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Перелік скорочень

ОГ - Об’єднання громадян
ГЕФ - Глобальний екологічний фонд
ПМГ - Програма малих грантів
ПРООН - Програма розвитку ООН
ЮНОПС - Офіс ООН з обслуговування проектів
НК - Національний координатор
НКК - Національний Керівний Комітет
ОП
МЗ

- Операційна програма
- Меморандум про згоду

дол. США - Долар США
грн. - Гривня України
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1. Загальна інформація

Програма малих грантів Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ ПМГ) впроваджується
Програмою розвитку ООН (ПРООН) і виконується Офісом Управління ООН з
обслуговування проектів (UNOPS).

З моменту запровадження у 1992 році Глобальним екологічним фондом (ГЕФ), Програма
малих грантів (ПМГ) сприяє широкій громадській діяльності, спрямованій на турботу про
глобальне довкілля. Основою метою Програми малих грантів (ПМГ) є ефективна підтримка
створення глобальних екологічних переваг і збереження навколишнього середовища у
глобальному масштабі через дії громад на  місцевому рівні, які доповнюють і підвищують
ефективність національних і глобальних заходів.

ПМГ має на меті досягти результатів щодо покращення стану глобального навколишнього
природного середовища шляхом підтримки ініціатив на місцевому рівні в таких ключових
сферах ГЕФ як (1) пом’якшення наслідків зміни клімату, (2) попередження деградації земель,
(3) хімічні речовини та відходи (попередження впливу СОЗ, ртуті, озоноруйнівних речовин),
(4) збереження біорізноманіття.

ПМГ працює в децентралізований, демократичний, прозорий спосіб та орієнтується на
потреби громад в країні. Її діяльність підтримується Національними координаторами (НК),
волонтерськими Національними Керівними Комітетами (НКК) і групою управління
програмою у м. Нью-Йорк.

Програма малих грантів ГЕФ співпрацює з громадами у всьому світі з метою подолання
найбільших екологічних проблем та успішно демонструє,  що підтримка громад у їхніх
намірах досягти сталого розвитку є не тільки можливою, але і надзвичайно результативною
та важливою.

2. Хто може звернутися для отримання гранту?

Об’єднання громад (ОГ), неформальні групи, зареєстровані відповідно до чинного
законодавства України щодо громадських організацій та місцевого самоврядування в Україні
можуть звернутися для отримання грантів ГЕФ/ПМГ. Ці ОГ повинні бути юридичними
особами і діяти як неприбуткові, нерелігійні, неполітичні організації.

Заявники повинні бути повинні бути визнані відповідними українськими органами влади та
відповідати усім чинним нормам цивільного та податкового законодавства, внесені до
Державного реєстру неприбуткових організацій, код 0032 та 0036.

ГЕФ/ПМГ підтримує як досвідчених, технічно та фінансово забезпечені ОГ, так і
новостворені ОГ, які пропагують діяльність з метою охороні довкілля, разом з цим
отримуючи переваги для громад.

Одна і та ж сама ОГ може отримати не більше 50 000 дол. США гранту ГЕФ ПМГ під час
однієї і тієї самої Операційної програми (ОП) ГЕФ ПМГ.

В проектному циклі ГЕФ 6, Програма малих грантів впроваджується на визначених
територіях. В Україні пріоритетними ландшафтами для діяльності ГЕФ ПМГ є Київське та
Житомирське Полісся, а також Степовий ландшафт.
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Звертаємо вашу увагу на те, що до ландшафту Житомирського та Київського Полісся
увійшли наступні адміністративні райони:
у Житомирській області - Володарсько-Волинський, Ємільчинський, Коростенський,
Лугинський, Малинський, Народицький, Овруцький, Олевський, Червоноармійський та
Черняхівський райони, Радомишльський райони;
у Рівненській області – Рокитнівський район;
у Київській області - Бородянський, Вишгородський, Іванківський, Києво-Святошинський,
Макарівський та Поліський райони.
До Степового ландшафту увійшли:
у Луганській області: Новопсковський, Біловодський, Новоайдарський, Білокуракинський,
Сватівський, Троїцький, Міловський, Старобільський, Марківський, Попаснянський,
Кременський райони;
у Донецькій області: Слов’янський, Бахмутський, Костянтинівський, Добропільський,
Краснолиманський, Волноваський, Володарський, Першотравневий райони;
у Запорізькій області: Розівський, Куйбишевський, Пологівський, Бердянський,
Токмакський, Чернігівський, Приморський, Михайлівський, Мелітопольський,
Приазовський, Веселівський, Якимівський райони;
у Херсонській області: Береславський, Каховський, Іванівський, Білозерський,
Цюрупинський, Чаплинський, Новотроїцький, Генічеський, Голопристанський, Скадовський,
Каланчацький райони.

Прибуткові організації/асоціації, національні і місцеві організації самоврядування,
підрозділи органів місцевого самоврядування, бюджетні організації (наприклад, заклади
освіти, лікарні тощо), приватні особи, не можуть бути отримувачами гранта, хоча вони
можуть бути партнерами проекту, або надавати співфінансування.



6

Не можуть отримувати грант ОГ, які перебувають під розслідуванням або справа по яких
передана до суду.

3. Критерії для подання заявки

1. Партнерства між організацією-заявником та іншими організаціями, якщо таке існує,
мають бути підкріплені відповідними документами (листами, меморандумами про
співпрацю тощо). Заявники повинні мати добре організовану систему комунікацій зі
своїми членами та іншими учасниками та партнерами, що підтверджується взаємно
узгодженими принципами, зазначеними в заявці.

2. Досвід роботи/співробітництва з місцевими громадами та підрозділами органів місцевого
самоврядування.

3. ОГ можуть розробити та впроваджувати проект з метою досягнення результатів для
громади та від її імені. Всеукраїнським ОГ рекомендується співпрацювати з місцевими
ОГ і місцевою громадою з метою впровадження зазначених проектів.

4. У разі якщо ПМГ мав проблеми з отримувачами щодо виконання проекту у зв’язку з
поганим звітуванням, незадовільними результатами моніторингу, і/або необґрунтованим
управлінням, отримувач ОГ не може звертатися для отримання гранту ПМГ протягом 3
років після закриття проекту. Таке рішення повинно приймається НКК і ПРООН.

4. Фінансова підтримка

1. Максимальна сума гранту (незворотне асигнування) за одним проектом становить до
50 000 дол. США.

