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Учасник конкурсу (назва 
організації)

Юридична адреса організації

Індекс:   __   _Країна:                                                                     область:

район:                                                                                 населений пункт:

вул.                                                                                                             буд.   офіс                                офіс    

Телефон, факс (код міста)  

Електронна адреса  

Статус організації 

Керівник організації
П.І.Б.   Тел.   

Посада  Ел. адреса:  

М.П.                                                                                            підпис _________________________________

П о в н а  н а з в а  п р о е к т у  

 
Керівник проекту
П.І.Б.  Тел.  

Партнери по проекту:
партнер 1 (назва організації, контактні особи, адреса, телефон, короткий опис організації) 

партнер 2 (назва організації, контактні особи, адреса, телефон, короткий опис організації)

Тривалість проекту
 (в місяцях)  

    Загальна вартість 
проекту
 Кошти організатора 
програми

ЗАЯВКА на отримання 

коштів по програмі підтримки

Заповнює організатор програми 
підтримки: 
Реєстраційний номер 
документу: ................................................. 

Дата отримання : _____________

mailto:post@toleranz.org.ua
http://www.toleranz.org.ua/


О п и с  п р о е к т у

Мета проекту

Завдання проекту (основні заходи, залучення волонтерів,  робота з громадськістю)

Результати проекту

Цільова група проекту (прохання навести стислі дані щодо кола осіб та кількості учасників в цілому)
 

Аналіз ситуації у вашому регіоні (стисло обґрунтуйте актуальність, іноваційність проекту, доцільність його реалізації у регіоні)

Короткий опис організації (рік заснування, завдання і цілі, кількість працівників), чи має ваша організація 
досвід роботи з жертвами війн та тоталітарних режимів, літніми людьми, а також соціальної, освітньої, 
культурної роботи, виконання проектів, які охоплюють різні покоління. Назвіть проекти, які були виконані 
вами за останні три роки і донорів, що профінансували ці проекти.

Як  ви  уявляєте  собі  життєздатність  проекту  після  закінчення  фінансування  з  боку   МГО  "МФ 
"Взаєморозуміння  і  толерантність"?  (можливість  подальшого  фінансування  з  боку  інших  структур, 
можливість  подальшого  поліпшення  соціального  рівня  осіб,  в  інтересах  яких  реалізується  проект, 
оприлюднення результатів проекту).



Дані про працівників, необхідних для реалізації проекту (кількість працівників, опис функціональних 
обов’язків, кваліфікація, кількість робочих годин на тиждень)

№ статті в 
бюджеті

Посада Опис функціональних обов’язків, 
кваліфікація 

Кількість робочих 
годин на тиждень 

1. адміністратив
ний персонал

3. інші 
працівники

 

 

 

 

 
 

  

( детальний графік виконання проекту у форматі Excel)

  (орієнтовна схема бюджету представлена окремо у форматі  Excel) 

Правдивість даних, які наведені в поданих документах, підтверджую 

Підтвердження права підпису
Прізвище, ім’я Посада Документ, що підтверджує 

право підпису

                          ___________________                /_______________/
                                                                       Підпис (у відповідності зі Статутом)

Дата ____________________

Бюджет

Робочий план 



Документи, що додаються в обов’язковому порядку:
1. Копія про державну реєстрацію юридичної особи.
2. Копія Статуту.
3. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
4. Довідка про взяття на облік платника податків (довідка про неприбутковість організації).
5. Копії листів-підтверджень партнерів по проекту.
6. Документ, що підтверджує право підпису від учасника конкурсу. 
7. Документ, що засвідчує недієвість проекту на даний час.

Строки та форма подачі Заявки на участь в конкурсі.

Заявка на отримання коштів по програмі підтримки надсилається у роздрукованому вигляді. Усі 
матеріали повинні  надаватися у закритому конверті.

Конверт може бути доставлений особисто, поштою, кур’єром. 
Заявки на отримання коштів по програмі підтримки та пакети доданих документів, які переслані 

поштою та отримані МГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність"  після встановленого терміну, 
приймаються до розгляду лише у випадку, якщо вони відправлені не пізніше встановленої дати 
прийому документів (за поштовим штемпелем). 

Жодні матеріали, надіслані електронною поштою, або факсом до розгляду не приймаються. 
До відома:  у разі затвердження проекту необхідна наявність ОКРЕМОГО розрахункового 

рахунку для його реалізації та обов’язкове проведення порівняльного аналізу цінових пропозицій (не 
менш як 3 (трьох) ) у разі запланованого придбання товарів матеріально-технічного забезпечення 
вартістю, яка перевищує 3 000 грн.
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