
Конкурс міні-грантів для діючих підприємців, які забезпечуютькритичні потреби населення України та зайнятість внутрішньопереміщених осіб
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ

Конкурс міні-грантів проводиться Ресурсним центром ГУРТ у рамках проекту «Підтримка економічноїучасті вразливих груп населення, включно з внутрішньо переміщеними особами, в Україні», щовиконується Міжнародною організацією праці (МОП) у співпраці з Федеральною компанією DeutscheGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального Уряду Німеччини.
ЗАВДАННЯ КОНКУРСУПідтримати підприємців, які забезпечують критичні потреби населення України та зайнятість внутрішньо-переміщених осіб (ВПО).
УЧАСНИКИ КОНКУРСУУчасниками конкурсу міні-грантів можуть бути офіційно зареєстровані суб’єкти підприємницької діяльності(юридичні особи та фізичні особи-підприємці), які здійснюють свій бізнес на підконтрольній уряду Українитериторії, чий бізнес вже сьогодні забезпечує критичні потреби населення України та зайнятість ВПО.Пріоритет надаватиметься:- бізнесу, який був перенесений з окупованих територій (особливо з Приазов'я);- бізнесу, яким володіють вразливі категорії населення.
РОЗМІР ГРАНТІВ, ТРИВАЛІСТЬ ТА ПРИЙНЯТНІ ВИТРАТИТривалість впровадження гранту – 3 місяці.Загальний бюджет конкурсу міні-грантів – 310 тисяч доларів США. Максимальний розмір гранту – 360 тисячгрн. Перевага надається бізнесу, який забезпечуватиме зайнятість більшої кількості ВПО протягомтривалості впровадження гранту.Грантові кошти можуть бути використані на оплату праці, закупівлю сировини та матеріалів, орендну платуза приміщення, закупівлю та оренду обладнання, логістику та інші затверджені витрати.Грантову підтримку не можна використовувати для діяльності, яка порушує національне законодавствоУкраїни та/або міжнародні конвенції. Недопустимою для підтримки є така бізнес-діяльність: азартні ігри,будь-яка форма роботи, пов’язана із секс-індустрією, виробництвом та/або продажем наркотиків, зброї табоєприпасів, алкоголю, тютюнових та виробів для вейпінгу, а також будь-яка діяльність, що є небезпечноюдля довкілля.
ЕТАПИ КОНКУРСУ:Етап 1. Подання заявок учасників конкурсуКінцевий строк: 26 серпня 2022 рокуЗаявка на учать у конкурсі міні-грантів подається за встановленою онлайн формою. Кожний учасникконкурсу може подати лише одну заявку. В онлайн форму потрібно буде завантажити заздалегідьпідготовлений лист підтримки від органу місцевої влади, який підтверджує забезпечення бізнесомкритичних потреб населення України.
Рекомендуємо подавати заявки не чекаючи кінцевого строку, оскільки рішення про надання грантів будутьприйматися щотижнево до вичерпання бюджету конкурсу міні-грантів.
Етап 2. Визначення переможців конкурсу, укладання договорів та надання грантівКінцевий строк: 30 вересня 2022 рокуКонкурсна комісія складається з представників Ресурсного центру ГУРТ, Міжнародної організації праці(МОП) та Федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
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Конкурсна комісія щотижнево визначає переможців конкурсу та розмір їх грантів за такими критеріями:- бізнес є офіційно зареєстрованим в Україні;- бізнес здійснюється на підконтрольній уряду України території;- бізнес вже сьогодні забезпечує критичні потреби населення України;- бізнес забезпечує зайнятість ВПО.
Перевагу матиме бізнес:- який був перенесений з окупованих територій (особливо з Приазов'я);- яким володіють вразливі категорії населення.
З переможцями конкурсу буде укладено договір про надання цільового фінансування. Цільовефінансування надається шляхом переказу коштів на банківський рахунок переможця конкурсу – виконавцягранту, відкритому у банківській установі України двома траншами: перший транш у розміні до 90%затвердженого гранту здійснюється після підписання договору; другий транш у розмірі залишкузатвердженого гранту здійснюється після подання виконавцем гранту належно оформленої звітності тапідписання акту виконання зобов’язань за договором про надання цільового фінансування.
Відповідальність за сплату усіх визначених Законодавством України податків несе виключно виконавецьгранту.
Зверніть увагу, підписання договору та інших документів щодо його виконання буде відбуватися виключночерез електронну систему документообігу «Вчасно».
Етап 3. Впровадження, моніторинг, оцінювання та звітуванняКінцевий строк: 09 грудня 2022 рокуРесурсний центр ГУРТ надає виконавцю гранту консультаційну допомогу у вирішенні питань, пов’язаних ізвпровадженням гранту згідно підписаного договору про надання цільового фінансування.
Виконавець гранту самостійно збирає і аналізує інформацію та дані, що стосуються впровадження гранту,а також готує і подає Ресурсному центру ГУРТ описовий та фінансовий звіти згідно підписаного договорупро надання цільового фінансування.
Ресурсний центр ГУРТ буде проводити дистанційний моніторинг впровадження гранту. ПредставникиРесурсного центру ГУРТ, Міжнародної організації праці (МОП) та Федеральної компанії DeutscheGesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH залишають за собою право відвідати місцепровадження підприємницької діяльності виконавцем гранту.
Контакти:Ресурсний центр ГУРТвул. Еспланадна 28, офіс 7, м. Київ, 01001т.: 044 300 2410е-пошта: grants@gurt.org.uaвеб-сайт: www.gurt.org.ua
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