2. Мінімальна сума гранту за проектом в Україні становить 25 000 дол. США.
3. Кожен рік ПМГ в Україні має на меті залучити 50% співфінансування на рівні

країни (оскільки грант ПМГ складає до 50% ЗАГАЛЬНОГО бюджету проекту). 50%
співфінансування може складати 25% внеску у формі фінансових ресурсів і 25% в
матеріальній формі (будь-ласка, перегляньте розділ «Бюджет» у Формі проектної
пропозиції). Формула є гнучкою відповідно до кожного окремого проекту.

a. Формула:

Проектна пропозиція = 100%

≤50% грант ПМГ

≤25%
у формі фінансових ресурсів

≤25%
в матеріальній формі

4. Під час планування грантів може бути надане фінансування до 2000 дол. США для
підготовки проектних пропозицій для проектів ГЕФ/ПМГ, з метою розрахунку
базових витрат, наприклад: аналіз ситуації, збір інформації, наукова оцінка, технічна
документація тощо.

5. Критерії відбору проектних пропозицій

Проекти, які прагнуть отримати підтримку ГЕФ/ПМГ, повинні відповідати наступним
критеріям:

1. Відповідати сферам ГЕФ/ПМГ (зміна клімату, біорізноманіття, деградація землі, хімічні
речовини та відходи)
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2. Відповідати всім або кільком ГЕФ/ПМГ принципам: місцеві дії – глобальні переваги,
вимірювальний вплив, подолання бідності і покращення якості життя, розвиток
інституційної спроможності, поширення обізнаності, розбудова і посилення партнерства,
досягнення сталого розвитку;

3. Відповідати програмним рекомендаціям; враховувати ландшафтний стратегічний підхід
ГЕФ/ПМГ.

4. Бути багатофункціональним, наприклад, мати три або більше наступних можливих
типів проектної діяльності/ компонентів:
4.1. Необхідний компонент – активна практична діяльність щодо захисту

навколишнього природного середовища з вимірювальним позитивним ефектом
(індикаторами) на якість довкілля в пріоритетних сферах ГЕФ/ПМГ або умовами для
досягнення такого ефекту в ширшому масштабі;

4.2. Демонстраційно-інвестиційна діяльність (соціально-економічний ефект);
4.3. Створення інвестиційних умов для регіонального розвитку;
4.4. Сприяння бізнесу, що позитивно впливає на довкілля та суспільство;
4.5. Спеціалізований або має прикладні дослідження в ПМГ сферах, визначених

діяльністю в рамках проекту;
4.6. Освітня та навчальна діяльність, підвищення поінформованості;
4.7. Навчання та посилення інституційної спроможності в суспільстві;
4.8. Поширення інформації про проект, його проблеми та досягнення, діяльність щодо

опублікування;
4.9. Конструктивна підтримка (лобіювання), спрямована на внесення змін або

доповнення законів, регуляторних актів, урядових рішень чи політик в сфері
діяльності ГЕФ, одночасно впроваджуючи практичну діяльність щодо захисту
навколишнього природного середовища в рамках проекту у співпраці з
громадськістю.

5. Бути інноваційним порівняно з іншими проектами, що вже фінансуються ГЕФ/ПМГ.
6. Мати чи забезпечити (повинно бути задокументовано) додаткове фінансування в

пропорції не менше, ніж 50:50 (ГЕФ/ПМГ: інші партнери).
7. Відповідати або не бути в протиріччі з національними пріоритетами, захистом

навколишнього природного середовища і іншими законами, стратегіями розвитку,
програмами і запланованою діяльністю країни.

8. Забезпечувати своєчасний моніторинг і оцінку проекту, який буде здійснюватись
учасниками та партнерами проекту;

9. Подавати чітку та деталізовану проектну пропозицію, в якій проектна діяльність
логічно поєднана із запланованими результатами, мати збалансований, максимально
деталізований бюджет, а також необхідні додатки.

6. Проектні пропозиції та діяльність, що не фінансуються

1. Створення або покращення рекреаційних зон або збір сміття, якщо така діяльність не
впливає напряму на покращення стану навколишнього природного середовища в
пріоритетних сферах ПМГ і не забезпечує безперервності діяльності;

2. Створення і утримання очисних та каналізаційних споруд;
3. Проекти, спрямовані на отримання прибутку кількома приватними особами чи

приватними фірмами, якщо вони також не слугують покращенню соціально-економічних
умов життя населення;

4. Закордонні подорожі (за межі України);
5. Однофункціональні проекти: лише громадські події, лише видання або публікації аудіо/

відео/ друкованих матеріалів, будь-які стипендії, лише зарплати тощо.
6. Витрати на минулу діяльність, незалежно від того, що минула діяльність відноситься до

проектної пропозиції.
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7. Проекти, які підтримують безпосередньо або опосередковано, політичні партії та
об’єднання, та іншу політичну діяльність.

8. Оплата комунальних послуг офісу проекту, орендна плата офісу проекту.
9. Виплата боргів.

7. Аплікаційні процедури

Проектні концепції і Проектні пропозиції подаються українською мовою. Лише Резюме
проекту у формі проектної пропозиції подаються англійською мовою.

Проектні концепції
На початковій стадії перед започаткуванням проекту подається його ідея у формі проектної
концепції. Проектна концепція подається у довільній формі. Для зручності подання
проектних концепцій на сайті ГЕФ ПМГ створено рубрику «Є ідея!?», за допомогою якої
можна швидко та зручно надати ідею проекту (посилання на рубрику:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLYSiOzyieMZSCSMY6KCIUOL7_5DsXg2t7xEvB
H75OG14_dw/viewform). Також проектні концепції можна надсилати у довільній формі на
електронну адресу gefsgpukr@gmail.com.

Проектна концепція є обов’язковим документом для тих, хто прагне брати участь у
подальшій конкурсній процедурі ПМГ для отримання фінансування. Лише після схвалення
проектної концепції ГО може звертатися для отримання коштів на планування гранту. Заявка
для отримання коштів на планування гранту є не обов’язковою і вимагається лише у разі,
якщо є така потреба і це сприятиме підготовці проектної пропозиції. Отримання гранту на
планування не гарантує те, що аплікант отримає грант; також грант на планування вимагає
від апліканта підготовку і подання проектної пропозиції.

Офіс ГЕФ ПМГ розглядає кожну проектну концепцію, а також визначає її відповідність
пріоритетним сферам і принципам ПМГ та ГЕФ. Якщо проектна концепція повністю або
частково відповідає пріоритетам ГЕФ/ПМГ, НК проводить консультації з аплікантом щодо
подальшої підготовки проектної пропозиції та заявки. Проектні концепції можуть
подаватись на постійній основі (немає кінцевої дати для подання проектної концепції).

