третьої 

Інформаційно-Робочої Зустрічі АРР 15 листопада 2018 року. 

Більше про подію на сторінці заходу у Facebook: 

(https://www.facebook.com/events/307253976723433/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=15392

84630303531). 

Очікуваний початок реалізації проекту: 1 грудня 2018 року. Загальна тривалість реалізації 

завдань проекту не повинна перевищувати 12 місяців. 

Детальна інформація про умови участі у Конкурсі, вимоги до заявок та критерії відбору 

переможців у Положенні про проведення конкурсного відбору. 

 

Контактна особа: 

Тетяна Мазаєва 
проектний менеджер ГО «Центр реформ та місцевого розвитку» 
тел. +38 099 476 20 33 
 info@region.net.ua  

Слідкуйте за новинами Центру реформ на сторінці у Facebook та офіційному веб-сайті: 

https://www.facebook.com/region.net.ua/ 
https://www.region.net.ua/ 

 

https://www.facebook.com/events/307253976723433/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1539284630303531
https://www.facebook.com/events/307253976723433/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1539284630303531
mailto:info@region.net.ua
https://www.facebook.com/region.net.ua/
https://www.region.net.ua/
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ПОЛОЖЕННЯ  
про проведення Конкурсного відбору Агенцій регіонального розвитку України для участі у 

конкурсі грантів на розвиток інституційної спроможності 

І. Загальні правила 
1.1. Дане Положення визначає порядок організації та проведення Конкурсного відбору Агенцій 

регіонального розвитку (далі – АРР) України для участі у конкурсі грантів на розвиток 

інституційної спроможності, відповідно до методики Проектної Пропозиції «Розвиток 

інституційної спроможності АРР»: https://www.region.net.ua/kopiya-arr 

1.2. Мета Проекту: посилення інституційної спроможності Агенцій регіонального розвитку та 

забезпечення сталості їх функціонування. 

1.3. Основним завданням Проекту є: 

• впорядкування структури та необхідних організаційно-функціональних документів АРР; 

• підвищення кваліфікації персоналу; 

• підготовки проектних заявок та бізнес-планів; 

• забезпечення сталого функціонування АРР (фінансове стимулювання фахівців Агенції); 

• налагодження співпраці з донорами та потенційними інвесторами. 

1.4. Організатором проведення Конкурсного відбору АРР України (далі – Конкурс) є ГО «Центр 

реформ та місцевого розвитку». 

1.5. Учасниками  Конкурсного відбору є установи Агенції регіонального розвитку створені 

відповідно статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики» (далі – 

Заявники). 

1.6. Загальний бюджет конкурсу 3 316 000 грн. Очікується надати 4 гранти розміром по 829 000 

грн кожен. 

1.7. Очікуване співфінансування на реалізацію проекту  з різних джерел становить 174 000 грн. 

1.8. Своєю участю заявники підтверджують згоду з умовами Конкурсу, визначеними в даному 

Положенні, а також надають згоду на обробку персональних даних. 

1.9. Участь у Конкурсі є безкоштовною. 

 
ІІ. Порядок проведення Конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх установ – АРР України. 

2.2. Організатор залишає за собою право змінювати терміни проведення Конкурсу та своєчасно 

інформувати про такі зміни.  

2.3. Інформація про Конкурсу, його умови та результати розповсюджується електронною 

поштою. 

ІІІ. Критерії  відбору 

3.1. Кожна заявка, буде оцінена незалежними експертами за чотирма критеріями, що описані 

нижче, відповідно до визначеної 100-бальної шкали. 

 

https://www.region.net.ua/kopiya-arr
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Критерій оцінювання 
Максимальна 
кількість балів 

1. Інституційна спроможність (офіційно діючий та фіксований склад штатних 
працівників) – наявність відповідного досвіду у сфері реалізації проектів, 
ефективність розподілу ролей, здатність персоналу виконувати завдання 
Проекту  

40 

2. Фінансова спроможність – стабільні та достатні джерела спів-
фінансування для підтримки своєї діяльності протягом усього періоду 
реалізації Проекту 

40 

3. Структура співзасновників, що відповідають чинному законодавству в 
частині створення установ АРР 

10 

4. Наявність погодження участі у Конкурсі від Наглядової Ради АРР 
(Протокол, Гарантійний лист Голови НР, і т.д.) 

10 

Загальна максимальна кількість балів 100 
 

IV. Документи необхідні для участі в Конкурсі 

4.1. Для участі у Конкурсі заявник повинен подати копії наступних документів: 

• Витягу з Єдиного державного реєстру з усіма сторінками; 

• Положення (Установчого Акту) установи АРР; 

• Протоколу Установчих зборів засновників установи АРР;  

• Положення про Наглядову Раду установи АРР; 

• Протоколу Наглядової ради про призначення директора; 

• Копія довідки з банку про відкриття рахунку для підготовки грантових угод. 

4.2. Також заявник подає підписані керівником заявника: 

• Коротке портфоліо АРР; 

• Мотиваційний лист щодо участі у Конкурсі. 

4.3. Заявник повинен підтвердити свою фінансову спроможність будь-якими доступними 

йому документами, а також надати копії річної фінансової звітності за 2017 рік. 

 

V. Умови визначення переможців та завершення Конкурсу 

5.1. Заявник повинен подати пакет документів у форматі PDF (згідно Розділу IV) на 

електронну пошту info@region.net.ua до 14:00 (за київським часом) 12 листопада 2018 року. 

Запитання та пропозиції щодо організаційних питань приймаються до 18:00 6 листопада 

2018 року. 

5.2. Відбір переможців здійснюється Організатором із залученням незалежних експертів.  

5.3. Результати Конкурсу буде повідомлено для всіх установ АРР. 

5.4. З переможцями Конкурсу буде укладено Угоди щодо спільної реалізації проекту 

«Розвиток інституційної спроможності Агенції регіонального розвитку».  

5.5. У окремих випадках до участі у проектних заходах Агенцій-переможців будуть долучатися 

також і інші учасники конкурсу.  

mailto:info@region.net.ua

