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РОЗДІЛ I. ОПИС ПРОГРАМИ
Щорічне оголошення про реалізацію програми (далі – Оголошення) пропонує інформацію про
Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Економічна підтримка Східної
України» (Проект USAID) і процеси визначення, відбору і фінансування партнерів Проекту.
Компанія DAI Global LLC (далі – Компанія DAI) реалізує п’ятирічну (2018-2023 рр.) програму,
покликану підтримати розвиток стійкої, інклюзивної, орієнтованої на зростання економіки Східної
України, шляхом зміцнення, як ринкових систем, так і соціальних мереж. Проект USAID
«Економічна підтримка Східної України» фінансує діяльність, що реалізується у партнерстві із
місцевими неурядовими організаціями (НУО), а також суб’єктами державного і приватного
секторів. Метою таких проектів є економічна стабілізація регіону шляхом залучення вразливих груп
населення до економічної діяльності і забезпечення відповідних ресурсів і професійної підготовки,
необхідних для підвищення якості людського капіталу. Проект USAID «Економічна підтримка
Східної України» також підтримає діяльність, що передбачатиме спільні інвестиції малих і середніх
підприємств (МСП) з метою розвитку нових технічних навичок, виходу на нові ринки і забезпечення
економічного зростання шляхом використання сталих та інклюзивних бізнес моделей.
Діяльність Проекту покликана пом’якшити негативні наслідки конфлікту у Східній Україні,
підтримуючи зусилля населення цього регіону, що спрямовані на відновлення і розвиток
перспективних підприємств, зокрема у визначених цільових секторах, та інтеграцію цих
підприємств до загальної системи господарських зав'язків у межах України та Європейського
Союзу, а також на інших міжнародних ринках. Проект USAID «Економічна підтримка Східної
України» підтримає економічну спроможність населення Східної України, яке прагне стабільного і
процвітаючого майбутнього. Передбачається додаткова підтримка таких груп населення, як
внутрішньо переміщені особи, жінки і молодь, та інших вразливих груп з метою забезпечення їх
достойної участі у досягненні економічного успіху регіону.
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Відбір кандидатів і надання фінансування у межах цього Оголошення відповідатиме вимогам Акту
про іноземну допомогу1 1961 р. із усіма змінами та у відповідності до усіх положень Збірки
нормативних актів федеральних органів виконавчої влади США, зокрема відповідних загальних
адміністративних вимог, вимог щодо обліку витрат і вимог до аудиторської діяльності, пов’язаних
із наданням допомоги від Уряду США.2
1.1 ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Діяльність у межах Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» покликана
забезпечити виконання трьох завдань: i) економічна стабілізація; ii) сталий розвиток МСП; та iii)
зміцнення довіри до економіки Східної України.
ЗАВДАННЯ 1. ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛІЗАЦІЯ

Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» має намір співпрацювати з ефективними
програмами, які пропонують оперативне вирішення нагальних проблем бізнесу і місцевих громад,
забезпечуючи, одночасно, основу для довгострокових інвестицій. Очікується, що у межах реалізації
Завдання 1 партнерство з українськими організаціями дозволить зміцнити місцевий бізнес і
сприятиме створенню нових підприємств, приділяючи особливу увагу розвитку приватного сектору
і співпраці з Урядом України з метою відновлення втраченої матеріальної бази, товарних запасів та
обладнання.
У межах реалізації Завдання 1 наступні категорії громадян вважатимуться вразливими і
важкодоступними: особи з інвалідністю; внутрішньо переміщені особи (ВПО); особи, що
повернулися до місць постійного проживання; місцеве населення і громади, де проживають ВПО;
жінки, жінки у віці 55 років і старше; чоловіки у віці 60 років і старше; молодь з неповною або
повною середньою освітою; домогосподарства, головами яких є жінки; лесбійки, геї, бісексуали і
трансгендери (представники ЛГБТ-спільноти); ветерани Антитерористичної операції (АТО) та
Операції об’єднаних сил (ООС); працівники, яких звільнено за скороченням штатів, або у зв’язку із
закриттям підприємства, молоді люди на неконтрольованих Урядом України територіях, які
навчаються або закінчили навчання в учбових закладах на території, що контролюється Урядом
України у цільових регіонах; багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми-інвалідами; і представники ромської
громади.
Можливі програми у межах Завдання 1




Гранти, які направлені на розвиток інфраструктури, що надаються з метою підтримки
вразливих груп населення і громад, що постраждали від збройного конфлікту (за
виключенням програм будівництва).
Малі гранти, що покликані задовольнити потреби мікро-, малих та середніх підприємств
(ММСП), зокрема підприємств із кількістю найманих працівників до 10 осіб
(мікропідприємства), підприємств із кількістю найманих працівників від 10 до 50 осіб (малі
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підприємства), а також, у деяких випадках, підприємств із кількістю найманих працівників
до 250 осіб (середні підприємства), які успішно працювали у Донецькій та Луганській
областях і мають потенціал для залучення представників уразливих груп населення. Таким
підприємствам пропонується:
o гранти підтримки діяльності із розвитку ринкової інфраструктури на рівні громади
та (або) придбання обладнання;
o підтримка пілотної діяльності у галузі використання альтернативних джерел енергії;
o підтримка діяльності з виробництва, обробки і зберігання продукції та оновлення
обладнання у невеликих обсягах;
o підтримка у придбанні обладнання у галузі сільськогосподарського виробництва
(зокрема, підтримка виробників овочевої продукції і меду, проте також іншої
сільськогосподарської продукції за умови належного обґрунтування); та
o підтримка в отриманні доступу до інших технологій, необхідних для розвитку
ММСП, що сприятиме розвитку місцевої економіки і зростанню добробуту громад.
Гранти НУО і суб’єктам приватного сектору, що сприяють розвитку ММСП у міських та
сільських районах, приділяючи особливу увагу уразливим групам населення у районах, що
найбільш постраждали від збройного конфлікту.
Гранти НУО, загальноосвітнім закладам, спеціалізованим закладам професійної освіти і
суб’єктам приватного сектору, що залучаються до освітніх ініціатив та ініціатив із розвитку
професійного рівня (наприклад, такі як «портали для мам», інноваційні моделі
агровиробництва, підтримка закладів професійно-трудової освіти).
Технічна підтримка ліцеїв, що пропонують практичні знання і розвиток навичок у
відповідних цільових галузях.
Гранти, що підтримають відновлення втраченого обладнання і товарних запасів.