Проектні пропозиції

Детальний опис проекту подається в Формі проектної пропозиції, яку НК надсилає після
схвалення концепції, або форма може бути завантажена за посиланням
http://sgpinfo.org.ua/index.php/ua/home/yak-my-pratsiuiemo. Проектні пропозиції повинні бути
подані до кінцевої дати подання таких пропозицій. Кінцева дата подання заявок
розміщена на веб-сторінці www.sgpinfo.org.ua в розділі «Оголошення».

Важливо пам’ятати, що проектна концепція повинна бути обговорена та схвалена ГЕФ ПМГ
перед поданням проектної пропозиції. Після отримання пропозиції представник ГЕФ ПМГ
здійсниє виїзд на місце виконання проекту і проведе остаточні консультації із аплікантами,
таким чином апліканти повинні намагатися надсилати пропозиції якнайраніше, не очікуючи
настання кінцевої дати подання пропозицій. Дуже часто проекти потребуть більше часу для
підготовки, ніж очікують апліканти. Це пов’язано з тим, що під час консультацій можуть
бути висловлені поправки та уточнення, які потребуватимуть врахування. Таким чином,
прийняття рішення щодо проекту може бути відкладене до проведення наступного конкурсу.

Проектна пропозиція повинна бути підготовлена відповідно до цього Керівництва,
Рекомендацій та Аплікаційних форм, а саме: повинна відповідати на всі поставлені питання,
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мати всі необхідні додатки. ГЕФ/ПМГ зберігає за собою право змінити процедури щодо
подання проектів та ГЕФ/ПМГ документації. ВСІ частини проектної пропозиції є
обов’язковими і подаються ОДНОРАЗОВО ОДНИМ пакетом.

8. Додатки до проектної пропозиції

1. Копія Свідоцтва про реєстрацію організації.
2. Копія Статуту організації.
3. Копія Виписки ЄДРПОУ.
4. Копія  рішення про присвоєння ознаки неприбутковості.
5. Якщо проект має додаткове співфінансування, необхідно додати копію угоди з іншими

донорами, гарантії співфінансування або документи про позику, якщо є у наявності.
Внески у безготівковій формі також повинні бути підкріплені гарантіями, в яких такий
внесок організації/приватної особи повинен бути оцінений у специфічній сумі або
детально описаний.

6. Якщо є партнери  проекту або інші зацікавлені особи, які братимуть участь у діяльності
проекту, необхідно додати відповідні документи.

7. Резюме консультантів, їх технічні завдання або технічні завдання субпідрядних
організацій.

8. Якщо проектна діяльність потребує отримання дозволів від урядових інституцій
(наприклад, зміни кордонів парку, використання деградованих земель
державної/комунальної власності, тощо), необхідно прикріпити копії відповідних
дозволів.

9. Якщо проект стосується земельних питань або питань іншої власності, аплікант повинен
визначити чи немає в цьому конфлікту інтересів та прикріпити відповідні документи
разом із проектною пропозицією.

10. Якщо діяльність проекту впливає на місцеву громаду в економічному плані (наприклад,
прибуткова діяльність або потреба в інвестиціях), необхідно подати письмову згоду від
громади або її представників, а також письмове підтвердження того, що окремі
представники громади здійснять безготівкові внески у діяльність проекту і підтримують
цей проект.

11. Надати документи про участь громади у підготовці проекту, їхньої майбутньої участі в
проекті.

12. Фото, відео- матеріали, інші матеріали з об’єкта, місцевості, де запланована реалізація
проекту.

9. Як і куди звертатися?

Кінцеві дати подання проектних пропозицій будуть розміщені на веб-сайті
www.sgpinfo.org.ua у розділі «Оголошення» або інших інформаційних джерелах (газети,
веб-сайти тощо).

Готова проектна пропозиція повинна бути надіслана лише через відділення поштового
зв’язку в 2 (двох) друкованих екземплярах (1 оригінал і 1 ксерокопія) і повинна бути
отримана офісом ГЕФ ПМГ до  проголошеної кінцевої дати. Проектна пропозиція також
надсилається електронною поштою в ОДНІЙ заархівованій папці (ZIP, RAR, тощо)
незалежно від типу вміщених документів (тексти, малюнки, pdf, тощо). Електронна пошта
відправника ПОВИННА бути тією ж самою, яка зазначена в проектній концепції/ Формі
проектної пропозиції.

Якщо проектна пропозиція потребує доопрацювання, апліканта буде відповідно
поінформовано про дату, до якої повна кінцева версія повинна бути надіслана через
відділення поштового зв’язку та електронною поштою.
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Поштова адреса для подання проектних пропозицій є наступною:
Офіс ЮНОПС в Україні
Програма ПРООН- ГЕФ ПМГ
вул. Липська, 10
м. Київ
Україна
01021

Електронна пошта: SvitlanaN@unops.org та gefsgpukr@gmail.com.

10.Відбір проекту та підписання Меморандуму про згоду

НКК здійснить оцінку із залученням експертного середовища. Переможці конкурсу
отримають разом з повідомленням про результати конкурсу варіант угоди (Меморандуму
про згоду). Меморандум про згоду (МЗ) укладається з організаціями-переможцями і
підписується Координатором проекту.

В середньому близько 2 місяців може пройти між кінцем поданням (доопрацьованої)
проектної пропозицій та часом, коли ГЕФ/ПМГ надається підтримка (перший транш). Тому
цей факт необхідно враховувати під час підготовки робочого плану проекту.

11.Управління проектом

ОГ-переможець є відповідальним за вчасне виконання всієї схваленої діяльності,
передбаченої проектом, використання коштів за належністю і подання Звітів ГЕФ/ПМГ в
Україні.

Якщо виконання проекту потребуватиме підготовки технічної документації (висновків
експертів), то вона повинна бути підготовлена перед поданням проектної пропозиції у
зв’язку з тим, що оцінка вартості запропонованих завдань повинна бути включена до
проектної пропозиції і розрахована в бюджеті. У разі, якщо підготовчі витрати є значними,
то ОГ/НУО може звернутися за отриманням Гранту на планування з метою покриття витрат
при підготовці пропозиції.

ВСІ ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, підготовлені під час виконання грантового проекту
(книги, брошури, буклети, статті, стенди, футболки, капелюшки тощо) ПОВИННІ включати
логотипи ГЕФ, ПМГ та ПРООН; короткий опис (який може бути отриманий від офісу
ГЕФ/ПМГ), включаючи контактні дані та інтернет-адресу ГЕФ/ПМГ; перелік партнерів
проекту та інформацію про тираж, видавництво та замовника продукції. Якщо ця умова
недотримана, то ГЕФ/ПМГ може відмовитись від покриття витрат, витрачених на підготовку
цих матеріалів, навіть якщо ці кошти бути передбачені та схвалені в Бюджеті проекту.

