ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КРОНА”
І ГРУПА КОМПАНІЙ «НІКО»
оголошують конкурс екологічних проектів
в рамках грантової програми “ЗА ЖИТТЯ У ЧИСТОМУ ДОВКІЛЛІ!”
Підтримаємо інноваційні креативні «зелені» ініціативи в громадах, що допоможуть
зменшити забруднення довкілля викидами і відходами, зберегти енергоресурси й біологічне
різноманіття.
Усвідомлюючи реальний та можливий вплив своєї діяльності на місцеві громади та екологію,
розуміючи необхідність свого внеску до сталого розвитку, ВБФ «Крона» спільно з ГК «НІКО»
реалізують екологічну програму «За життя в чистому довкіллі!».
Мета Програми - допомогти громадам в різних регіонах України у реалізації проектів з
енергоефективності, захисту/відновлення природних ресурсів, формування поведінки
безвідходного виробництва і споживання. Активізувати співпрацю громади з органами
місцевої влади у вирішенні екологічних проблем територій.

ТЕМАТИКА ПРОЕКТІВ:
•
•
•
•

зменшення викидів і відходів (!!!прибирання територій або збір вторсировини може
бути лише логічними елементами проекту, а не його задачами);
відновлення природних територій, водоймищ, лісів та парків, озеленення територій;
енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії в громадських та
соціальних закладах;
інші екологічні ініціативи з використанням інновацій в галузі збереження довкілля.

ЯКІ ПРОЕКТИ ПРЕТЕНДУВАТИМУТЬ НА ГРАНТ:
• актуальні
• практичні, що гарантовано впливають на вирішення окресленої проблеми;
• креативні й інноваційні;
• реалістичні і зрозумілі (у них має бути чіткий план реалізації і вимірювані результати);
• розумні у витратах;
• що мають мінімум 20-відсотків внеску з боку місцевої влади та/або бізнесу;
• що залучають широке коло жителів громад для вирішення спільних екологічних проблем;
• сталі у своєму впливові (діяльність не потребуватиме регулярної після проектної донорської
підтримки)
• термін реалізації яких не перевищує 10 місяців.
Перевагу ми надаватимемо проектам, що будуть виконуватися у співпраці з органами місцевого
самоврядування та демонструють фінансову участь органів місцевої влади (не забувайте додати
підтвердження!).
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ГРАНТУ – 200 000 гривень

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ- громадські організації та благодійні фонди, зареєстровані не пізніше 2013 року,
соціальні заклади, навчальні заклади.
Ми також розглянемо заявки від малого бізнесу-соціальних підприємців, що передбачають ініціативи
із запровадження енергозбереження та зменшення забруднення довкілля.
УМОВИ ДЛЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ - СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМЦЯ
Підтримка для малого бізнесу-соціального підприємства надаватиметься на умовах безвідсоткової
поворотної допомоги.
Разом із проектною заявкою слід подати:
1. бізнес-план обсягом до 3-х сторінок.
2. скан-копії установчих документів, відомості про керівника
3. короткий опис соціальних цілей підприємства
4. можна надіслати додаткові матеріали, що ілюструють соціальну діяльність підприємця (відгуки
клієнтів, повідомлення в ЗМІ і т.і.)

Кінцевий термін подачі проектних пропозицій – 30 квітня 2016 року

Оголошення результатів конкурсу – 20 травня 2016 року
Проектні пропозиції українською або російською мовою надсилайте ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ на
адресу krona@niko.ua із зазначенням теми: «На екологічний конкурс»
Ми прагнемо зменшити використання паперу і закликаємо учасників конкурсу до цього!

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
•
•
•
•
•

Проекти, що надійдуть після оголошеного терміну, без додатків не розглядатимуться.
Програма не надає грантів прибутковим організаціям, політичним партіям.
Проекти слід надсилати лише електронною поштою.
Повідомлення про результати конкурсу будуть оголошені на сайті ВБФ «Крона»
http://krona.niko.ua (повідомлення в друкованому вигляді не надсилаються).
Остаточне рішення щодо підтримки-відхилення проекту перегляду не підлягає.

Аплікаційні форми можна отримати на Інтернет-сторінці Всеукраїнського фонду “Крона”
(http://krona.niko.ua)