ЗАВДАННЯ 2. СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТА ІНТЕГРАЦІЯ ММСП

У межах реалізації Завдання 2 Проект співпрацюватиме з представниками приватного сектору та
іншими організаціями з метою зниження ризику і підтримки ринкових чинників, що сприятимуть
розвитку Східної Україні. Упродовж першого року (Рік 1) увага зосереджуватиметься на таких
галузях, як інтенсивне виробництво овочевої продукції, меду, розвиток туризму, розробка
інформаційних технологій з одночасною підтримкою інвестицій в інноваційне виробництво, і
розвиток енергозберігаючих технологій. Співпраця із партнерами Проекту має підвищити
сприятливість економічного середовища до бізнесу і розширити можливості фінансування
підприємців з боку банківських і небанківських фінансових установ. Пропонуємо зацікавленим
особам ознайомитися із стислим викладом результатів першої швидкої оцінки контексту и
середовища (Додаток Б).
Проект USAID прагне розвивати партнерство із центрами з підтримки підприємницької діяльності
та університетами з метою забезпечення підтримки ММСП та іншої економічної діяльності,
поліпшення економічного середовища, забезпечення доступу суб’єктів приватного сектору до
нових ринків і кваліфікованої робочої сили, у тому числі через центри професійної орієнтації,
коворкінг (інфраструктуру сумісного використання), бізнес-інкубатори, інші моделі стимулювання
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бізнесу, а також шляхом використання інноваційних і сталих освітніх платформ у режимі он-лайн.
До участі заохочуються організації, які були переміщені а результаті конфлікту.
Можливі програми у межах Завдання 2








Програми, що передбачають спільні інвестиції з боку МСП у галузях технічної допомоги,
зміцнення потенціалу і розвитку нових технологій. Наприклад, гранти, покликані
підтримати:
o Проекти, які сприяють ринковим зв’язкам та поліпшенню процесів агрегації
виробництва, відбору і пакування продукції, що дозволить забезпечити
відповідність вимогам та отримати відповідні сертифікати якості;
o Проекти спрямовані на розвиток бізнес планів і фінансових моделей, а також
сприяння аналізу економічної доцільності певної діяльності.
o зусилля МСП щодо інвестицій у нові технології, що підвищують якість обробки
сировини, сприяють створенню доданої вартості, зокрема холодильне обладнання; а
також зусилля щодо укрупнення виробництва, отримання доступу до нових ринків,
розвитку сучасних технологій виробництва та інноваційних послуг (крім придбання
насіння, хімікатів і добрив); придбання обладнання для бджолярства, тепличного
обладнання і технологій, енергозберігаючих технологій та ін.
Інвестиції у підвищення кваліфікації працівників.
o Гранти на розробку навчальних планів низки вищих навчальних закладів і приватних
програм професійної підготовки.
o Гранти на підтримку створення центрів професійної орієнтації, розвиток коворкінгу,
бізнес-інкубаторів та інших моделей підтримки бізнесу.
o Гранти, що сприятимуть розширенню доступу студентів до навчальних програм за
поліпшеними навчальними планами і програм навчання англійській мові.
o Гранти, що підтримують функціонування платформ обміну інформацією між
суб’єктами ринку (наприклад, між бджолярами, фермерами, ресурсами електронної
інформації, джерелами інформації з питань агровиробництва та інформації щодо
ринків).
Підтримка доступу МСП до фінансових ресурсів, зниження ризику інвестицій і
забезпечення відповідності вимогам кредиторів.
Підтримка провайдерів бізнес-послуг, спрямованих на розвиток відповідних навичок і
послуг, що забезпечують відповідність економічної діяльності ринковим умовам.
Розвиток емпірично обґрунтованих навичок, спрямованих на поліпшення економічного
середовища, у якому працюють МСП.

ЗАВДАННЯ 3. ЗМІЦНЕННЯ ДОВІРИ ДО ЕКОНОМІКИ СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» співпрацюватиме з низкою партнерів – від
представників приватного сектору та Уряду до місцевих громад і НУО, від шкільних вчителів та
учнівської молоді до журналістів і місцевих бізнес-лідерів – з метою створення спільного
оптимістичного економічного майбутнього Східної України. Проект працює на рівні громади,
наприклад із новоствореними об’єднаними громадами, визначаючи і розбудовуючи спільно з
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місцевими партнерами шляхи до сталого і успішного економічного майбутнього регіону, як частини
економіки країни.




Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» підтримає міста і об’єднані
громади з метою розробки стратегічних планів партнерства, що не передбачає надання
грантів (див.: Меморандум про взаєморозуміння, Розділ 2.2).
Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» має намір підтримати проекти, що
відповідають стратегічним планам розвитку міст та об’єднаних громад, за умови суттєвого
сприяння такої діяльності розвитку місцевої економіки (наприклад, місцевій економічній
інфраструктурі і розвитку технологій).

Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» підтримає місцеві традиційні і соціальні
ЗМІ з метою розповсюдження успішного досвіду та інформації про діяльність місцевих бізнес- і
громадських лідерів, яка призвела до суттєвих позитивних змін. У ширшому контексті, Проект
допоможе Східній Україні інформувати решту країни і зарубіжну аудиторію про набутий
позитивний досвід і позиціонувати Східну Україну, як відкритий і готовий до співпраці регіон.
Проект приділятиме особливу увагу історіям успіху молодих людей і осіб, що повернулися до місць
постійного проживання у регіоні, забезпечуючи зростаючу економіку регіону кваліфікованими
кадрами.
Можливі програми у межах Завдання 3







Підтримка проектів у державному і приватному секторах, які отримують фінансування з
боку міст і об’єднаних громад, сприяють позитивній трансформації місцевої економіки і
відповідають завданням стратегічних планів розвитку.
Залучення місцевих НУО до підтримки діяльності, що планується.
Підтримка впровадження і використання програмного забезпечення для моніторингу та
інформування громадськості про виконання ініціатив міськрад та інших державних органів.
Розповсюдження інформації і повідомлень Проекту через місцеві ЗМІ та партнерів у галузі
комунікацій.
Забезпечення комунікації і маркетингової діяльності з метою підтримки партнерів у межах
виконання Завдання 1 і Завдання 2.

1.2 МЕТА ОГОЛОШЕННЯ

Метою Оголошення Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» є пошук кандидатів,
які можуть запропонувати креативні та ефективні підходи до забезпечення стабілізації і розвитку
економіки Східної України, зокрема Донецької і Луганської областей. Кандидати можуть обирати
діяльність серед низки запропонованих ініціатив або пропонувати розвиток місцевих невеликих
проектів, що досягли успіху. Очікується, що переможці конкурсу інформуватимуть громадськість
та інших відповідних зацікавлених осіб про результати оцінювання діяльності, набутий досвід і
результати роботи.
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Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» фінансуватиме діяльність з технічної
допомоги, зниження ризику та (або) забезпечуватиме спільне фінансування бізнес-моделей, що
відповідають завданням Проекту. Відбір партнерів відбуватиметься на конкурсній основі. Процес
скрадатиметься з двох етапів.
1. Етап подання та оцінювання попереднього плану (концепції) діяльності. Проект USAID
«Економічна підтримка Східної України» здійснює оцінювання стислого попереднього
плану (концепції) запропонованої діяльності на основі критеріїв відбору (див.: Розділ V).
2. Якщо на даному етапі буде визначено, що концепція відповідає цілям проекту USAID,
учасник зможе надіслати на розгляд повну заявку, для отримання можливості фінансування
запропонованого проекту.
3. Етап подання та оцінки заявки на фінансування. Учасники матимуть можливість
обговорити і допрацювати повну заявку зі співробітниками Проекту USAID на етапі подачі
повної заявки гранту/ бізнес ідеї. Подані повні заявки на фінансування будуть розглянуті
для затвердження фінансування.
Компанія DAI може прийняти рішення про підписання угоди про партнерство, що не передбачає
виділення грантів (Меморандуми про взаєморозуміння) із партнерами, що відповіли на
Оголошення.

РОЗДІЛ II. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ
Компанія DAI забезпечує підтримку партнерів у межах співпраці, що передбачає або не передбачає
надання гранту.
2.1 НАДАННЯ ГРАНТУ

Компанія DAI має намір запропонувати надання грантів, що забезпечать повне або часткове
фінансування запропонованої учасниками діяльності. Очікується, що термін фінансування
діяльності за рахунок гранту становитиме один рік. Гранти пропонуються у гривнях (UAH) за
виключенням випадків, коли отримувачем є організація у США. Загальний розмір гранту
становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 5 000 та 500 000 доларам США.. Компанія
DAI обговорюватиме кінцевий обсяг гранту лише з переможцями конкурсу. Компанія DAI залишає
за собою право запропонувати грант будь-якому учаснику конкурсу або не запропонувати жодному.
Кожен учасник може надіслати декілька заявок.
Видання цього щорічного оголошення не є грантом чи зобов’язанням з боку Проекту USAID, і не
зобов’язує Проект USAID до відшкодування витрат, які було понесено при підготовці та поданні
концепцій та заявок.
Дата початку процесу надання грантів: квітень 2019 р.
Термін діяльності, що фінансується. Компанія DAI передбачає, що термін діяльності, що
фінансується, становитиме рік після дати затвердження гранту. В окремих випадках термін
діяльності може перевищувати зазначений.
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Тип гранту: (1) кошти виділяються на основі визначених «етапів» чи результатів (FAA – контракти
з фіксованою сумою); (2) Гранти на основі відшкодування витрат (Спрощені чи Стандартні гранти),
чи (3) прямі закупівлі та надання матеріалів/ обладнання та/ чи послуг (Грант у негрошовій формі).
Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» визначає обсяг, термін і тип гранту на
основі результатів оцінювання діяльності, що пропонується, а також фінансового стану і
організаційної спроможності учасника конкурсу. Розділ IV містить інформацію про вимоги Уряду
США і стандартні положення.
2.2 ПАРТНЕРСТВО, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ НАДАННЯ ГРАНТУ

Компанія DAI може дійти висновку про невідповідність деяких організацій вимогам програми
фінансування за рахунок грантів або оцінити запропоновану діяльність як таку, що не вимагає
фінансування за рахунок гранту. Таким чином, Проект USAID «Економічна підтримка Східної
України» може запропонувати підписання партнерської угоди, що не передбачає надання гранту, у
відповідності до якої Проект і партнер Проекту здійснюватимуть відповідну визначену діяльність
і надаватимуть один одному відповідну підтримку. Одночасно, така угода не передбачатиме
надання коштів або іншої матеріальної підтримки з боку Проект USAID «Економічна підтримка
Східної України». Наприклад.



