
01. ХТО МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ?

02. СКІЛЬКИ МІНІПРОЄКТІВ МОЖНА ПОДАВАТИ?

03. ЯКА ПРОЦЕДУРА ТА ТЕРМІН ПОДАННЯ АПЛІКАЦІЙНИХ ФОРМ?

Будь-яка ініціативна група, учасники якої проживають чи
працюють у громаді. 
До ініціативної групи можуть входити представники
різних ГО, мешканці громади, представники ОМС, ВПО. 
Кількість учасників проєкту не обмежена.

Проєкт «Відновлюємо нашу громаду разом!» впроваджується Фундацією ПАУСІ шляхом
грантових коштів отриманих від фонду “Партнерство за сильну Україну (ФПСУ)” та
спрямованих для реалізації заходів щодо посилення залученості спільноти до відновлення
громад і посилення безпеки в окремих регіонах України, які постраждали від війни, що триває
на території України. Проєкт шукає невеликі проєкти, які відповідають пріоритетам раннього
відновлення у громаді та можуть бути реалізовані у короткий термін та до реалізації яких
мають бути залучені мешканці громади у співпраці з органами місцевого самоврядування.

Заходи таких мініпроєктів мають сприяти процесу відновлення життєдіяльності у
Гостомельській, Бучанській, Іванівській, Охтирській та Чугуївській громадах, посиленню
безпеки мешканців та подоланню труднощів, які виникли у громаді через війну

Ініціативні групи мають провести щонайменше одну
зустріч для роботи над своїм проєктом/проєктами.
Підготовка та подання мініпроєктів ініціативними
групами має відбутися до 10 лютого 2023 р.
Відбір проєктів буде проведений створеним у громаді
Комітетом з відбору. До складу Комітету з відбору
увійдуть 1 представник громадськості, 1 представник
місцевої влади та 1 представник Фундація ПАУСІ.
Засідання Комітету з відбору, під час якого має пройти
презентація мініпроєктів, відбудеться після кінцевої дати
подання аплікаційних форм.

Ініціативні групи можуть надати будь-яку кількість проєктів. 
Для кожного проєкту необхідно заповнити окрему
аплікаційну форму, яка надається.

04. СКІЛЬКИ МІНІПРОЄКТІВ БУДЕ ПІДТРИМАНО?
Фундація ПАУСІ підтримає 3 мініпроєкти у вашій громаді.



07. ЯК БУДУТЬ РЕАЛІЗУВАТИСЯ МІНІПРОЄКТИ?
Планується, що для реалізації проєктів Фундацією ПАУСІ
будуть проведені закупівлі необхідних матеріалів/послуг на
суму не більше 70 000 грн для кожного проєкту. Учасники
ініціативної групи разом з зацікавленими мешканцями
громади та, у разі необхідності, представниками місцевої
влади, мають провести відповідні роботи чи надати
послуги, які будуть заплановані у проєкті.

06. ХТО МАЄ РЕАЛІЗУВАТИ МІНІПРОЄКТ?
Запропоновані проєкти мають бути реалізовані
ініціативною групою та представниками громади
протягом 21 дня. 
До розробки, підготовки та реалізації проєкту мають
бути залучені як мешканці, так і представники
місцевої влади.

05. ЯКІ ВИМОГИ ДО МІНІПРОЄКТІВ?

відповідати  зазначеним в аплікаційній формі пріоритетам
раннього відновлення громади;
бути розроблені та впроваджуватися спільно
представниками громади та влади;
мати сталі та доступні для широкого кола мешканців
громади продукти/результати;
тривати  не більше 21 дня;
містити  власний  внесок у не грошовій  чи грошовій формі;
не носити характер гуманітарної допомоги.

Розроблені та подані проєкти мають:

08. ДЕ ЗНАЙТИ ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ?
За цим QR-кодом! Увімкни камеру телефону, наведи на
QR-код та відскануй.  
Або скопіюй та перейди за лінком: https://bit.ly/3HkopLh  

У папці ти знайдеш аплікаційну форму, пріоритети
раннього відновлення у громадах, критерії та
процедура відбору для заходів.


