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 Які види ресурсів необхідні для реалізації проекту? 

 Як визначити орієнтовну вартість проекту?  

 Які основні вимоги до формування бюджету проекту? 

 Якими можуть бути джерела фінансування проекту? 

 В який спосіб можна отримати фінансову підтримку для 
реалізації проекту розвитку? 
На що треба звернути увагу під час пошуку 
грантодавців/спонсорів і підготовки проектної пропозиції? 

 Як визначити ризики проекту?  

 Як забезпечити сталість результатів проекту? 

 Як завершити підготовку концепції? 
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Можливі джерела фінансування  
проектів місцевого розвитку 

 кошти Державного фонду регіонального розвитку - 
http://dfrr.minregion.gov.ua 

 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних 
територіальних громад на формування їхньої інфраструктури 

 кошти місцевих бюджетів  

 гранти міжнародних благодійних організацій і фондів - 
http://naiu.org.ua/useful/foundations/ 

 проекти технічної допомоги - 
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-
UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovani
khVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku%20 

 участь у державних (або регіональних) цільових програмах 

 банки (зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку) 

 інвестори (комерційні компанії, приватні особи і т.п.) 

 спонсори 

http://dfrr.minregion.gov.ua/
http://naiu.org.ua/useful/foundations/
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku 
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku 
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku 
http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&title=PerelikProektivMizhnarodnoiTekhnichnoiDopomogiZareiestrovanikhVUstanovlenomuZakonodavstvomPoriadku 


Досягнення фінансової стабільності (стійкості) –  
«блакитна мрія» кожної організації 

 

Незалежно від того, чим вона займається, їй хочеться бути 
упевненою в тому, що завтра, як і сьогодні, вона 
продовжуватиме свою діяльність 

  

Аби ця мрія стала реальністю,  
необхідні ресурси 

  

Будь-який проект вимагає  
фінансових та матеріальних витрат.  

Кошти можна отримати !!! 
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 Проекти та ресурси 
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 Фандрайзинг  

(от англ. fundraising –  
to raise fund – шукати фонд, 

джерело фінансування)  

 діяльність щодо пошуку та залученню фінансових ресурсів на 
некомерційні проекти  

 спеціально організований процес збору пожертвувань для 
некомерційних і добродійних організацій або для забезпечення 
соціально значимих програм і проектів 

 пошук спонсорів (бізнес-ангелів) для фінансування процесів 
створення інноваційних підприємств, початкових етапів їх 
розвитку, забезпечення подальшої інноваційної діяльності 
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Особливості фандрайзингу 

 За своєю суттю фандрайзинг мало чим відрізняється від пошуку 
інвесторів 

 

 Відмінності полягають в тому, що інвесторів традиційно шукають 
під комерційні проекти для створення основних фондів, при 
цьому віддачи від інвестицій можна очікувати досить тривалий 
час 

 

Метою пошуку інвестора є отримання коштів на реалізацію 
проекта і отримання прибутку  

 

Метою фандрайзінгу є пошук коштів для реалізації 
соціально-значущих проектів 
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 Фандрайзинг 

 не може існувати без інших життєво важливих для організації 
елементів діяльності: 

 стратегічного планування 

 поточного планування та проектування 

 зв'язків з громадськістю 

 активного залучення волонтерів тощо 

 

Успішний фандрайзинг – це 90% належної підготовки до 
«прохань» про виділення коштів і 10% власне самих прохань 

 

Приступаючи до фандрайзингу, необхідно перш за все 
визначити, ким та чим живе ваша організація,  

які в неї цілі та завдання 
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Організації-донори, спонсори, грантодавці 

 зарубіжні та вітчизняні організації, які орієнтовані на 
надання допомоги в реалізації суспільно важливих 
проектів, і можуть фінансуватися як із державних,  
так і з приватних джерел 
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Грант (англ. grant)  

специфічна форма цільового інвестування, яка  

 має інноваційну й переважно соціальну (освітню, культурну, 
гуманітарну, медичну тощо) спрямованість і  

 здійснюється вітчизняними та зарубіжними, державними або 
приватними організаціями (установами, фондами) різних форм 
власності для забезпечення соціального та інституціонального 
розвитку 

 

Одне із основних завдань у процесі пошуку фінансування 
через гранти – виявлення фонду (установи, організації), 

місія якого має однакове спрямування  
з місією Вашої організації 
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Грантове інвестування 
передбачає, що:  