3

Передбачається можливість підписання Меморандуму про взаєморозуміння або Партнерської
угоди із учасником ринку3 з метою забезпечення координації діяльності і надання підтримки у
відповідності до визначених термінів і очікуваних результатів співпраці.

Market Actor Partner Agreement (MAPA)
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Передбачається можливість підписання коротких угод,4 що визначатимуть зміст і терміни
певної діяльності, обсяг необхідних ресурсів і показники діяльності, що використовуватимуться
для подальших таких угод (див.: графік).

Партнерство, що не передбачає надання гранту, може забезпечувати підтримку стратегічного
планування на рівні об’єднаних громад Донецької і Луганської областей.

РОЗДІЛ III. ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ
Це Оголошення є публічним оголошенням рівних можливостей усіх зацікавлених і кваліфікованих
сторін щодо подання заявки на фінансування. Зокрема, ми наполегливо запрошуємо до участі
організації, зареєстровані у Донецькій і Луганській областях.
3.1 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ОТРИМУВАЧІВ ГРАНТІВ

Гранти можуть надаватися:






ММСП, приватним фірмам, фінансовим установам і приватним об’єднанням (асоціаціям);
представникам громадянського суспільства, приватного сектору, НУО (на міжнародному,
національному і місцевому рівні), загальноосвітнім закладам, закладам, що пропонують
спеціалізовані послуги з професійної освіти, та університетам;
державним органам (виключно прямі закупівлі та надання матеріалів/ обладнання та/ чи
послуг (негрошова форма)); та
організаціям, зареєстрованим у відповідних місцевих органах влади.

Організації, виключені із списку потенційних учасників програм, що передбачають або не
передбачають надання фінансової допомоги:




будь-які організації, включені до Списку виключених організацій (див.: www.sam.gov);
будь-які «публічні міжнародні організації»; та
будь-які суб’єкти, афілійовані із Компанією DAI або директорами, керівниками і
працівниками Компанії DAI.

Участь у витратах не є обов’язковою умовою. Заохочуються пропозиції, які передбачають внески,
спільне фінансування та фінансову участь потенційних партнерів, що вважатиметься конкурентною
перевагою (див.: Розділ V).
3.2 КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ УЧАСНИКІВ ПРОГРАМ, ЩО НЕ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАДАННЯ ГРАНТУ

Компанія DAI може пропонувати партнерські відносини, що не передбачають надання гранту,
організаціям, діяльність і цілі яких відповідають діяльності і цілям Проекту, та які не є присутніми
у Списку виключених організацій (див.: www.sam.gov).

Deal Notes
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Підтримка розробки стратегічних планів розвитку міст та об’єднаних громад обмежуватиметься
містами Донецької і Луганської областей. Відповідні громади визначатимуться шляхом окремого
дослідження, що проводитиметься Проектом USAID «Економічна підтримка Східної України». За
результатами опитування визначатимуться міста та об’єднані громади, які не отримували підтримку
у розробці планів розвитку і мають керівництво, спроможність і готовність, що дозволяють
розробку і реалізацію ефективних планів розвитку.
Зверніть увагу, що Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» може надати
підтримку реалізації стратегічних планів інших міст та об’єднаних громад, які вже мають
розроблені плани розвитку, шляхом надання грантів. Зацікавлені учасники запрошуються до
подання опису (концепції) діяльності для отримання гранту на підтримку реалізації стратегічного
плану розвитку.

РОЗДІЛ IV. ПОДАННЯ ЗАЯВКИ
Процес оцінювання пропозицій Компанією DAI скрадатиметься з двох етапів.
ЕТАП 1. ПОДАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ПЛАНУ (КОНЦЕПЦІЇ)

Від усіх учасників вимагається подання стислого попереднього плану (концепції) діяльності, що
пропонується і зведений бюджет. Запропонована концепція діяльності має бути конкретною,
повною і послідовною, демонструвати кваліфікацію учасника і спроможність учасника досягти
цілей програми, а також зазначати завдання і очікувані результати партнерства. Обсяг документу
обмежується електронною формою і становитиме, приблизно, три сторінки. Учасники повинні
зареєструватися на сайті https://www.dai-global-grants.com/UkraineERA і подати заявку із
використанням відповідної он-лайн платформи, що містить необхідні рекомендації та інструкції.
Відбір попередніх планів (концепцій) діяльності здійснюватиметься технічним комітетом на
конкурсній основі і на основі критеріїв, викладених у Розділі V.
Подані попередні плани (концепції) діяльності розглядаються за надходженням упродовж 60 днів
після дати отримання Компанією DAI.
Повідомлення учасників конкурсу
Учасників конкурсу повідомляють про:
a. позитивний результат оцінювання і запрошення подати повну заявку;5
b. відхилення поданого попереднього плану (концепції);
c. невідповідність попереднього плану (концепції) встановленим вимогам; або

