а/с 21-В, м. Київ, Україна 01001
e-mail: info@hplgbt.org
web: www.HPLGBT.org

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
НА ОДЕРЖАННЯ ФІНАНСУВАННЯ
БУДЬ ЛАСКА, ЗАПОВНІТЬ, ЗБЕРЕЖІТЬ ТА НАДІШЛІТЬ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ:
info@hplgbt.org
Якщо при внесенні даних у фіксовані поля не вистачає місця, створюйте додатки.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОДЕРЖУВАЧА
Прізвище Ім'я та По батькові
(так як зазначено у паспорті)

Ідентифікаційний номер фізичної особи

(Реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Адреса фактичного місця перебування

Поштовий індекс

Нас.пункт

Буд. #

Кв. #

Вулиця

Контактний номер телефону

Адреса веб-сайту / соціальної сторінки
Засвідчую, що мною
прочитано всі умови,
щодо отримання гранту.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Попередні гранти
(якщо такі були)

Два-три приклади
успіху
(якщо такі є)

Ел.адреса

Даю згоду на обробку моїх
персональних даних з урахуванням
чинного законодавства.

Дата
заповнення

ОПИШІТЬ ЗАПРОПОНОВАНУ ІНІЦІАТИВУ НА ЯКУ БУДУТЬ ВИТРАЧЕНІ КОШТИ

ОБҐРУНТУЙТЕ ПОТРЕБУ У ТІЙ ІНІЦІАТИВІ ЯКУ ЗАПЛАНОВАНО ЗДІЙСНИТИ

ОПИШІТЬ ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВПЛИВ ТІЄЇ ІНІЦІАТИВИ НА ЯКУ БУДУТЬ
ВИТРАЧЕНІ КОШТИ

БЮДЖЕТ
Бюджет всіх ініціатив складається із фінансового плану та деталізованого бюджету.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
БЮДЖЕТ ПОВИНЕН БУТИ РОЗПОДІЛЕНИЙ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ З УРАХУВАННЯМ
ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ, А ТАКОЖ З УРАХУВАННЯМ СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
#

Розподіл витрат

Одиниця

Кількість
одиниць

1. Основні витрати

Вартість
одиниці
в грн.

Внесок
HPLGBT
в грн.

1.1.

₴ 0.00

1.2.

₴ 0.00

1.3.

₴ 0.00

1.4.

₴ 0.00

1.5.

₴ 0.00

1.6.

₴ 0.00

1.7.

₴ 0.00

1.8.

₴ 0.00

1.9.

₴ 0.00

1.10.

₴ 0.00

Сума 1-ої лінії бюджету

₴ 0.00

2. Пов'язані витрати
2.1.

₴ 0.00

2.2.

₴ 0.00

2.3.

₴ 0.00

2.4.

₴ 0.00

2.5.

₴ 0.00

Сума 2-ої лінії бюджету

₴ 0.00

ЗАГАЛЬНА СУМА

₴ 0.00

ВСІ ЛІНІЇ ТА СТАТТІ БЮДЖЕТУ ВІДОБРАЖЕНІ У ФІНАНСОВОМУ ПЛАНІ ТАКОЖ
ПОВИННІ БУТИ ВІДОБРАЖЕНІ ТА ОПИСАНІ У ДЕТАЛІЗОВАНОМУ БЮДЖЕТІ.
Деталізований бюджет ви можете знайти серед додатків або завантажити за
адресою: http://www.hplgbt.org/publish/proposals/DETAILED_BUDGET_ua.xlsx

КРИТЕРІЇ
Якщо ваша група, організація або мережа організацій планує подати аплікаційну форму на
одержання фінансування, вона повинна відповідати наступним критеріям:


Ваша група, організація або мережа організацій повинна знаходиться під
управлінням тієї цільової групи, для якої планується направляти запитані ресурси в
рамках запропонованої ініціативи. При цьому ви можете залучати менеджерів,
однак, не в якості основних виконавців ініціативи.



Ваша група, організація або мережа організацій повинна мати чіткі та прозорі
механізми контролю над діяльністю в рамках запропонованої ініціативи.



Ваша група, організація або мережа організацій повинна розділяти цінності та
основоположні принципи HPLGBT.

Всі учасники які беруть участь в процесі відбору, визначення та затвердження для
фінансування на конкурсній основі, можуть впроваджувати додаткові критерії.
ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Нашими стратегічними пріоритетами є захист прав та свобод людини, а нашими
стратегічними напрямками діяльності є мобілізація та консолідація зусиль задля соціалізації
та забезпечення видимості, адвокація та правозахист, а також організаційний розвиток.
HPLGBT намагається в повній або частковій мірі підтримати виключно ті ініціативи, які
позначені в описі конкурсу, в той же час HPLGBT володіє обмеженими фінансовими
можливостями, та ми змушені приймати непрості рішення про те, кому надати підтримку, а
кому – відмовити.
HPLGBT також докладає максимальних зусиль для того, щоб поширювати інформацію про
нові можливості та нові терміни прийняття аплікаційних форм якомога ширше, через наші
канали соц.медії і т.д.
На додаток до забезпечення фінансовими ресурсами HPLGBT завжди прагне посилити
підтримку в інших її видах.
ОБОВ'ЯЗКОВІ ДОДАТКИ ДО АПЛІКАЦІЙНОЇ ФОРМИ
Деталізований бюджет.
Резюме відповідальної особи в довільній формі.
Відповідальна особа надає копії всіх заповнених сторінок документу, що посвідчує
особу громадянина України.
Відповідальна особа надає копію реєстраційного номеру облікової картки платника
податків (Ідентифікаційний код).

ПРИМІТКИ


Виключно всі кошти повинні бути використані на виконання статутних завдань
HPLGBT.



Бюджет не може покривати гонорари або інші витрати які розцінюються як
прибуток виконавця ініціативи.



Усі витрати повинні бути конкретизовані та чітко розписані.



Будь ласка, при формуванні бюджету, перевіряйте актуальні ціни, адже вносити
зміни у затверджений бюджет – не є можливим.



При формуванні фінансового звіту, до нього повинні бути додані копії усіх
первинних фінансових документів, що підтверджують факт витрат.



Витрати на харчування не повинні включати алкогольні напої.
У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАПИТАНЬ ПРОСИМО ВАС ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ
ЗА ЕЛ. АДРЕСОЮ: info@hplgbt.org

