ПРОЕКТ “ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО ДЛЯ ДЛЯ ВЕЛОРУХУ В ГРОМАДАХ”
Конкурс на отримання грантів на проведення Європейського тижня мобільності-2018 серед
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) або громадських організацій,
зареєстрованих на території цих ОТГ
ПРАВИЛА КОНКУРСУ
Мета конкурсу: популяризація в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) сталих видів транспорту
(піша хода, велосипедні поїздки, громадський транспорт, екологічно-дружні “зелені” автомобілі тощо), що
мають низький вплив на довкілля, підвищення спроможності ОТГ та громадських організацій, які
зареєстровані на території цих ОТГ, планувати і впроваджувати проекти, спрямовані на популяризацію
сталих видів транспорту.
В рамках конкурсу передбачається, що ОТГ отримають кошти на впровадження ініціатив та проведення
заходів в рамках Європейського тижня мобільності-2018, що дозволять посилити роль дружніх до
навколишнього середовища видів транспорту, стимулювати місцеву владу приймати рішення на користь
розвитку безпечного довкілля та сталості, а жителям громад показати, що користуватися сталим
транспортом - це корисно, цікаво та здорово.
Європейський тиждень мобільності (ЄТМ) - це загальноєвропейська ініціатива з популяризації сталих
видів транспорту, яка заохочує керівників громад в рівній мірі враховувати потреби пішоходів,
велосипедистів та автомобілістів. Щороку з 16 по 22 вересня його святкують у понад двох тисячах міст і
сіл Європи та світу, щоб показати, що використання приватних автомобілів потрібно зменшувати, а
використання громадського транспорту і велосипедів – збільшувати.
Цьогорічна тема ЄТМ - «Мультимодальність», а гасло - “Поєднуй та Подорожуй!” (“Mix and Move!”). Це
означає, що, поєднуючи в повсякденному житті сталі види транспорту, ми можемо економити кошти,
позитивно впливати на навколишнє середовище та стати щасливішими.
Святкування ЄТМ – це спосіб привернути увагу мешканців до того, що раціональний, сталий розвиток
різних видів пересування має велике значення для громади. Громадський транспорт, велосипед та піша
хода є важливішими за автомобілі. Розвиток пішохідних зон та велосипедної інфраструктури потрібен. А
громадський транспорт має бути пріоритетнішим у транспортних бюджетах, ніж нові розв’язки для
приватних автомобілів.
Громади в рамках ЄТМ заохочуються (але не обмежуються) до організації наступних заходів:
● піші та велосипедні екскурсії;
● велопаради та піші паради;
● День “Велосипедом на роботу”;
● День без Автомобіля;
● навчання для дітей та дорослих, як використовувати велосипеди, як планувати свої маршрути по
місту, правилам пересування на велосипедах;
● круглі столи або семінари зі сталої мобільності;
● тощо.
Більше інформації на:
Європейський тиждень мобільності (українська версія) (http://www.mobilityweek.org.ua/)
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Обсяги і терміни
1. Загальна кількість ОТГ, або громадських організацій, зареєстрованих на території таких ОТГ, які
будуть відібрані для отримання фінансування, - 10.
2. Плановий обсяг фінансування одного проекту не перевищуватиме 60 тис. грн.
3. Період реалізації проектів: між 1 серпня та 15 жовтня 2018 року.
Критерії правомочності
До розгляду на конкурсі приймаються заявки, де заявники відповідають наступним критеріям:
1. Заявником є міська або селищна ОТГ, або зареєстрована у такій ОТГ громадська організація.
2. ОТГ розташована на території, підконтрольній уряду України.
3. ОТГ
підписало
Хартію
ЄТМ
та
зареєструвало
свої
заходи
на
сайті
http://registration.mobilityweek.eu/login.php.
Правила подання заявок та інші процедури
1. Заявки подаються електронним способом через надсилання проектних документів у електронній
формі.
До проектних документів належать:
● проектна заявка,
● бюджет,
● листи-декларації від партнерів, що підтверджують підтримку,
● установчі документи та необхідні додатки.
Надсилати документи слід на скриньку grants@velotransport.info з темою “Конкурс на проведення
Європейського тижня мобільності-2018”
2. Прийом заявок триває до 18 червня 2018 року включно.
3. Зацікавлені організації мають право одержувати від організаторів пояснення стосовно правил
конкурсу і критеріїв оцінки. Організатори не надають консультацій стосовно ідей чи змісту
проектів.
4. Всім заявникам буде повідомлено про прийом їхньої заявки до розгляду та про результати
відбору.
5. Організатори можуть контактувати з заявниками для уточнення і корегування запропонованих
проектів.
6. Результати розгляду заявок будуть повідомлені заявникам та опубліковані не пізніше 10 липня
2018 року.
7. Всі публікації та новини стосовно цього конкурсу здійснюються на сайті Європейського тижня
мобільності (українська версія) (http://www.mobilityweek.org.ua/).
Бюджет та фінансування
1. Складання бюджету, надання грантів і звітування здійснюється в гривнях.
2. Обов’язковою умовою надання гранту є наявність окремого розрахункового рахунку,
відкритого або в казначейській службі, або в банківській установі.
3. Заявник має запропонувати перелік активностей протягом ЄТМ та надати детальний бюджет.
4. Типи видатків, які можуть бути профінансовані в рамках проекту: гонорар координаторам
заходів та оплата професійних послуг, оренда приміщень, обладнання та техніки, підготовка і
поширення інформаційних матеріалів, друк плакатів та банерів, проведення кампаній, організація
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публічних подій, розважальних заходів, в т.ч. оплата за звукове та світлове оформлення,
придбання розхідних та промо-матеріалів та ін.
5. Типи видатків, які не може бути профінансовано в рамках проекту: заробітна плата, оплата
комунальних послуг, придбання обладнання та техніки, інфраструктурні проекти, туристичні
проекти і експедиції, та інші заходи, які не відповідають меті і пріоритетам конкурсу.
6. До уваги тільки ОТГ: бюджет ремендується складати з врахуванням вимог бюджетного законодавства та
кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ).