5 Зверніть увагу, що за певних обставин може формуватися черга успішних учасників, деяких з яких попросять подати повну заявку
пізніше. Компанія DAI окремо повідомить учасників програм, що не передбачають надання гранту.
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d. пропозицію Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» обговорити
можливість підписання Меморандуму про взаєморозуміння і встановлення партнерських
відносин без надання гранту.
Учасники, попередні плани (концепції) яких було відхилено, можуть вимагати пояснень. Проект не
зобов’язаний надавати такі пояснення, проте може робити це у деяких випадках.
ЕТАП 2. ПОДАННЯ ПОВНОЇ ЗАЯВКИ

Успішних учасників, які отримали відповідне повідомлення, запрошуватимуть до подання повної
заявки. Цей документ міститиме докладнішу технічну пропозицію, робочий план, докладний
бюджет, підтверджуючу бюджетну документацію, а також підписані Заяви і Гарантії (див.: Додаток
A). Учасники, які отримали відповідне повідомлення, матимуть доступ до усіх анкет і зразків у
режимі он-лайн. Компанія DAI організовуватиме регулярні конференції, забезпечуючи загальне
керівництво і рекомендації щодо процесу оформлення документів.
Не надсилайте повної заявки, якщо не отримали відповідного повідомлення від Компанії DAI.
Учасників запрошують до оформлення і подання на розгляд усіх документів заявки виключно після
повідомлення про позитивну оцінку поданого попереднього плану (концепції) діяльності. Подані
заявки розглядатимуться із застосуванням критеріїв, викладених нижче.
Встановлення партнерства без надання гранту не вимагає подання повної заявки. Після завершення
оцінювання поданих попередніх планів (концепцій) Компанія DAI запропонує відповідним
учасникам обговорити умови та укласти Меморандум про взаєморозуміння співпрацю або
Партнерську угоду із учасником ринку.
Спільна розробка
Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» призначить працівника для роботи з
успішними учасниками конкурсу. Менеджер з питань партнерства повідомить учасників про
результати оцінювання попередніх планів (концепцій) запропонованої діяльності і запропонує
підтримку у формуванні документів, що складатимуть повну заявку.
Учасник виконуватиме основну роботу щодо оформлення повного пакету документів і складання
бюджету гранту. Працівники Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України» не
складають і не подають жодного документу від імені учасника. На цьому етапі учасники можуть
обговорювати наступне.








Цілі і стратегії досягнення цілей (у межах як прибуткової, так і неприбуткової діяльності).
Яка саме діяльність найбільше відповідає завданням, зазначеним в Оголошенні.
Стратегії забезпечення довгострокової сталості діяльності.
Бюджет, необхідний для реалізації діяльності, і фінансовий (або інший) внесок з боку
учасника.
Специфікації (технічні характеристики) технологій або послуг, що пропонуються.
Документацію, що підтверджує ринкову вартість товарів і послуг, зазначену у бюджеті.
Очікувані результати партнерства, вимоги до моніторингу і звітності.

Щорічне оголошення про реалізацію програми
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Брак будь-яких технічних знань та інших можливостей і можливості надання відповідної
технічної допомоги та організації тренінгу з боку Проекту USAID «Економічна підтримка
Східної України».

Формат документів, що подаються
Таблиця нижче містить усі складові заявки.
Документ

Зміст

Формат

1. Технічна заявка.

Опис на основі запропонованого зразка та у
відповідності
до
рекомендацій.
Включатиме детальніший опис завдань,
видів діяльності, очікуваних результатів, а
також коментарі до бюджету.
Рекомендації щодо формування бюджету і
відповідні зразки пропонуватимуться у
режимі он-лайн. Учасники зможуть
завантажити:
 таблицю в форматі Excel;
 супровідну документацію.
У відповідності до кожного зразка он-лайн
(див.: Додаток А).

Зразок у режимі онлайн.

2. Фінансова документація.
 Бюджет (таблиця у форматі
Excel
запропонованого
зразка).
 Документація, що додається.
3.

Сертифікати, гарантії, інші
засвідчення реципієнта, інше.

Excel
PDF

Підписаний
примірник у
форматі PDF.

Кінцеве визначення переможців
Комітет з оцінки грантових заявок , здійснивши оцінювання поданих повних заявок і усіх
супроводжувальних документів, визначить кандидатів, що отримають гранти.
Усі учасники підлягають оцінюванню, що охоплюватиме їх фінансову спроможність і систему
управління організацією. У разі затвердження заявки, Проект USAID «Економічна підтримка
Східної України» може прийняти рішення про повне або часткове фінансування поданого на
розгляд бюджету.
Інструкції щодо подання
Компанія DAI використовує он-лайн платформу для пересилання документів, надання зразків і
забезпечення інших необхідних ресурсів. Учасники подають пропозиції у режимі он-лайн,
використовуючи форми, що пропонуються англійською, українською і російською мовами.
Ми заохочуємо учасників подавати технічні пропозиції англійською мовою, проте це не є
обов’язковою умовою.

