Неофіційний переклад з англійської на українську призначений для ознайомлення.
Будь ласка використовуйте тільки оригінальну англомовну форму для подання заявки.

Контрактуючий орган:
Європейський Союз
Підтримка громад, що опинилися під впливом
конфлікту в Україні
ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
Кінцевий термін подання: 31 жовтня 2014 р.
Назва проекту:
Місце (місця) дії
проекту:

<вкажіть регіон (-и), територію (-ї) або місто (-а), що
отримають вигоду від проекту>

Назва подавача
Національність
подавача
Справа №
(заповнюється контактуючим органом)

Реєстраційний номер
EuropeAid 1
Поточний контракт /Обліковий
номер юр. особи (якщо є)2
Правовий статус3
Співподавач

4

Назва; реєстраційний номер EuropeAid; національність та
дата заснування; правовий статус; зв'язок з подавачем чи

1

Зазначається, якщо організацію зареєстровано в PADOR (Он-лайн система реєстрації потенційних
подавачів). Щоб отримати більше інформації та зареєструватися, будь ласка відвідайте
http://ec.europa.eu/europeaid/onlineservices/pador.

2

Зазначається, якщо подавач вже підписав контракт з Європейською Комісією та/або був інформований
про присвоєння Облікового номеру юридичної особи. В іншому разі зазначити ‗N/A‘.

3

Наприклад, неурядова організація, орган влади, міжнародна організація.

4

Використовуйте один рядок для кожного співподавача.
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співподавачем

Контактна інформація подавача для зв‘язку щодо цього проекту
Поштова адреса:
Номер телефону: (фіксованого та мобільного
зв‘язку) Код країни + код міста + номер
Номер факсу: Код країни + код міста + номер
Контрактна особа для зв’язку щодо цього
проекту:
Електронна пошта контактної особи:
Адреса:
Вебсайт організації:

Будь-які зміни адрес, номерів телефону чи факсу або електронних адрес мають бути
повідомлені Контрактуючому органу у письмовій формі. Контрактуючий орган не буде
нести відповідальності в разі неможливості зв’язатися з подавачем.
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ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ
1

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО РОЗРОБКИ ТА НАПИСАННЯ
ВИРАЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

Подавач має забезпечити відповідність тексту наступним вимогам:
 Обсяг не перевищує 5 повних сторінок (розмір A4) шрифтом Arial 10-го розміру з полями у
2 см та одинарним інтервалом;
 Надано інформацію, що запитується у кожному нижченаведеному розділі, у тому порядку, у
якому ця інформація запитується, та пропорційно її відносній важливості;
 Викладено максимально чітко і зрозуміло, щоб зробити можливою оцінку змісту.

1.1. Резюме проекту
Будь ласка, заповніть наведену нижче таблицю, не перевищуючи обсяг в 1 сторінку.
Назва проекту:
Місце (місця) діяльності проекту: —
уточніть країну, регіон (-и), що
отримають вигоду від проекту
Загальна тривалість проекту
(місяців):
Запитуване фінансування з боку ЄС
(обсяг)

<євро>

Запитуване фінансування з боку ЄС
як відсоток від загального бюджету
проекту (орієнтовно)

%

Цілі проекту

<Загальна ціль (цілі) >
<Конкретна ціль (цілі)>

Цільова група (групи)

5

Кінцеві бенефіціари6
Очікувані результати
Основні дії

1.2. Опис проекту (максимум 1 сторінка)
Будь ласка надайте всю інформацію, що запитується:
Надайте опис історії та передумов виникнення цього проекту.
Поясніть цілі проекту, надані в таблиці у розділі 1.1.
5

―Цільові групи‖ – це групи/особи, які отримають безпосередню вигоду від проекту на рівні мети проекту.

6

―Кінцеві бенефіціари‖ – це ті, хто отримає вигоду від проекту у довгостроковій перспективі на рівні
суспільства або сектору в цілому.
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Опишіть ключові групи зацікавлених сторін, їхнє ставлення до проекту та будь-які консультації,
що проводилися з ними.
Коротко наведіть тип запропонованих дій та уточніть пов‘язані з ними продукти діяльності
проекту та результати, в тому числі опис зв‘язків/відносин між групами дій.
Наведіть загальні часові рамки проекту та опишіть конкретні фактори, що бралися до уваги.

1.3. Відповідність проекту (максимум 3 сторінки)
1.3.1. Відповідність цілям запрошення до вираження зацікавленості
Будь ласка надайте всю інформацію, що запитується:
Опишіть відповідність проекту цілі (цілям) та пріоритету (пріоритетам) запрошення до вираження
зацікавленості.
Опишіть конкретні очікувані результати.

1.3.2. Відповідність конкретним потребам та обмеженням цільової країни/країн,
регіону(-ів) та/або релевантним секторам (в тому числі синергія з іншими
ініціативами ЄС та уникнення дублювання)
Будь ласка надайте всю інформацію, що запитується:
Чітко опишіть конкретну ситуацію, що склалася у цільовому регіоні (-ах) та/чи секторах до
початку проекту (де можливо, надайте кількісні дані).
Надайте детальний аналіз проблем, на вирішення яких націлений проект, та зазначте, у який
спосіб вони взаємопов‘язані на всіх рівнях.

Згадайте будь-які значні плани на центральному, регіональному чи місцевому рівні, які є
релевантними для проекту, та опишіть, який зв'язок існуватиме між проектом і такими
планами.
Якщо проект є продовженням попередньої роботи, чітко зазначте, яким чином він
використовуватиме результати попередньої роботи; згадайте основні висновки та
рекомендації будь-якої оцінки попередньої роботи, якщо така оцінка була зроблена.
Якщо проект є частиною більшої програми, чітко поясніть, як він вписується чи координується з
цією програмою або будь-яким іншим запланованим проектом. Вкажіть можливість потенційної
синергії з іншими ініціативами, зокрема ініціативами Європейської Комісії.

1.3.3. Опишіть та визначте цільові групи та кінцевих бенефіціарів, їхні потреби та
обмеження, і поясніть, як проект задовольнятиме ці потреби
Будь ласка надайте всю інформацію, що запитується:
Надайте опис кожної з цільових груп та кінцевих бенефіціарів (з кількісними даними, за
можливості), в тому числі критерії їх відбору.
Визначте потреби та обмеження кожної цільової групи та кінцевих бенефіціарів.
Покажіть відповідність проекту потребам та обмеженням цільових груп та кінцевих бенефіціарів.
Поясніть механізми залучення, що забезпечують участь цільових груп та кінцевих бенефіціарів.

1.3.4. Окремі елементи доданої вартості
Вкажіть будь-які окремі елементи доданої вартості, наприклад просування або зміцнення
державно-приватного партнерства, інновації та кращі практики, або інші горизонтальні питання,
такі як захист навколишнього середовища, просування гендерної рівності та рівних можливостей,
потреби людей з обмеженими фізичними можливостями, права меншин та права внутрішньо
переміщених осіб.
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