Директор проекту або Координатор проекту повинні підтримувати постійний контакт (у
письмовій формі, телефонній розмові, електронною поштою, зустрічі) з Національним
координатором та командою ГЕФ ПМГ, інформуючи про виконання проекту, призначені
громадські події, зустрічі, моніторингові візити та інші важливі заходи.

ПМГ/ГЕФ  протягом реалізації грантових пропозицій та після їх завершення проводити
моніторинг реалізації проекту на предмет відповідності цілям, досягнення завдань тощо.

12.Зміни та припинення фінансування
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Під час етапів виконання проекту може виникнути необхідність у зміні запропонованого
робочого плану проекту та/або бюджету. Якщо такі зміни є необхідними, Координатор
проекту та/або Керівник ОГ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ подати Національному координатору
письмовий запит та обґрунтування необхідності внесення змін до запропонованого бюджету
та/або робочого плану. Слід зазначити, що доопрацьований робочий план та/або бюджет
подаються разом із зазначеним письмовим запитом. Зміни до запропонованої діяльності
можуть бути зроблені лише після отримання письмової згоди від Національного
координатора як схвалення поданого письмового запиту.

НКК має право зупиняти контракт, включаючи відкликання наданих коштів, якщо здійснені
не схвалені зміни до Робочого плану або Бюджету (окремо від зазначеного вище), якщо Звіти
подаються невчасно або дані Моніторингу підтверджують, що організація-виконавець
впроваджує проект неналежно або витрачає кошти, надані ГЕФ/ПМГ, не за призначенням.

Будь-які невитрачені кошти ГЕФ/ПМГ при завершенні виконання проекту ПОВИННІ бути
повернуті банківським переказом на рахунок ПРООН.

13.Моніторинг і оцінка

Моніторинг і оцінка (M&E) є компонентами циклу проекту, які допомагають забезпечувати
успіх та стабільність проекту. M&E включає огляд і оцінку прогресу проектної діяльності та
її результатів, а також допомагає ідентифікувати перепони і труднощі, визначити чи
досягнені поставлені цілі та завдання.

Не дивлячись на те, що функції M&E є спорідненими, на практиці виявляються відмінності
між цими двома аспектами. Моніторинг націлений на постійний огляд стану виконання
проекту та поставлені завдання. Оцінка є періодичною діяльністю, метою якої є оцінка
відповідності проекту, діяльності та отриманих результатів. Часто вплив на навколишнє
природне середовище помітний лише після спливу одного або кількох років, тому ОГ/НУО
повинні передбачити шляхи та можливості оцінки таких результатів пізніше.

ПМГ/ГЕФ проводить моніторинг реалізації проектів на основі огляду періодичних звітів
щодо ходу реалізації та фінансових звітів/фінальних звіту щодо реалізації та фінансового
звіту, що подаються відповідно до умов МЗ; проведення виїзних перевірок;  організації
незалежної експертної оцінки/аудиту.

Це можуть бути зустрічі, консультації, робочі/діалогові групи, анкетування/опитування,
громадські заходи тощо. Участь представників організацій громадянського суспільства
повинна бути задокументованою або підтверджена іншим чином. ОГ можуть включати в
свій бюджет ресурси, необхідні для здійснення моніторингу та оцінки. З цією метою
підготовлені “Робочий план проекту з графіком моніторингу” та “Документи щодо
моніторингу та оцінки” (наведені нижче).

Під час здійснення оцінки є важливим залучити до цього процесу не лише тих, хто виконує
проект, а також всіх членів організації-виконавця, представників громад, на яких напряму
впливає проект, представників органів місцевого самоврядування, експертів, представників
цільових груп, в тому числі від громадських, наукових інститутів, бізнесу тощо.

14.Вимоги щодо звітування

Звіт про прогрес (Progress Report) є дуже важливим документом, оскільки надання
фінансової підтримки буде залежати від його якості (як описова, так і фінансова частини).
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Звіт про прогрес підписується Головою організації або Директором проекту та
Координатором проекту. Лише рахунки, видані організації-отримувачу під час виконання
проекту будуть вважатися легітимними витратами проекту.

Крім того, отримувач повинен надати облік отриманого співфінансування (як у фінансовій,
так і матеріальній формі), скільки було отримано і як було використано з відповідними
підтверджуючими документами (підписаними листами про співфінансування, документами
щодо здійсненого фінансування, контракти з донорами, включаючи додатки, оригінали
рахунків та інших підтверджуючих документів тощо).

Звертаємо увагу на той факт, що у фінальному фінансовому звіті отримувач повинен
відзвітувати за всю суму гранту ГЕФ/ПМГ. Кінцевий переказ коштів буде здійснений лише у
разі, якщо буде схвалено Фінальний звіт; іншими словами, отримувач повинен оплатити
вартість завершальної стадії проекту власними коштами/ресурсами або коштами/ресурсами з
інших фондів.

Детальні інструкції, вимоги до змістовного та фінансового звітів, а також тренінг щодо
звітування будуть презентовані Отримувачу гранту після підписання МЗ.

15.Бюджет

Після підписання МЗ і затвердження дат звітування, а також сум і дат проміжних (поточних)
платежів, переказ коштів ГЕФ/ПМГ на банківський рахунок Отримувача буде здійснено
протягом трьох тижнів.

Всі нараховані відсотки на рахунок повинні бути повернуті в проект. МЗ укладається в
доларах США, тому під час переведення грошей в українські гривні, сума розраховується
згідно з офіційним курсом обміну ООН на дату платежу.
ПРООН не несе відповідальності за коливання обмінного курсу дол. США.

Можливі витрати

1. Середня заробітна плата для координатора чи бухгалтера за роботу, яка залежить від
відпрацьованих місяців/днів/годин/обсягу робіт у проекті. Виплата повинна бути
здійснена частинами відповідно до пропорцій виконаної роботи.

2. Контракти підряду на консалтингові послуги та експертний аналіз (технічний,
фінансовий, планування, бізнес, менеджмент та інші). Сума, витрачена на заробітну
плату для координатора/бухгалтера і виконавців, а також на винагороди для експертів,
лекторів або консультантів не може перевищувати 25% наданих ПМГ коштів.

3. Витрати на заробітну плату для директора/координатора проекту, і/або бухгалтера, і/або
виконавців не відшкодовуються при отриманні Гранту на планування під час підготовки
проектної пропозиції.

4. Витрати на відрядження і транспортування лише в межах території України.
5. Підготовка, друк і розповсюдження інформації та популяризація матеріалів (друковані/

аудіо/ відео матеріали, випущені матеріали, тощо). Рекомендації та вимоги до друкованої
продукції дивіться в розділі 11 «Управління проектом».