Щорічне оголошення про реалізацію програми
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ІНША ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Брендинг і маркетинг
Уся допомога, що надається Агентством США з міжнародного розвитку має відповідати вимогам
політики щодо брендингу і новій редакції вимог щодо маркування, які стосуються надання і
використання грантів і укладання угод про співпрацю, у відповідності до Операційної політики
Агентства.6 Ці вимоги передбачають обов’язкове використання логотипу Агентства США з
міжнародного розвитку «From the American people» при реалізації будь-яких програм, проектів,
іншої діяльності, на комунікаційних і промоційних матеріалах і продукції, пов’язаних із такою
діяльністю, у тому числі діяльністю, що фінансується за рахунок Агентства. Вимоги операційної
політики (ADS 320) передбачають наявність стратегії із брендингу і маркування, яка визначатиме
правила найменування і позиціонування програми, проекту або іншої діяльності, правила промоції,
інформування і комунікації із бенефіціарами і населенням відповідної країни, а також визначатиме
усіх донорів і забезпечуватиме визнання їх внеску. Компанія DAI забезпечує зразок опису стратегії,
зміни до якої вноситимуться у консультаціях з учасником. Із вимогами ADS 320 можна
ознайомитися за наступною адресою: www.usaid.gov/policy/ads/300/320.pdf
Захист навколишнього середовища
Акт про іноземну допомогу 1961 р. із усіма змінами (Розділ 117) вимагає аналізу можливого впливу
діяльності Агентства США з міжнародного розвитку на навколишнє середовище, при цьому
питання забезпечення екологічної стійкості має бути одним із основних при розробці структури і
реалізації програм розвитку. Кодифікація цієї вимоги забезпечується відповідними положеннями
Збірки нормативних актів федеральних органів виконавчої влади США (22 CFR 216) та
Операційною політикою Агентства США з міжнародного розвитку (ADS), Частини 201.5.10g та 204
(див.: http://www.usaid.gov/policy/ads/200/), які, серед іншого, вимагають аналізу можливого
екологічного впливу діяльності, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку, до
затвердження такої діяльності, а також забезпечення усіх можливих заходів з метою запобігання
негативного впливу на навколишнє середовище. Будь-яка діяльність за рахунок грантів, що
пропонуються, не може мати місця без забезпечення відповідності такої діяльності вимогам 22 CFR
216.
До надання гранту Компанія DAI здійснить аналіз можливих екологічного і соціального впливу
запропонованої діяльності із врахуванням необхідності забезпечення гендерної і соціальної
рівності, що стане однією із основних умов діяльності за рахунок гранту. У разі виявлення будьякої ймовірності впливу на навколишнє середовище Компанія DAI проводитиме дослідження
такого можливого впливу7 у відповідності до робочого плану Проекту USAID, покликаного
забезпечити відповідності вимогам охорони навколишнього середовища та у координації із
відповідальним працівником Агентства США з міжнародного розвитку.8

Automated Directives Systems 320
Environmental Review
8
USAID Mission Environmental Officer (MEO)
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До того ж підрядник (реципієнт) має відповідати певним правовим і регуляторним вимогам країни
перебування крім випадків, коли інше передбачається у письмовому повідомленні від Агентства
США з міжнародного розвитку. У разі конфлікту між законодавством країни перебування і
положеннями Агентства США з міжнародного розвитку перевага надаватиметься останнім.
Універсальна система нумерації даних (DUNS)
Універсальна система нумерації даних розроблена і підтримується компанією «Дан енд
Брадстріт».9 Система дозволяє присвоєння індивідуальних номерів-ідентифікаторів (відомих, як
«номери DUNS») кожній юридичній особі. Від організацій, які отримують грант у розмірі 25 000
або більше дол. США, вимагається отримання такого номеру до підписання угоди. Інструкції щодо
отримання «номеру DUNS» містяться на веб-сайті: https://www.grants.gov/applicants/organizationregistration/step-1-obtain-duns-number.html
Подання «DUNS номеру» не вимагається на етапі подання концепції пакеті документів заявки,
проте у випадках коли наявність такого номеру є обов’язковою, необхідно повідомити номер до
підписання грантової угоди. Будь-ласка, повідомте Компанію, якщо у Вас виникли проблеми із
отриманням номеру.
Сертифікати, гарантії, інші заяви реципієнта, стандартні умови страхування
Організації США отримають гранти у відповідності до відповідних вимог Збірки нормативних актів
федеральних органів виконавчої влади США,10 а також Операційної політики11 і Стандартних
положень12 Агентства США з міжнародного розвитку, які регулюють співпрацю Агентства з
неурядовими організаціями. Співпраця з організаціями поза США регулюється відповідними
Стандартними положеннями Агентства США з міжнародного розвитку, які регулюють співпрацю
Агентства з неурядовими організаціями поза межами США.

