
ДОПУСТИМІ ВИТРАТИ ПО ГРАНТУ 
 
Середня сума грантів, затверджених до фінансування, становить від 5,000 до 15,000 
доларів США. Окремі проекти, які передбачають залучення партнерів та проведення 
великої кількості заходів, можуть отримати фінансування в розмірі до 24,000 доларів 
США. Фонд покриває витрати, пов’язані виключно з проектною діяльністю, а також 
заохочує неурядові організації подавати проекти з власними внесками та/або коштами, 
отриманими від інших донорів. 
 
Деякі типові види діяльності, що підлягають фінансуванню

 

, охоплюють, але не 
обмежуються наступними заходами: 

1. Конференції або тренінги практичного характеру, що доповнюють ширші цілі проекту. 
2. Семінари, тренінги. 
3. Круглі столи. 
4. Просвітні громадські кампанії. 
5. Інформаційні/просвітницькі інтерактивні заходи. 
6. Громадські освітні програми/громадські слухання. 
7. Дебати. 
8. Робочі групи, що працюють над виробленням практичних рекомендацій щодо 

вирішення конкретних проблем. 
 

Деякі типові види діяльності, що не підлягають фінансуванню

 

, включають, але не 
обмежуються наступними заходами: 

1. Проекти, спрямовані на соціальне забезпечення, включаючи надання соціальних 
послуг/допомоги та консультацій. 

2. Стартова підтримка новоствореним організаціям. 
3. Оренда офісного приміщення та оплата комунальних послуг. 
4. Поточні витрати організації та ремонтні послуги. 
5. Придбання меблів та аксесуарів для оздоблення офісного приміщення. 
6. Придбання автомобілів. 
7. Створення різного роду центрів (якщо їх створення не є складовою частиною більшого 

проекту). 
8. Передвиборча агітація, або проекти підконтрольні владним/партійним інтересам чи 

інтересам однієї особи.  
9. Академічні або аналітичні дослідження (якщо вони не є частиною більшого проекту). 
10. Написання та видання книг. 
11. Стипендії. 
12. Міжнародні відрядження/поїздки на міжнародні конференції. 
13. Гранти іноземним громадянам/доповідачам чи  закордонним організаціям. 
14. Міжнародні програми освітніх обмінів/професійних стажувань. 
15. Одноразові події, наприклад, конференції чи круглі столи (якщо вони не є частиною 

більшого проекту). 



16. Проведення медичних та психологічних досліджень/клінічних експериментів. 
17. Надання медичних послуг. 
18. Проекти комерційного характеру. 
19. Презентації заходів культури та відпочинку, клуби культурного напрямку, фестивалі. 
20. Курси, літні табори та школи з вивчення іноземних мов. 
Витрати на розважальні заходи (фуршети, церемонії, алкогольні напої, вечірки, екскурсії, і 
т.п.) 