 грошові та інші засоби 

 передаються безоплатно і безповоротно  

 грантодавцем  

 фондом, корпорацією, урядовою установою або приватною 
особою, а також міжнародними організаціями, що отримали 
право на надання грантів 

 некомерційній організації або приватній особі  

 для виконання в установленому порядку конкретної 
роботи 

 на реалізацію різноманітних проектів, проведення наукових 
досліджень, освітню діяльність тощо 

 на умовах, передбачених грантодавцем 
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Аплікаційна  
форма  

 

 Це анкета, що пропонується конкретною грантонадаючою 
організацією (іноді виступає як бланк заявки) 

 

 У разі відсутності такої анкети заявка подається у вільній 
формі 

 

 Основою для заповнення аплікаційної форми є розроблена 
здобувачем гранту Концепція проекту 
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Фонди, які спеціалізуються  
на певній тематиці 

 Заявнику необхідно з’ясувати, до якої тематики належать  
проекти, що підтримує конкретний фонд 
 Наприклад, якщо проект пов’язаний із проведенням семінару  

з гендерної політики для жінок-державних службовців, то він 
відноситься не тільки до теми «cемінари» 

 Потрібно шукати організації, що надають фінансову підтримку  
освітнім проектам, так і у сфері державної політики для жінок  
або у сфері професійної підготовки державних службовців тощо 

 

 Необхідно враховувати, що багато фондів працюють лише  
з певними етнічними групами 
 наприклад, єврейські, ромські спільноти 

 інші фонди виділяють гроші на діяльність жіночих організацій, 
біженців, релігійних організацій 
 

 Для того, щоб можна було визначити додаткові джерела 
фінансування, необхідно з’ясувати, які саме люди, групи людей 
або які тематичні сфери будуть охоплені проектом 
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Стратегія й тактика спілкування  
з фондами-«донорами» 

Вибір фонду 

Безпосередній зв’язок з обраним фондом для одержання додаткової інформації 

Підтвердження збігу вашої мети та мети фонду 

Визначення переваг вашого проекту над іншими 

Прямий робочий контакт із співробітником фонду 

Звернення з проханням щодо порад та інструкцій 

Надіслання стислого попереднього листа намірів 

Впевненість у збігу ідеї проекту з завданнями фонду 
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Елементи, які притягують увагу фонду  
Наявність нового продукту або підходу (інноваційність) 

Старанність виконання «домашньої роботи з підготовки заявки» за вимогами фонду 

Демонстрація намірів за будь-яких обставин реалізувати проект 

Демонстрація високого рівня компетентності, досвіду успішно реалізованих проектів 
й ентузіазму з боку виконавців проекту 

Надання уявлення про те, що реалізація проекту призведе до системних 
трансформацій  з метою покращення життя людей 

Залучення до співробітництва надійних і компетентних партнерів 

Вклад власних коштів організації-заявника у проект 

Коректний опис продукту, коротко- та довготермінових наслідків реалізації проекту 

Готовність до перевірки діяльності за проектом незалежними експертами 

Спроможність співпрацювати з організаціями, які здатні надати допомогу 

Тісний контакт з людьми, які мають досвід вирішення аналогічних проблем 
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Загальні принципи написання пропозицій  
 пропозиція повинна бути доступно викладена, акуратно оформлена,  

без граматичних та друкарських помилок  

 оригінал повинен бути надрукований на якісному папері (не ксерокопія). 
Речення й параграфи повинні бути стислими, чіткими, зрозумілими 

 великий за обсягом текстовий матеріал необхідно змістовно структурувати 
(наприклад, на такі підрозділи: введення (анотація), постановка проблем, 
методи) 

 мова має бути чіткою, лаконічною, не містити двозначних або незрозумілих 
речень, вузькопрофесійної чи специфічної лексики та термінології 

 проблема й очікувані результати проекту мають бути обґрунтовані та 
підкріплені фактичними матеріалами 

 пропозиція в цілому має бути стислою та лаконічною 

 стиль написання повинен бути енергійним, позитивним  

Будьте готові до внесення змін, вдосконалення Вашої проектної  
пропозиції, до необхідності її доопрацювання кожен раз  

після подання до певного фонду!  
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Частка співфінансування може залежити від 
політики фонду та виду грантової підтримки 

 гранти на фінансування проектів надаються фондами, які завжди 
підтримують певну категорію проектів. Це може бути сфера освіти, 
проведення досліджень або вирішення певних завдань у відповідній сфері 
діяльності фонду 