6. Закупівля необхідного для проекту неофісного обладнання та офісних витратних
матеріалів.

7. Збір і аналіз інформації і статистичних даних.
8. Громадські події: семінари, конференції, тренінги, слухання, дискусії, опитування, тощо

(як додаткові елементи проекту).
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9. Виробництво різноманітної продукції (якщо проект є інвестицією та/або прибутковим
проектом).

10. Аудит проекту є обов”язковим (витрати складають не більше, ніж 25 000 грн.). Лише
ліцензовані організації з аудиту можуть здійснювати аудит.

11. Непередбачені витрати (не більше ніж 3% суми ГЕФ/ПМГ гранту). Ця стаття бюджету
головним чином використовується для покриття витрат, пов’язаних з коливанням
обмінного курсу дол. США, водночас це може бути використано лише з письмового
дозволу НК.

Коментарі

Після того, як проект буде затверджено ПМГ ГЕФ в Україні надасть детальні правила та
перелік документів, необхідних для змістовного та фінансового звітування.

Коли існує паралельне або додаткове фінансування діяльності проекту, окремі статті
бюджету повинні бути віднесені до особливих джерел фінансування/донорів з метою
полегшення ведення обліку витрат. Іншими словами, кожна стаття витрат не повинна
сплачуватись шляхом об’єднання внесків від декількох джерел фінансування.

ГЕФ/ПМГ здійснить переказ коштів лише тоді, коли всі додаткові гарантії співфінансування
будуть надані.

У кожному проекті буде проведено незалежний аудит або незалежне оцінювання. Фінансові
документи та їх копії зберігатимуться в ОГ протягом п’яти років після завершення проекту.

16.Графік платежів

Кошти ГЕФ/ПМГ як правило надаються трьома траншами. Разом з цим кількість траншів
може становити від трьох до п’яти. Останній транш повинен складати 10% або більше від
загальної суми ГЕФ/ПМГ.

Вн
ес

ки

П’ЯТЬ внесків коштів
гранту

3 Звіти про стан
впровадження і Кінцевий

звіт

ЧОТИРИ внески коштів
гранту

2 Звіти про стан
впровадження і Кінцевий

звіт

ТРИ внески коштів
гранту

1 Звіт про стан
впровадження і Кінцевий

звіт
1 ≤30% (після підписання МЗ

за відсутності інших умов)
≤35% (після підписання МЗ
за відсутності інших умов)

≤50% (після підписання МЗ
за відсутності інших умов)

2 ≤20% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Звіту про стан
впровадження № 1)

≤30% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Звіту про стан
впровадження № 1)

≤40% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Звіту про стан
впровадження № 1)

3 ≤20% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Звіту про стан
впровадження № 2)

≤25% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Звіту про стан
впровадження № 2)

≥10% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Кінцевого звіту)

4 ≤20% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Звіту про стан
впровадження № 3)

≥10% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Кінцевого звіту) 100% виконання

5 ≥10% (Після прийняття
ГЕФ ПМГ Кінцевого звіту) 100%  виконання

100%  виконання
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17.Тривалість проекту та інша додаткова інформація

Максимальна тривалість проекту складає 18 місяців. Водночас рекомендованим періодом
впровадження проекту є 12 місяців.

Ключові сфери ГЕФ/ПМГ та операційні програми
Для кожного проекту, профінансованого ГЕФ, визначена лише одна ключова сфера. Навіть
якщо очікується, що діяльність проекту матиме вплив більш ніж на одну ключову сферу,
тільки первинна ключова сфера буде вибрана. Для кожної ключової сфери можна
використовувати лише певні операційні програми (ОП). Коли Ви обираєте ключову сферу,
Ви повинні обрати лише одну ОП для кожного проекту.

Що є РЕЗУЛЬТАТОМ?
Результат - це:
Те, що можна пояснити, описати, виміряти чи підрахувати як зміну внаслідок причинно-
наслідкового зв’язку.
- Цією зміною може бути  ’покращення в...’ ’збільшення в...’, чи ’посилення ’
- Цією зміною може бути також ‘зниження…’ або ‘зменшення…’.

!!! Будь ласка, пам’ятайте !!!:

ДІЯЛЬНІСТЬ НЕ Є РЕЗУЛЬТАТОМ

- Продукція (як тип ‘результату’) є наслідком/результатом діяльності
- Завершення діяльності не є кінцевим результатом
- Кількість людей, що взяли участь у навчаннях/ Кількість проведених семінарів не є
результатом… Які зміни сталися внаслідок цієї діяльності?

Що таке ПОКАЗНИК?

Показником вимірюються досягнення результатів відносно очікуваних результатів, щоб
забезпечити доказ того, що результат був досягнутий, АБО для того, щоб показати ознаки,
що успіхи отримані внаслідок досягнення результату.

18. Форма проектної пропозиції додається:
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАТНІВ ГЕФ
УКРАЇНА

ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ
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ЗМІСТ

Титульна сторінка

Форма проектної пропозиції

РОЗДІЛ 1: Основні положення проектної пропозиції

1.1. Узагальнена інформація про проект (короткий опис проекту)

1.2. Інформація про організацію-апліканта та спроможність впроваджувати проект

1.3. Цілі та очікувані результати проекту

1.4. Детальний опис діяльності/робіт проекту та план залучення громади до

впровадження проекту

1.5. Відповідність критеріям ГЕФ та ПМГ

1.6. Види діяльностей проекту та багатофункціональність

1.7. Глобальний екологічний вплив

1.8. Соціально-економічний вплив

1.9. Партнерства

1.10. Гендерні питання

1.11. Розбудова спроможності, поширення інформації про результати проекту та його

реплікативність.

1.12. Таблиця послідовності

РОЗДІЛ 2: Ризики, моніторинг та оцінка результатів

2.1. Ризики на шляху успішного впровадження проекту

2.2. Моніторинг, оцінка результатів та індикатори проекту

2.3. Сталість результатів проекту

2.4. Робочий план з графіком моніторингу проекту

2.5. Таблиця моніторингу та оцінки

РОЗДІЛ 3: Бюджет проекту

3.1. Загальний бюджет проекту

3.2. Банківські реквізити організації-апліканта

Резюме проекту англійською мовою

Контрольний перелік додатків до проектної пропозиції

Додаток 1. Індикатори результатів проекту
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ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

Країна: Україна Подана: (вказати дату)

№ коду проекту: ……………………………………… (не вказувати, заповнюється ГЕФ ПМГ)

Назва проекту: __________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ-АПЛІКАНТА
Назва організації: ________________________________________________________________

Рік заснування: ___________________         Кількість членів організації:__________________

Поштова адреса: _________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Адреса фактичного місцезнаходження: ______________________________________________

________________________________________________________________________________

Телефон: ___________________

E-mail: _____________________

Голова організації: ______________________________________________ (ПІБ, посада)

Координатор проекту:  ________________________________________________ (ПІБ, посада)

Адреса фактичного місцезнаходження: ______________________________________________

________________________________________________________________________________

ОПИС ОРГАНІЗАЦІЇ ТА СПРОМОЖНІСТЬ ВПРОВАДЖУВАТИ ПРОЕКТ
!!! Текст червоного кольору необхідно видаляти в ході заповнення форми.

