
   

 
Програма мікрофінансування жіночих ініціатив 

в рамках проекту НДІ “Просування політичної участі жінок в Україні” 
за підтримки Фонду розвитку ефективного врядування Великої Британії 

 
ГО «Інститут Креативних Інновацій» оголошує конкурс на мікрофінансування 
жіночих ініціатив в  Житомирській області. 
 
Програма мікрофінансування орієнтована на жінок з об’єднаних територіальних 
громад і має на меті:  

1) допомогти жінкам просувати зміни в своїх громадах;  
2) надати їм можливість на практиці посилити навички реалізації ініціатив, 

важливих для громади, в яких вони мешкають; 
3) підвищити видимість лідерок та їхнього внеску у розвиток громади. 

 
Хто може взяти участь у конкурсі з мікрофінансування проектів в Житомирській 
області: 

● Новообрані депутатки  

● Жінки, які балотувалися, але не перемогли на місцевих виборах 

● Активістки (жінки, що не входять до перших двох категорій) 
 
Підтримані ініціативи мають бути дружніми до жінок, передбачати розширення їхніх 
можливостей у громадах і особисте зростання лідерок. До виконавчої групи 
проектної ініціативи мають входити лише жінки.  
 
Перевага надаватиметься проектам, які матимуть співфінансування від мешканців 
та мешканок громади та/або місцевих органів влади (матеріальна або 
нематеріальна підтримка). 
 
Вітаються, але не є обов’язковими, спільні ініціативи депутаток, жінок, які 
балотувалися на місцевих виборах, але не перемогли, та жінок-активісток. 
 
Успішні мікропроекти мають сприяти: 

▪ забезпечення стратегічних потреб громади, на які не вистачає фінансування 
через перерозподіл бюджету на пандемію; 

▪ популяризації знань, зокрема, з ґендерної тематики, лідерства, політичної 
участі жінок; 



▪ розширення економічних можливостей жінок; 

▪ створенню можливостей для розширення мережі жінок-лідерок на 
місцевому рівні; 

▪ об'єднанню жінок-лідерок, зокрема тих, що брали або бажають брати участь 
в проектах НДІ; 

▪ поширенню інформації серед мешканців та мешканок об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ); 

▪ залученню мешканців та мешканок ОТГ до спільних дій, вивченню та 
подоланню ґендерних стереотипів; 

▪ створенню відчутного та довготривалого позитивного впливу на життя ОТГ; 

▪ посиленню ролі жінок в громадах. 
 
 
Зокрема, мікро-фінансування може бути надано на реалізацію наступних 
ініціатив: 

▪ проведення освітніх/тренінгових заходів для покращення знань та 
практичних навичок інших жінок у ґендерній тематиці, з питань жіночого 
лідерства, участі жінок у прийнятті рішень та процесах децентралізації; 

▪ організаційна або технічна підтримка роботи депутатських груп з гендерних 
питань в місцевих радах;  

▪ реалізація заходів з економічного розширення можливостей для жінок в 
об’єднаних територіальних громадах (зокрема, для безробітних жінок або 
тих, хто в ризику втратити роботу); 

▪ впровадження адвокаційних, політичних, медіа або інших видів 
інформаційних кампаній у громадах; 

▪ участь жінок у важливих конференціях або тематичних заходах, навчальних 
програмах; 

▪ мережування, обмін досвідом та створення коаліцій жінок; 

▪ об'єднання громади з метою реагування на суспільні проблеми, які 
загострилися зокрема через пандемію; 

▪ поліпшення умов для жінок в громадах (створення дитячого куточка, сімейної 
кімнати очікування, встановлення пандуса тощо); 

 
та інші види ініціатив які відповідають меті конкурсу. 
 
Використання цих коштів у контексті пандемії COVID-19 буде направлено на 
задоволення потреб громади, які неможливо задовольнити через напруженість 
ресурсів у зв’язку з пандемією. В цілому, це мікро-фінансування забезпечить 
задоволення потреб громади, та підтримає ті ініціативи активних жінок, які без такої 
підтримки не можуть бути реалізованими.  



 
Розмір мікрофінансування – 14 800 грн. 
Тривалість проекту – до 2 місяців. Основну частину проекту має бути 
завершено та результати мають бути відомими до 31 березня 2021. 
 
Критерії для отримання фінансування: 

● Запланована діяльність відповідає пріоритетам конкурсу; 
● Якість, послідовність та актуальність запропонованої ініціативи та 

підготовленої заявки; 
● Забезпечення максимальної ефективності запропонованих дій; 
● Реальні, послідовні й чітко визначені очікувані результати від реалізації 

проекту. 
 
Порядок подачі проектів: 

● Проекти на конкурс слід подавати за спеціально розробленою аплікаційною 
формою, яка міститься у додатку до цього оголошення; 

● Заповнена аплікаційна форма в електронному вигляді надсилається в ГО 
«Інститут Креативних Інновацій» на електронну адресу my@kreativ.im з 
темою листа «Конкурс жіночих ініціатив» 

● Кінцева дата подання проектів: до 23:59 15 січня 2021 
● Повідомлення результатів конкурсу: 10 лютого 2021 

 
Просимо звернути увагу: 

● Після реєстрації проекту на вказану в аплікаційній формі електронну адресу 
буде надіслано підтвердження про реєстрацію із зазначенням 
реєстраційного номеру; 

● Підтримка надаватиметься на конкурсних засадах, рішення щодо 
фінансування проектів прийматиметься незалежними експертами; 

● Рішення експертів щодо проекту перегляду не підлягає; 
● Причини відмови у підтримці проекту не повідомляються. 

 
29 грудня о 16:00 відбудеться навчальна сесія по розробці проєктної заявки та 
сесія «запитань-відповідей». Зареєструватись на неї можна за посиланням: 
https://ngo.zt.ua/qa1  
 
11 січня о 17:00 відбудеться додаткова сесія «запитань-відповідей» для 
можливості доопрацювання проєктних заявок. Реєстрація за посиланням: 
https://ngo.zt.ua/qa2  
 
ГО «Інститут Креативних Інновацій» надаватиме консультації щодо заповнення 
аплікаційної форми. Просимо звертатись за електронною адресою my@kreativ.im 
в разі, якщо Ви матимете питання / потребуватимете додаткової інформації.  
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