 гранти на часткове чи додаткове фінансування запитуються, коли замовник 
уже має деяку суму грошей, що, однак, є недостатнім для виконання проекту 
або коли заявник звертається в кілька фондів для одержання часткового 
фінансування 

 гранти на цільову підтримку виділяються на організацію, що здійснює проект 

 гранти на повне фінансування виділяються на організацію (некомерційну) 
для підтримки існування та виконання своєї місії 

 гранти на капітальні інвестиції використовуються організацією-одержувачем 
для інвестицій, таких як: купівля землі, будинків, устаткування або 
проведення реконструкції 

 гранти на «запуск» проекту потрібні для невеликого проекту, щоб він почав 
свою реалізацію 
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Поради заявнику  

 ніколи не шкодуйте коштів на проведення  
дослідження 

 зберіть максимальну кількість інформації  
про всі можливі джерела фінансування 

 з’ясуйте, які у цих організацій вимоги, інтереси, види діяльності, 
рівні фінансування тощо 

 зберіть усю відому інформацію щодо Вашої тематики, включаючи 
проекти й нові ідеї, висунуті в інших країнах 

 шукайте достойних партнерів 

 інвестуйте досить велику кількість часу у свій проект до того,  
як будете звертатися в організації, що фінансують, і таким чином 
доведіть, що Ви є експертом, дуже зацікавленим у проекті 

 якщо з даної тематики необхідно провести додаткову роботу, 
переконайте спонсора, що Вам потрібна фінансова підтримка,  
тому що самостійно Ви вже зробили все, що було у Ваших силах 
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Коли не слід подавати заявку?  

 діяльність за даною тематикою не фінансується фондом 

 вартість проекту чи терміни реалізації нереальні 

 проблема визначена й сформульована нечітко 

 проекти в конкретній країні чи регіоні не фінансуються 
фондом 

 заявник вже одержував фінансування від цієї  
організації в минулому 

 заявник не провів дослідження за даною  
тематикою, а просто має потребу в отриманні  
коштів  
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Що робити, якщо 
грантодавець відхиляє 

заявку?  

 не перейматися 

 з’ясувати причину, за якою заявка відхилена 

 поміркувати – за яких обставин це відбулося 

 ретельно проаналізувати – чи може Ви де помилилися, 
чи може стратегія й тактика спілкування з Фондом була 
підібрана невірно 

 не втрачати оптимізму, почніть спочатку  
(але вже з іншим фондом)! 
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Чи доцільно звертатися  
до того самого фонду 

повторно? 

 У багатьох фондах обсяг коштів обмежений, тому вони кожен 
рік визначають певну (обмежену) кількість проектів чи 
організацій, що одержують гранти 

 Фонди можуть збільшити кількість проектів, що фінансуються, 
але при цьому розміри окремого гранту зменшуються 

 Більшість фондів фінансують проект за певною тематикою лише 
один раз 

 Іноді припустимо звертатися до фонду-«донору» кілька разів, 
але ніколи не можна покладатися на грантодавця як на єдине 
джерело фінансування  
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Що робити після того як 
грант отримано?  

Контракт. Це юридичний документ, у якому записані зобов’язання обох 
сторін. Одержувач повинен розуміти свої зобов’язання як за 
обсягом, так і за часом. Нерозуміння контракту не звільняє від 
відповідальності 

 

Звітність. Аплікант повинен чітко дотримуватися форми звітності, що 
вимагає фонд-«донор». Запізнення зі звітом, порушення форми 
може привести до фінансових штрафів, відстрочки одержання 
наступної частини гранту, розриву контракту 

 

Фінансові звіти. Це письмовий звіт, що свідчить про те, як одержувач 
гранта витратив отримані кошти. Складається таблиця, до якої 
записуються всі статті витрат 
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10 заповідей для досягнення 
успіху в отриманні 

фінансування  

1. Тільки той, хто шукає – знайде 

2. Завоювання доброзичливого ставлення передує пропозиції 

3. Конкретизуйте заявку 

4. Якщо хочете дістати кошти, Ви повинні їх мати 

5. Коли звертаєтеся за грошима, настройтеся на позитивну відповідь 

6. Під час складання письмових заявок відмовляйтеся від 
малозначущих фраз та довгих описів 

7. Під час складання бюджету використовуйте правильні  
розрахунки 

8. Зміст заявки викладайте простою мовою 

9. Не сприймайте відмову як особисту образу 

10. Не втомлюйтеся говорити «Дякую» 


