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ПРОЕКТ - це діяльність, яка: 
 
- має кінцеву мету (наприклад, зробити ремонт будинку) і проміжні 

завдання;  
 
- виробляє добре певний кінцевий результат, який може бути оцінений; 
  
- складається з послідовності взаємопов'язаних робіт;  
 
- має визначені часові рамки;  
 
- використовує обмежену кількість ресурсів:  
фінансових, інформаційних та людських.  



спрямованість на 
досягнення 

конкретний цілей 

обмеженість у 
часі 

обмеженість в 
бюджеті 

обмеженість 
людських 
ресурсів 

унікальність 
проекту (для цієї 

цільової групи 
або регіону) 

координація 
виконання 

взаємозалежних 
дій учасників 



Оцінка потреб 

Планування 

Здійснення і 
моніторинг 

Підведення 
підсумків та 

оцінка 

Закриття 



Схема планування проекту 

Ціль 

Завдання 1 

Діяльність А до 
завдання 1  

Діяльність В до 
завдання 1  

Результат 1  

Завдання 2 

Діяльність А до 
завдання 2 

Результат 2 
Діяльність В до 

завдання 2 



Проекти у сфері розвитку громадянського суспільства, демократії, 
політичних свобод, прав людини, гендеру, міжкультурного діалогу, 
екології, освіти тощо  







Назва 
Місія 

(обгрунтування) 
Цілі/задачі Актуальність 

Очікувані 
результати 

План реалізації Бюджет 

Структура заявки (проекту) 



Уникайте довгих НАЗВ, у Вас буде нагода 

розкрити деталі в описі проекту 
 

 Часто автори надолужують довжиною те, чого не 

вистачає в них у глибину  

Ш. Монтеск'є 





Актуальність  

І 
Опис проблеми в прив’язці до регіону, організації  

ІІ 
Статистика з відкритих джерел 

ІІІ 
Досвід вирішення цієї проблеми (в світі, в країні, у вас) 

Унікальність рішення 

Стійкість проекту після закінчення фінансування 



Добре написане ОБГРУНТУВАННЯ – це найбільш 
ефективний спосіб «зачепити на гачок» інтерес до 

вашого проекту  

Опишіть найбільш актуальні проблеми у вашій громаді 

(організації), які хочете вирішити 
 



Мета та завдання 

• Чітко сформулюйте основну ціль проекту (мету) 

• Визначте завдання, які має виконати проект 

• Мета та завдання мають відповідати та 
впливати на проблему, яку ви описали у вступі 



Мета проекту 

1 
Зміна 

• Покращення 

• Підвищення 

• Сприяння 

2 

Об’єкт 
зміни 

3 
Слово 
связка 

• Шляхом 

• Через 

• За 
допомогою 

4 

Інструменти 
змін 

5 
Конкретика  

• Де 

• Коли 

• Для кого? 



Завдання 



Уникайте постановки  

нереальних завдань   



Цільова аудиторія 

• На кого направлений проект? 

 

• Широта охоплення — число людей, які будуть 
залучені в реалізації проекту. 

 



Опишіть етапи виконання проекту 



План реалізації  

Підготовка 
Заключення домовленостей з партнерами 

ТЗ 

Розробка методології 

Реалізація 
Прес-захід 

Всі основні дії по проекту 

Експертний захід в середині проекту 

Моніторинг 

Завершення 
Оцінка результатів 

Написання звіту 

Прес захід, презентація результатів 



РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
 

• мають стосуватись вирішення поставленої проблеми 

відповідно до сформованих завдань  

 

• бути конкретними та вимірними, щоб будь-хто міг 

перевірити, чи є певні продукти/результати на виході 



Короткострокові 

Довгострокові 

Очікувані 
результати 



Посилить заявку розробка чіткого 

механізму ПОШИРЕННЯ основних 
результатів проекту 



Тривалість ефекту від проекту 

• Ціннішими вважаються проекти, які мають своє 
продовження навіть після завершення активної фази 
виконання й припинення фінансування від донора.  

 

• Ваш проект був пілотним, демонстраційним, 
навчальним? Що буде після? 



Бюджет 

• розуміння загальної вартості проекту дозволяє підібрати 
правильного донора й оцінити реалістичність проекту  

• бюджет проекту має бути обґрунтований, доцільний та 
ефективний 

• витрати після проекту часто недооцінюють, і, на жаль, 
багато проектів втрачають довгостроковий ефект 



Бюджет 

Собівартість проекту – сума, без якої проект не може бути 

організований 

Власний 
внесок 

Запрошувана 
сума 

Загальний 
бюджет 

*Оцінюємо собівартість проекту так, якби він реалізовувався в комерційному сегменті 



Основні складові бюджету 

Бюджет 

Проектні 
затрати 

Адміністративні 
затрати 

Офісні затрати, ЗП 

співробітників, 

оренда, інтернет 

Розробка контенту, 

дизайну, друкована 

продукція 



Статті бюджету 

1. Зарплати (ЗП проектному менеджеру, помічнику ПМ і т.д.) 

 

2. Обладнання (закупка чи оренда техніки) 

 

3. Адміністративні затрати (офісні затрати, оренда, інтернет) 

 

4. Публікації (розробка контенту, розробка дизайну, друкована продукція)  

 

5. Відрядження (талони) 

 

6. Проектні затрати (оренда зали для проведення заходів, кава-брейки) 

*Всі затрати оплачуємо тільки безналом 



Які ресурс для реалізації проекту у Вас уже є? 

Матеріальні Кадрові 

Технічні Інші 



Таблиця для прописання бюджету 

№ Стаття затрат Детальний опис Власний внесок Запрошувана 

сума 

1 Зарплати        

          

          

2  Обладнання       

          

          

 3 Адміністративні затрати       

          

          

4 Публікації 

5 Відрядження 

6 Проектні  

Всього 



Золоті правила успішної заявки 
• Висловлюйтесь зрозуміло, об'єктивно та лаконічно;  

• Реалістично та чітко формулюйте цілі та завдання 
проекту; 

• Дайте відповідь на запитання, чому цей проект повинен 
отримати фінансування та чому Ви є найкращою 
кандидатурою для реалізації цього проекту; 

• З'ясуйте, чому це дослідження є важливим та 
актуальним; 

• Переконайтеся, що даєте відповідь на запитання: «Яку 
цінність має проект для громадськості?». 

 



Якісно 
оформлена та 
чітко виписана 
заявка має 
набагато більше 
шансів 
привернути увагу 
грантодавця 



Дякую за увагу! 

Длугопольський Олександр  
(067)163-29-40                                                dlugopolsky77@gmail.com 