РОЗДІЛ V. РОЗГЛЯД ЗАЯВОК
Критерії відбору попередніх планів (концепцій) діяльності
Оцінювання попередніх планів (концепцій) діяльності здійснюватиметься із урахуванням їх
відповідності вимогам Оголошення, змісту діяльності, що пропонується і рівня креативності. Ми
заохочуємо учасників продемонструвати, як запропонована діяльність сприятиме досягненню цілей
Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України».
1. Технічний підхід і відповідність завданням Оголошення (30%).
1.1. Відповідність завданням і забезпечення внеску до реалізації Проект USAID «Економічна
підтримка Східної України».
1.2. Співпраця з місцевими партнерами, успішними проектами і моделями роботи.
Dun & Bradstreet (D&B)
2 CFR 200 Subpart E
11
ADS 303
12
USAID Standard Provisions
Щорічне оголошення про реалізацію програми
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1.3. Креативний підхід та інноваційний характер запропонованих ідей.
2. Сталість (20%).
2.1. Стратегія продовження забезпечення функціонування бізнес-моделі або роботи організації
після закінчення терміну фінансування.
2.2. Ймовірність успіху діяльності і можливості залучення додаткових коштів для її розвитку.
3. Управління та інституційна спроможність (20%).
3.1. Демонстрація інституційної спроможності (технічної, адміністративної і фінансової).
3.2. Демонстрація досвіду роботи у зазначених або суміжних галузях (секторі).
3.3. Досвід роботи відповідного масштабу і рівня складності.
3.4. Працівники мають довгостроковий досвід роботи у зазначеній галузі.
3.5. Успішний досвід роботи і присутність у Донецькій, Луганській областях та південній
частині Запорізької області.
4. Інклюзія (30%).
4.1. Рівень залучення підприємців і громад Донецької, Луганської областей та південної
частини Запорізької області.
4.2. Позитивний вплив на вразливі верстви населення і населення, що постраждало від
конфлікту.
4.3. Рівень залучення молоді, жінок і людей з обмеженими можливостями до діяльності, що
пропонується.
Критерії відбору повних заявок
Проект USAID «Економічна підтримка Східної України» надаватиме перевагу пропозиціям, що
найбільше відповідатимуть визначеним завданням Уряду США з урахуванням технічних і
фінансових факторів. Усі чотири фактори, крім фінансового, мають однакове значення. Разом вони
перевищують значення фінансового чинника. Зверніть увагу, що ці критерії: (1) є стандартом, на
основі якого здійснюється відбір; та (2) визначають проблеми, вирішення яких мають
запропонувати заявники. Зазначені нижче критерії і субкритерії мають однакове значення у межах
відповідних категорій.
1) Відповідність завданням і прогнозованим результатам роботи Проекту USAID «Економічна
підтримка Східної України» з урахуванням вартості діяльності. Ілюстративні критерії, що
можуть братися до уваги (до певних видів діяльності можуть застосовуватися не усі
критерії).
a. Кількість створених робочих місць (осіб, які отримали роботу або покращили умови
працевлаштування).
b. Обсяг нових інвестицій (крім суми гранту).
c. Обсяг внеску з боку Уряду України та інших донорів у порівнянні із внеском з боку
Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України».
d. Обсяг зростання продажу.
e. Кількість осіб, що пройшли навчання.
f. Бенефіціари з поліпшеними інфраструктурними послугами,
g. Бенефіціари, які використовують нові практики, технології або навички з управління
бізнесом.
Щорічне оголошення про реалізацію програми
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2) Сталість діяльності після завершення участі в Проекті USAID «Економічна підтримка
Східної України». Комітет може брати до уваги наступні чинники.
a. Спроможність і досвід учасника, кадровий потенціал і структура управління.
b. Реалістичність успіху та (або) приклади успішної діяльності подібного змісту.
c. Залучення фінансових ресурсів з боку банків або інших приватних фінансових
установ.
d. Ймовірність залучення проектом додаткових інвестицій і побудова довіри до
економіки Східної України.
3) Внесок і залучення партнерів.
a. Очікується фінансовий внесок чи залучення з боку усіх претендентів на гранти (за
деякими виключеннями), а саме внесок на рівні 10-15% від обсягу інвестицій в
обладнання з боку ММСП. Великі інвестиції передбачатимуть вищій рівень
фінансового залучення учасника.
a. Зобов’язання керівництва організації-партнера і готовність забезпечити
довгострокову сталість діяльності.
4) Залучення громади і соціальний вплив.
a. Вплив на уразливі групи населення, громади і підприємства, що постраждали
внаслідок збройного конфлікту.
b. Залучення і забезпечення лідерства жінок, молоді і людей з обмеженими
можливостями.

РОЗДІЛ VI. НАДАННЯ ГРАНТУ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ПИТАННЯ
Конкурс, що оголошується, триватиме рік. На розсуд Компанії DAI заявки, отримані після першого
раунду оцінювання, можуть проходити оцінювання за надходженням або у межах наступного
раунду.
(1) Інформація після завершення відбору
Після завершення процесу відбору Компанія DAI повідомить електронним листом переможців про
результати відбору. Компанія DAI також повідомить про результати відбору учасників, яких не
було відібрано.
(2) Загальна інформація про вимоги щодо звітності
Вимоги щодо звітності за результатами реалізації програми визначатимуться спільно з урахуванням
ролі і зобов’язань усіх учасників. Узгоджуватиметься також план моніторингу та оцінювання
ефективності із використанням встановлених вихідних даних та конкретних вимірюваних цілей і
показників. Фінансова звітність надаватиметься згідно з вимогами обов’язкових документів.

РОЗДІЛ VII. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ КОМПАНІЇ DAI
З питаннями щодо участі у конкурсі звертайтеся за адресою: grants_era@dai.com.
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З іншими питаннями щодо діяльності Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України»
звертайтеся за адресою: info_era@dai.com
Зацікавлені особи можуть звертатися із запитаннями за наступною адресою: https://www.dai-globalgrants.com/UkraineERA. Компанія DAI також організує заходи для потенційних учасників з
наданням відповідей на запитання. Будь-які рекомендації, надані в усній або письмовій формі до
присудження гранту, не є обов’язковими. Відповіді на запитання публікуватимуться на
електронному форумі у режимі он-лайн. Уся інформація, надана на запит учасника щодо участі у
конкурсі, негайно повідомлятиметься іншим учасникам, як додаток до цього Оголошення у
випадках, коли така інформація є необхідною для формування пакету документів, що подаються,
або якщо відсутність такої інформації означатиме несприятливі умови для інших учасників.

