
 
 

 

Проект «Чисте Повітря для України» за фінансової підтримки Програми Transition 
Міністерства закордонних справ Чеської Республіки та National Endowment for Democracy (США), 

оголошують програму малих грантів 

Залучення громадян до вирішення 
проблеми забруднення повітря України  

 

З а я вк и н а  г р а н т  (п рое к т ні  ід еї )  п р и йм аю т ьс я  п р от яг ом 2 021 -2 3  р р .  д о  
в и ч е рп а н н я б юдж е ту  

  МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою програми є підтримка місцевих цивільних спільнот і ініціативних груп, діяльність яких 
спрямована на вирішення проблем промислового забруднення повітря в Україні. Програма 
призначена для активних громадян, які хочуть вирішити проблему на місцевому рівні, звернути на 
неї увагу самоврядування та державних органів, і підключити співтовариство для пошуку певного 
рішення. Програма має дві основні мети: 

▪ рішення місцевих проблем, пов'язаних з промисловим забрудненням повітря, 
▪ підтримка активного залучення людей в суспільні процеси. 

  ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У ГРАНТ 

Громадські організації з будь-якої області України та автономної республіки Крим. Програма 
призначена в першу чергу для невеликих непрофесійних громадських організацій та ініціатив, які 
створені на добровільній основі. Підтримку можуть отримати і зовсім нові організації / ініціативи. 
Один заявник може подати кілька проектних ідеєю, але лише одна з них може отримати грант. 

  ОБСЯГ ГРАНТУ І ЧАС ТРИВАННЯ ПРОЕКТУ 

▪ Обсяг гранту: від 20 000 до 50 000 гривень; 
▪ Грант може становити аж до 100% витрат на реалізацію проекту; 
▪ Перевага надаватиметься проектам з співфінансуванням; 
▪ В рамках бюджету проекту можливо планувати організаційні витрати до 10%; 
▪ Час реалізації проекту: не більше 6 місяців; 
▪ Початок реалізації: не раніше 15 жовтня 2021; закінчення: пізніше 31 червня 2023 року. 

  ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Підтримку отримають проекти, спрямовані на боротьбу з промисловим забрудненням повітря в 
цілому, з акцентом на вирішення конкретних локальних проблем. Приклади діяльності: 
▪ Інформаційні кампанії, спрямовані на місцеве населення, громадські дискусії; 
▪ Переговори з представниками місцевого самоврядування, державних органів і організацій; 
▪ Незалежні і громадські експертизи, аналізи, дослідження і вимірювання; 
▪ Участь в процесах, прийняття рішень (оцінка впливу на навколишнє середовище та інше); 
▪ Підготовка документів та матеріалів про проблему (журналістські розслідування та огляди, 

інтерв'ю, фото і відеоматеріали та інше). 

Загальний грантовий фонд на весь термін становить 300 000 гривен. Підтримку отримають 6-
10 проектів. Сума кожного гранту може різнитися від 20 000 до 50 000 гривень. 



 
 

 

  ПРОГРАМА НЕ ПІДТРИМУЄ: 

▪ Одноразові дії, які не впливають на поліпшення навколишнього середовища; 

▪ Щорічно повторювані дії без доказових інновацій і результатів; 

▪ Проекти, в яких рішення проблем не пов'язано з участю громадськості; 

▪ Інвестиційні проекти; 

▪ Проекти, в бюджеті яких грант з цієї програми становить менше 50% витрат. 

  КРИТЕРІЇ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОЦІНКУ ПРОЕКТІВ 

A. Цивільний аспект проекту  

• Довгостроковий вплив на місцеве населення; 

• Активне залучення громадськості; 

• Створення можливостей для співпраці з підприємцями, органами місцевого самоврядування 
або державними організаціями. 

Б.  Внесок проекту у вирішення екологічних проблем  

• Рішення актуальною місцевої проблеми з використанням ефективних дій; 

• Внесок у поліпшення навколишнього середовища та зміцнення місцевої громади; 

• Освітлення проекту в ЗМІ (місцева преса, заходи для громадськості і т. п.). 

В. Оформлення заявки  

• Чітко сформульовані цілі і очікувані результати;  

• Деталізований календарний план реалізації; 

• Проект зрозумілий, наочний і актуальний. 