Не більше 1,5 сторінки А 4. У цьому розділі слід продемонструвати, що організація - заявник має досвід,
спроможність, та наміри успішно впровадити запропонований проект, чи має намір тісно співпрацювати з
ГЕФ ПМГ з метою набуття необхідних навиків у впровадженні проектів.  Перелік питань, що слід описати
включає:

Коротка інформація про організацію, мета, цілі та основна діяльність, організаційний підхід до впровадження
проектів, як організація планує побудувати роботу із впровадження проекту; кількість членів, участь у
політичній діяльності, юридичний статус організації (державна реєстрація).

Структура організації, управління організацією, фінансування, підходи та інструменти менеджменту у
формі  фінансової, адміністративної та технічної політик, процедури внутрішнього контролю, моніторингу
та аудиту, що  забезпечує захист, контроль раціонального та цільового використання ресурсів у досягненні
цілей та завдань проекту, захист від шахрайства та зловживань.

Досвід  впровадження проектів, якщо такий є. Досвід співпраці з ГЕФ ПМГ. Участь та роль в національних,
міжнародних проектах/ініціативах (назва проекту, часові межі, донор, отриманий досвід), досвід співпраці з
місцевою громадою, місцевою владою, по можливості навести приклади інше).

Опишіть попередній досвід щодо діяльності, запропонованої у проектній пропозиції, наприклад - проекти щодо
зменшення втрати біорізноманіття, зміни клімату та адаптації, деградації землі,  інше; або досвід
впровадження проектів щодо збереження природних ресурсів та сталого розвитку на рівні громади.
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ПРОЕКТ
Класифікація ГЕФ ПМГ

Стратегічні пріоритети ГЕФ ПМГ Категорія проекту

Зміна клімату Демонстраційний проект
Деградація землі Проект з розбудови спроможності
Біорізноманіття Прикладні дослідження та аналіз
Хімічні речовини (СОЗ) Поширення інформації
Розбудова спроможності Розбудова партнерств та діалог із владою

Запропонована дата початку проекту:_____________________

Термін реалізації проекту: ______________________

Територія впровадження проекту: __________________________________

ФІНАНСУВАННЯ

Кошти, що передбачається отримати від
ГЕФ ПМГ: USD

Загальна вартість проекту:
USD

Співфінансування:  загальне (еквівалент) - USD ( % (до загальної вартості
проекту), із них: фінансові ресурси - % (до загальної суми співфінансування), у
матеріальній формі - % (до загальної суми співфінансування)
Джерело
співфінансування:
(вказати назву та
контактні дані)

Фінансовий внесок У матеріальній
формі

Гарантійні
листи

Приміт-
ки

USD USD

Загальна:

Проектну пропозицію подано _______________________(ПІБ) ________________ (підпис)

Печатка організації-апліканта:

Проектна пропозиція повинна не перевищувати 25 сторінок (включно з графіками та діаграмами). Проектну
пропозицію слід подавати у друкованому вигляді у 2х екземплярах (оригіналі та копії), крім того в
електронному вигляді в форматі архівної папки на електронну адресу gefsgpukr@gmail.com. Всі супровідні
документи до проектної пропозиції повинні містити назву проекту, що пропонується до розгляду. Титульна
сторінка проектної пропозиції є важливим узагальненням інформації про проект.
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№ коду проекту: ………………………………… (не вказувати, заповнюється ГЕФ ПМГ)

Назва проекту: __________________________________________________________________________________

ФОРМА ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

РОЗДІЛ 1:
Основні положення проектної пропозиції

1.1. Узагальнена інформація про проект (короткий опис проекту).

Узагальнена інформація про проект повинна містити опис проекту, включно з ключовими екологічними
проблемами/питаннями, що заплановано вирішити в рамках проекту. Крім того, слід зазначити логічне
обґрунтування необхідності впровадження проекту. У цьому розділі слід дати характеристику місцевості, де
заплановано впровадження проекту, відповідність стратегічним пріоритетам ГЕФ ПМГ, особливості
громада(и).

1.2. Цілі та очікувані результати проекту.

У цьому розділі слід зазначити наступне:
- формулювання проблеми та завдання, які проект планує вирішити;
- загальну мету та специфічні цілі проекту;
- детальний опис обґрунтування необхідності проекту та його важливість для впровадження стратегій ГЕФ,
ПМГ;
- показати зв'язок проекту з відповідними програмами чи діяльністю громади;
- специфічні цілі чи результати, що будуть отримані від впровадження проекту. Очікувані результати
проекту, що можна виміряти та оцінити в кінці проекту (які зміни відбулися в результаті впровадження
проекту).

1.3. Детальний опис діяльності/робіт проекту та план залучення громади до
впровадження проекту.

Опишіть детальний план діяльності/робіт проекту: Що буде зроблено для досягнення цілей проекту, хто
впроваджуватиме проект/заходи, коли (часові рамки), де.

Напишіть план залучення громади до впровадження проекту: участь громади у плануванні та розробці
проекту, впровадженні проекту, моніторингу та оцінці проекту. Ця інформація буде базовою для оцінки
участі громад та сталості проекту.

1.4. Відповідність критеріям ГЕФ та ПМГ.
Програма малих грантів ПРООН/ГЕФ надає фінансові та технічні ресурси для підтримки діяльності,
направленої на збереження довкілля, а також на покращення добробуту і життя людей.

1.5. Види діяльностей проекту та багатофункціональність.

1.6. Глобальний екологічний вплив.

1.7. Соціально-економічний вплив.

1.8. Партнерства.
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1.9. Гендерні питання.

1.10. Розбудова спроможності, поширення інформації про результати проекту та його
реплікативність.
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1.11. Таблиця послідовності
Таблиця послідовності повинна відображати логічний зв'язок між загальною метою проекту, специфічними цілями, запланованою діяльністю та результатами.
Таблиця послідовності разом із бюджетом проекту та робочим планом використовуватиметься під час моніторингу та оцінки проміжного та заключного звітів.