РОЗДІЛ VIII. ІНША ІНФОРМАЦІЯ
Публікація цього Оголошення не означає рішення про надання фінансування і не містить будь-яких
зобов’язань з боку Компанії DAI щодо відшкодування будь-яких витрат, пов’язаних із поданням
заявки.
Компанія DAI залишає за собою право не обрати жодної конкурсної пропозиції, поданої у
відповідності до умов цього Оголошення.
Додатки:



Додаток А. Регуляторні та нормативні положення, засвідчення.
Додаток Б. Стислий виклад результатів дослідження
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ДОДАТОК A. РЕГУЛЯТОРНІ ТА НОРМАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Учасники можуть отримати відповідні матеріали за наступними адресами:





2 CFR 200: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?SID=0a5b7fee6378930cce72564449dd8bb7&mc=true&node=sp2.1.200.d&rgn=div6
Гранти, що надаються неамериканським організаціям, повинні відповідати керівним
положенням, що мстяться у Розділі 303 ADS «Гранти та угоди про співпрацю з
неурядовими організаціями»
Standard Provisions for Non-U.S., Nongovernmental Recipients:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
Гранти, що надаються американським організаціям, повинні відповідати положенням, які
знаходяться в розділі Standard Provisions for U.S. Nongovernmental Recipients:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1864/303maa.pdf

Переможці конкурсу повинні будуть підписати наступні сертифікати та заяви: .







Гарантія дотримання вимог законів та інших актів про запобігання дискримінації при
реалізації програм, що фінансуються Федеральним Урядом США. (Зверніть увагу, що ця
вимога стосується організацій поза межами США, якщо будь-яка діяльність у межах
програми виконується на території США.)
Засвідчення про лобіювання.13
Засвідчення про заборону допомоги особам, що залучаються до незаконного обігу
наркотичних речовин.14
Засвідчення про відмову від фінансування терористичної діяльності у відповідності до
Постанови Уряду США 13224.
Заява реципієнта.

Додатково, можуть вимагатися засвідчення у відповідності до вимог Операційної політики
Агентства США з міжнародного розвитку.15



Частина ІІ. Засвідчення ключового спеціаліста про протидію злочинам, пов’язаним із
незаконним обігом наркотичних речовин.16
Частина III. Засвідчення основного учасника про протидію злочинам, пов’язаним із
незаконним обігом наркотичних речовин.17

Certification Regarding Lobbying
Prohibition on Assistance to Drug Traffickers for Covered Countries and Individuals (ADS 206)
15
ADS 206 for Key Individuals or Covered Participants
16
Part II – Key Individual Certification Narcotics Offenses and Drug Trafficking
17
Part III – Participant Certification Narcotics Offenses and Drug Trafficking
Щорічне оголошення про реалізацію програми
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ДОДАТОК Б. СТИСЛИЙ ВИКЛАД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
З 26 вересня до 23 листопада 2018 р. Проект USAID «Економічна підтримка Східної України»
здійснив швидке оцінювання з метою збору даних, необхідних для розробки стратегії і робочого
плану Проекту. Метою дослідження було формування бази даних, використовуючи яку Проект міг
би максимально збільшити позитивний вплив роботи. Ми дійшли висновку про наявність багатьох
галузей, робота у яких, на нашу думку, дозволить зробити внесок у стабілізацію регіону, сталий
розвиток МСП і сприятиме загальному економічному розвитку Донецької і Луганською областей.
Основні результати дослідження.














Має місце значний потенціал для розвитку і розширення більше 16 000 бджолярських
господарств, більше 50 000 виробників овочевої продукції і більше 6 000 суб’єктів
підприємницької діяльності у галузі розробки інформаційних технологій, а також потенціал
для допомоги студентам, які навчаються у зазначених вище галузях у Донецькій і
Луганській областях.
Підготовка фахівців у галузі розробки інформаційних технологій є особливо важливою для
Проекту, який прагне розвивати зазначену діяльність, сприяючи створенню доданої вартості
у цій сфері економічної діяльності. Ми плануємо сприяти розвитку електронної мережі і
залученню до цієї діяльності жінок, які більш схильні залишатися у регіоні, як у місці
постійного проживання.
У галузі розробки інформаційних технологій спостерігаємо можливості для поліпшення
загального середовища для підприємницької діяльності, розробки інноваційної та
інтегрованої до ринку продукції (як товарів, так і інформаційних технологій) і переходу від
низькоприбуткових моделей бізнесу, що використовують аутсорсинг.
Має місце потенціал для важливої роботи з поліпшення маркетингу у галузі виробництва
овочевої продукції, зміцнення господарських зв’язків між виробниками такої продукції,
забезпечення доступу до нових ринків, стабілізації і розвитку виробництва тепличних
господарств і виробництва на основі інтенсивних технологій, враховуючи руйнування
традиційних ринків для такої продукції.
Має місце потенціал для підвищення доходів виробників меду шляхом підвищення обсягів
виробництва, зменшення відсотку забракованої через вміст антибіотиків продукції (наразі
20%) і відкриття каналів експорту для сертифікованої і монофлорної продукції.
Кілька громад, що зазнали значного руйнування, демонструють потенціал для відновлення,
вирішення системних проблем і створення робочих місць. Така робота передбачатиме
діяльність із поліпшення інфраструктури, наприклад, будівництво мостів, створення систем
сортування і вивезення сміття, створення ринкової інфраструктури, зокрема інфраструктури
із підтримки підприємницької діяльності, будівництво.
Зміцнення і розвиток господарських зв’язків і розвиток ланцюгів створення доданої вартості
в усіх трьох зазначених галузях потребують належного фінансового оцінювання,
оцінювання ринку робочої сили і проблем на ринку постачальників важливих господарських
послуг.
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Стислий звіт за результатами швидкого оцінювання містить основні результати дослідження і
рекомендації щодо подальшої діяльності Проекту. Звіт можна отримати за наступними адресами:
https://www.dai-global-grants.com/UkraineERA (електронна платформа Компанії DAI) або
https://dec.usaid.gov/dec/content/search.aspx (ресурс Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID)).
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