Г. Бюджет проекту   

• Бюджет проекту помірний, економний, обґрунтований і достовірний; 

• Адміністративні витрати становлять не більше 10% загальних витрат проекту; 

• Проект має гарантоване співфінансування. 

  ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДХИЛЕННЯ ЗАЯВКИ  

▪ У бланку заявки незаповнені всі необхідні дані або бланк заявки змінено; 

▪ Недостатньо висвітлені критерії, що впливають на оцінку проекту; 

▪ Мета проекту не відповідає цілям даної програми малих грантів. 

  ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ 

Бланк заявки на грант (проектної ідеї) потрібно заповнити онлайн (посилання знайдете на сайті 
https://cleanair.org.ua/granti). Проектні ідеї (російською або англійською мовами) приймаються два 
рази на рік (терміни шукайте на сайті або на наступній сторінці).  

Проектні ідеї розгляне комісія програми. Відібраним кандидатам буде запропоновано написати 
повну проектну заявку. У разі перемоги заявник укладає договір з організацією «Arnika» про надання 
гранту. Грант буде виплачений в два платежі. В термін до 1 місяця після завершення проекту 
одержувач гранту зобов'язаний надати описовий та фінансовий звіти з підтверджуючими 
документами. 
 

Консультації з питань подачі проектної заявки та умов надання малих грантів надає Аліна 
Машенко по телефону: +380 99 303 3232 та електронною поштою: smallgrants@cleanair.org.ua  

 

https://cleanair.org.ua/granti
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ 
 

«ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 
ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ УКРАЇНИ» 2021–2023 

 
терміни прийому проектних ідей:  

 
 

 
 

 

 
 

• Подача проектної ідеї

14 дней
• Повідомимо, якщо ваша ідея була обрана

30 дней

• Термін подачі проектної заявки (якщо ваша ідея 
перемогла)

14 дней

• Процес консультування контенту проекту і 
укладення контракту

• Початок проекту

Максимальний 
час тривання 
проекту

6 
місяців

Приймаємо 
заявки

2021-
2023

Остаточна 
дата реалізації

31. 6. 
2023

10/09 
2021 

15/01 
2022 

15/08 
2022 

15/01 
2023 



 
 

 

ОПИС ПРОГРАМИ МАЛИХ ГРАНТІВ 
«ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ПРОМИСЛОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ УКРАЇНИ» 

 
 
  ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ 

Програма буде реалізована в 2021-2023 рр. Вона є частиною міжнародного проекту екологічної 
громадської організації «Arnika» (Чеська Республіка) та «EcoCity» (ГО «ФріАрдуіно», Івано-
Франківськ) під назвою «Смог алярм: Експертиза і правові інструменти в громадських кампаніях 
за чисте повітря в містах України». Проект фінансується програмою Transition Міністерства 
закордонних справ Чеської Республіки та National Endowment for Democracy, США. 

Проекти програми малих грантів повинні стосуватися забруднення повітря в промислових 
агломераціях України. 

За допомогою програми малих грантів ми хочемо підтримати невеликі організації і неформальні 
громадські ініціативи, надати шанс і новачкам, і сміливим починанням. Фонд призначений для 
людей, які хочуть щось змінити в навколишньому світі, і не бояться привернути до своєї діяльності 
сусідів. Ми хочемо підтримати їх і навчити продовжувати діяльність в майбутньому. У програмі 
також можуть приймати участь досвідчені громадські ініціативи c новими ідеями і підходами. 

 
  ОРГАНІЗАТОРИ ПРОГРАМИ 
 
Arnika 
Чеська організація, яка об'єднує людей, які прагнуть покращення навколишнього середовища. Ми 
впевнені, що природне багатство не тільки дар, але також зобов'язання зберегти природу для 
майбутнього. Засновуємо нашу діяльність на спільній роботі з громадськістю. 
https://arnika.org/ru/ukraina 
 
EcoCity 
Команда технічних експертів Української мережі громадського моніторингу якості повітря EcoCity 
громадської організації «ФріАрдуіно» виготовляє доступні для населення станції моніторингу і 
інформує громадськість про рівень забруднення атмосферного повітря. 
https://www.eco-city.org.ua 
 
 
 

www.cleanair.org.ua 

https://arnika.org/ru/ukraina
https://www.eco-city.org.ua/