Загальна мета
– Вплив

Специфічні цілі
– Результати Діяльність

Результати
діяльності -

Outputs

Результати
(вимірювані та
такі, що можна

перевірити)

Джерела
інформації для
підтримки та

доведення
результатів

Зовнішні
фактори, якщо

існують

1. 1. 1.

2. 2.

3. 3.

2. 1. 1.
2.
3.

3.
Інше …

1.
2.
3.
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РОЗДІЛ 2:
Ризики, моніторинг та оцінка результатів

2.1. Ризики на шляху успішного впровадження проекту.

2.2. Моніторинг, оцінка результатів та індикатори проекту.

Запропонуйте специфічні та вимірювані індикатори, які допоможуть оцінити результати та досягнення
проекту. Див. Додаток 1.

2.3. Сталість результатів проекту.

Сталість результатів проекту є дуже важливим аспектом усіх проектів ГЕФ ПМГ. В проектній пропозиції
слід описати послідовність та заходи в рамках проекту, які сприятимуть досягненню сталості проекту. Слід
показати яким чином вплив проекту продовжуватиметься протягом багатьох років, навіть після припинення
фінансування з боку ГЕФ ПМГ. Кошти  ГЕФ ПМГ надаються з метою започаткування діяльності, яка має
продовжуватись самостійно після завершення проекту.
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2.4. Робочий план з графіком моніторингу проекту: (позначте відповідний місяць позначкою “X” )
№ проекту: (заповнюється ГЕФ ПМГ після
затвердження проетку)

Назва проекту:

Назва організації-отримувача гранту:
Короткий опис загальної мети проекту:

Короткий опис специфічної цілі № 1:

Перелік діяльностей для досягнення цієї цілі. Вказати хто відповідальний
за кожну діяльність та досягнення індикаторів. Період діяльності (місяців чи кварталів) 20_ _ року/ів

Діяльність Відповідальна сторона Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1
1.2
1.3
1.4
Короткий опис специфічної цілі № 2:

Діяльність Відповідальна сторона Індикатор 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2.1
2.2
2.3
(т.д. відповідно до специфічних цілей)
Зазначте осіб відповідальних за підготовку моніторингового та звіту про
прогрес:

Частота моніторингу/Звітування

Моніторинг ПІБ
Звітність, в т.ч.
фінансова  (проміжна,
фінальна тощо)

ПІБ
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РОЗДІЛ 3:
Бюджет проекту

3.1. Загальний бюджет проекту:
Бюджет є важливою складовою кожної проектної пропозиції ГЕФ ПМГ і повинен бути підготовлений до подачі проектної пропозиції. Після затвердження проектної
пропозиції та прийняття рішення про фінансування, бюджет проекту стає невід'ємною частиною Меморандуму про співпрацю між ГЕФ ПМГ та організацією, що
впроваджує проект.
Витрати, зазначені в бюджеті, повинні відповідати загальним вимогам, специфічним цілям  проекту, та запланованій діяльності. Усі заплановані витрати повинні
відображатись в таблиці «Бюджет», як ті, що надаються ПМГ, так і з інших джерел фінансування. Постарайтесь групувати витрати у таблиці відповідно до
запланованої діяльності. Кошти слід вказувати в доларах США (USD). Там, де це необхідно, додайте будь ласка опис витрат у останній колонці таблиці «Опис». Для
зручності використання надається дана форма бюджету у форматі Exl.

Кошти ГЕФ
ПМГ
(USD)

Інші джерела (1:1)

# Витрати Одиниця
виміру К-сть Вартість за

одиницю
Загальна

(USD)

Грошова
форма

(вказати у
коментарях)

Негрошова
форма

(вказати у
коментарях)

Загальна сума
співфінансуванн
я (в грошовій та

негрошовій
формі)

Опис,
коментарі щодо деталей

співфінансування

1 Персонал/праця (max 25% від гранту ПМГ):

1.1 Координатор проекту Місяць/дні 0.00 0.00

1.2 Бухгалтер 0.00 0.00

Загальні витрати 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ГРОМАДСЬКІ ЗАХОДИ - ТРЕНІНГИ/СЕМІНАРИ/СЛУХАННЯ/ПРЕЗЕНТАЦІЇ,ІНШЕ:

2.1 Одиниця 0.00 0.00

2.2 0.00 0.00

2.3 0.00 0.00

2.4 0.00 0.00

2.5 0.00 0.00

2.6 0.00 0.00
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2.X 0.00 0.00

Загальні витрати 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ (поширення обізнаності, моніторинг, оцінка, консультації):

3.1 Розробка та друк матеріалів 0.00 0.00

3.2 Дослідження, аналіз 0.00 0.00

3.3 Опитування 0.00 0.00

3.4 0.00 0.00

3.5 0.00 0.00

3.6 0.00 0.00

3.X 0.00 0.00

Загальні витрати 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 ОБЛАДНАННЯ/МАТЕРІАЛИ (max 25% від гранту ПМГ):

4.1 0.00 0.00

4.2 0.00 0.00

4.3 0.00 0.00

4.4 0.00 0.00

4.5 0.00 0.00

4.6 0.00 0.00

4.X 0.00 0.00

Загальні витрати 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 ОФІСНІ ВИТРАТИ/АРЕНДА (НЕ фінансується ГЕФ ПМГ):

5.1 Оренда 0.00 0.00

5.2 Електроенергія 0.00 0.00

5.3 Опалення 0.00 0.00
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5.4 Прибирання 0.00 0.00

5.5 Зв'язок 0.00 0.00

5.6 0.00 0.00

5.X 0.00 0.00

Загальні витрати 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 ІНШІ ВИТРАТИ (слід вказати):

6.1 Аудит проекту (обов'язково) 0.00 0.00

6.2 Комісія банку 0.00 0.00

6.3 0.00 0.00

6.4 0.00 0.00

6.5 0.00 0.00

6.6 0.00 0.00

6.X 0.00 0.00

Загальні витрати 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7 НЕПЕРЕДБАЧУВАНІ ВИТРАТИ (max 3% від гранту ПМГ):

7.1 Непередбачувані витрати 0.00

Загальні витрати 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ ЗА

ВСІМА СТАТТЯМИ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2. Банківські реквізити організації-апліканта.
Назва отримувача платежу:
Назва банку: Адреса банку:
КОД ЄДРПОУ:
№ розрахункового рахунку: МФО, SWIFT код:
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Project title:
Implementing organization:
Partners:

Короткий опис основних положень проектної пропозиції  англійською  мовою, включаючи загальну мету,
специфічні цілі та результати, які  планується досягти



КОНТРОЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Копія свідоцтва про реєстрацію  організації
2. Копія Статуту організації
3. Копія Виписки з ЄДРПОУ
4. Копія Рішення про присвоєння ознаки неприбутковості
5. Гарантійні листи від партнерів про намір співфінансування проекту
6. Документи, що підтверджують участь громади
7. Партнерська угода, меморандум, лист про наміри з учасниками проекту
8. Резюме консультантів  проекту, та короткий опис їх запланованої діяльності в

рамках проекту (технічне завдання)
9. У разі закупівлі неофісного обладнання в рамках проекту слід надати його

специфікацію та індикативну вартість
10. Генеральний план, проект об'єкту, який планується модернізувати, збудувати

або створити в рамках проекту
11. Документи, що підтверджують право на користування земельною  ділянкою,

будівлею та будь яким іншим майном та ресурсами, де  заплановано діяльність
в рамках проекту

12. Інше (фото, відео- матеріали з об’єкта, місцевості, де запланована реалізація
проекту), тощо.
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ДОДАТОК 1.
Індикатори результатів проекту

Зміна клімату (Climate Change - CC)
Будь-ласка, вкажіть кількісні характеристики очікуваних результатів проекту:
• Тонни викидів CO2, яких вдалося уникнути в результаті застосування низьковуглецевих
технологій:

o Заходи з використанням відновлюваної енергії (будь ласка, надайте детальний опис і
кількісні характеристики),

o Приклади використання низьковуглецевого транспорту (будь ласка, надайте детальний
опис і кількісні характеристики),

o Заходи з підвищення енергоефективності (будь ласка, надайте детальний опис і
кількісні характеристики),

o Інше (будь ласка, надайте детальний опис і кількісні характеристики);
• Кількість членів громади, що використовують технології з низьким викидом парникових газів;
• Загальна вартість отриманої енергії, технологій і транспортних послуг (у доларах США);
• Гектари землі, на яких були застосовані способи поліпшеного землекористування та підвищення
стійкості до кліматичних змін;
• Тонни викидів CO2, яких вдалося уникнути за рахунок застосування способів сталого
землекористування та підвищення стійкості до кліматичних змін;
• До скількох місцевих законодавчих актів щодо зміни клімату було внесено зміни завдяки
проекту;
• До скількох державних законодавчих актів щодо зміни клімату було внесено зміни завдяки
проекту;
• Кількість створених чи впроваджених інноваційних технологій.

Біорізноманіття (Biodiversity - BD)
Будь-ласка, вкажіть кількісні характеристики очікуваних результатів проекту:
• Площа (в гектарах) територій, що охороняються громадою, на які вплине проект;
• Гектари заповідних територій, на які вплине проект;
• Гектари особливо важливих екосистем з покращеним охоронним статусом;
• Кількість особливо важливих видів рослин чи тварин, що будуть захищені чи покращено стан їх
популяції;
• Гектари виробничих ландшафтів, на яких будуть застосовані методи сталого використання
ресурсів;
• Кількість створених чи впроваджених інноваційних технологій;
• До скількох місцевих законодавчих актів щодо біорізноманіття було внесено зміни завдяки
проекту;
• До скількох державних законодавчих актів щодо біорізноманіття було внесено зміни завдяки
проекту;
• Загальна вартість продуктів біорізноманіття/наданих екосистемних послуг (у доларах США).

Деградація земельних ресурсів (Land degradation - LD) та стійке управління лісами
(Sustainable Forest Management - SFM)
Будь-ласка, вкажіть кількісні характеристики очікуваних результатів проекту:
• Гектари землі, на яких застосовуються методи сталого управління лісовими ресурсами,
сільським і водним господарством;
• Гектари відновлених деградованих земель;
• Кількість створених чи впроваджених інноваційних технологій;
• До скількох місцевих законодавчих актів щодо деградації земельних ресурсів було внесено
зміни завдяки проекту;
• До скількох державних законодавчих актів щодо деградації земельних ресурсів було внесено
зміни завдяки проекту;
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• Число громад, що використовують методи сталого управління земельними та лісовими
ресурсами

Хімічні речовини (Chemicals – CH)
Будь-ласка, вкажіть кількісні характеристики очікуваних результатів проекту:
• Тонни твердих побутових відходів, які було не спалено завдяки альтернативній переробці;
• Кілограми застарілих пестицидів, що були утилізовані належним чином;
• Кілограми пестицидів, викидів яких вдалося уникнути завдяки проекту (вкажіть назву
пестициду);
• Кілограми викидів шкідливих хімічних речовин, яких вдалося уникнути в результаті утилізації;
• До скількох державних законодавчих актів щодо застосування хімічних речовин було внесено
зміни завдяки проекту.

Вплив на стратегії, розвиток потенціалу та інновації
Будь ласка, вкажіть кількісні характеристики очікуваних результатів проекту:

• Кількість продемонстрованих систем моніторингу за навколишнім середовищем на рівні
місцевих громад

Будь ласка, опишіть (1 приклад на кожен випадок)

• Кількість консультативних механізмів, створених в рамках конвенцій Ріо-де-Жанейро
будь ласка, опишіть (1 приклад на кожен випадок)

• Кількість інновацій або нових розроблених/використаних технологій
будь ласка, опишіть (1 приклад на кожен випадок)

• Кількість місцевих або обласних стратегій/підходів/практик, на які вплинув проект (рівень
впливу 0 - 1 - 2 - 3 - 4)

будь ласка, опишіть (1 приклад на кожен випадок)

• Кількість національних стратегій/підходів/практик, на які вплинув проект (рівень впливу 0 - 1 - 2
- 3 - 4)

Будь ласка, уточніть (1 приклад на кожен випадок)

Засоби існування та сталий розвиток (для всіх категорій проектів)
Будь ласка, вкажіть кількісні характеристики очікуваних результатів проекту:
• Кількість членів громади, які беруть участь (з розбивкою за статтю та віком)
* обов'язково для всіх проектів;
• Кількість днів, на які був скорочений період недостачі продовольства;
• Кількість днів, на які було збільшено відвідування в школах;
• Збільшення купівельної спроможності за рахунок скорочення витрат, збільшення доходів та/або
інших засобів (у доларах США).

Розширення прав і можливостей (для всіх категорій проектів)
Будь ласка, вкажіть кількісні характеристики очікуваних результатів проекту:
• Кількість утворених або зареєстрованих НУО/організацій місцевих громад;
• Кількість представників уразливих груп, яким була надана безпосередня підтримка;
• Кількість проектів під керівництвом жінок, які отримали безпосередню підтримку;
•   Кількість жінок, що взяли участь у проекті;
• Кількість досягнутих стандартів якості/фірмових марок або впроваджених інноваційних
фінансових механізмів.


