DREAMactions 3.0.
CANactions School та WNISEF продовжують приймати заявки на участь у Конкурсі
малих грантів DREAMactions 3.0.

Конкурс є відкритим та направлений на підтримку проектів перетворень територій об'єднаних
територіальних громад (ОТГ). Проводиться на території України, офіційною мовою є українська. Одна
організація чи фізична особа-координатор може подати на конкурс лише один проект.
Конкурсна заявка повинна відповідати одній із 6-ти категорій:
· місцева екологія
· культурна спадщина
· місцева економіка
· урбаністика
· партисипація
· місцева інфраструктура
До участі у конкурсі запрошуються зареєстровані на території об'єднаних територіальних
громад України:
а) юридичні особи (в тому числі ФОП)
б) громадські організації
в) комунальні підприємства
Фінансування. Конкурсом передбачено надання грантів у розмірі до 100 000 грн кожному з п'ятьох
переможців. Обов'язковою умовою формування бюджету конкурсної заявки є співфінансування, яке
повинно складати щонайменше 30% від загального бюджету. Розмір грантової заявки розраховується
за формулою = загальний бюджет - співфінансування. Джерело співфінансування значення не має.
Переможці отримають:
· фінансування в межах визначеного бюджету;
· консультативну підтримку міжнародних кваліфікованих менторів-наставників, обраних відповідно до
специфіки кожного проекту-переможця індивідуально;
· висвітлення проекту на всіх етапах реалізації Організаторами та медіа-партнерами Організаторів;
· можливість проведення публічних заходів для обміну досвідом реалізації проектів за підтримки
Організаторів.
· розширення персональної мережі професійних контактів

Кінцевий термін прийому заявок та бюджетів: 31 травня 2019 року (23:59 EET).
Оголошення переможців: 18 червня 2019.
Презентація результатів конкурсу відбудеться у листопаді 2019 року.
Детальна інформація та умови участі у конкурсі:
http://dreamactions.info/
+38(073)437-90-08
competition@canactions.com
Конкурс малих грантів DREAMactions 3.0 організований CANactions School та Western NIS Enterprise
Fund, який підтримує ініціативи з просування реформ в Україні та трансформаційні проекти.

Для того, щоб оформити заявку на участь у конкурсі потрібно:
1) зайти на сайт конурсу - http://dreamactions.info/ де ознайомитися його правилами та вимогами до
заявок
2) скачати шаблон бюджету проектної заявки на сайті конкурсу - http://dreamactions.info/
3) заповнити файл бюджету (поля шаблону орієнтовні, їх можна змінювати)
4) розрахувати бюджет заявки. ВАЖЛИВО: щонайменше 30% від загального бюджету конкурсу
повинно мати співфінансування, документально підтверджене. Відповідний документ (форма
довільна) повинен бути завантажений у форму заповнення проектної заявки.
5) натиснути кнопку на сайті конкурсу "Подати заявку", де у вікні форми заповення заявки внести усю
потрібну інформацію.
6) по заповненню усіх полів заявки, вкінці форми потрібно завантажити заповнений бюджет проектної
заявки