Очікування від переможців конкурсу
1. Виконати проект чітко згідно з погодженим календарним планом і бюджетом.
2. Заявник має запропонувати перелік активностей протягом ЄТМ на основі кращих європейських
практик з урахуванням специфіки власної ОТГ та надати детальний бюджет.
3. Підписати Хартію ЄТМ та зареєструвати заходи ЄТМ на http://registration.mobilityweek.eu/login.php.
4. Здійснювати висвітлення діяльності та фінансування в рамках проекту через Інтернет-ресурси та
ЗМІ.
5. Максимально оперативно інформувати адміністраторів та координатора конкурсу про досягнення,
проблеми чи непередбачені перешкоди під час виконання проекту.

Календар конкурсу
Оголошення конкурсу

29 травня 2018 року

Проведення вебінару про зміст та
особливості ЄТМ і складові підготовки
проектної заявки

1 червня 2018 року

Завершення прийому заявок

18 червня 2018 року

Оприлюднення результатів конкурсу

10 липня 2018 року

Організаційна зустріч з переможцями у
Києві

20 липня 2018 року (п’ятниця)

Початок проектів

не раніше 1 серпня 2018 року

Завершення проектів

не пізніше 15 жовтня 2018 року

Подання попередніх фінальних звітів за
проектами (електронна версія)

не пізніше 20 жовтня 2018 року

Подання повна фінальних звітів за
проектами (паперова версія)

не пізніше 15 листопада 2018 року
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Оцінка заявок
До розгляду приймаються лише заявки, що були подані в межах встановлених термінів та відповідають
всім критеріям правомочності.
Після прийняття до розгляду, здійснюється оцінка змісту пропозицій за наступними критеріями оцінки.
● Наскільки заявка відповідає меті та пріоритетам конкурсу?
● Наскільки загалом цілісно і якісно сформовано заявку?
● Чи проект є реалістичним і послідовним відносно мети і пріоритетів конкурсу?
● Наскільки втілення проекту покращить організаційну спроможність громади або ГО планувати та
реалізовувати публічні події?
● Наявність якісних партнерів та продуманість запланованої співпраці з ними.
● Загальна вмотивованість заявника.
Оскарження результатів відбору не передбачено.
Список для перевірки перед поданням заявки:
1. Всі критерії правомочності дотримані.
2. Кінцевий термін подання дотримано.
3. Очікуване фінансування від програми перебуває в межах 60 тис. грн.
4. Надіслано проектні та підтверджуючі документи.
Запитання стосовно конкурсу та усі підтверджуючі документи просимо надсилати на адресу
grants@velotransport.info.
Адміністратор конкурсу: ГО «Асоціація велосипедистів Києва», http://avk.org.ua/
Координатор конкурсу ЄТМ: Іван Зінов’єв, ivan@csbi.org.ua, тел. 067 493 75 68
Проект «Зелене світло для велоруху в громадах» здійснюється за підтримки Програми для України з
розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою»,
яка спільно фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією,
Німеччиною, Польщею та Швецією.
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