Запитання-відповіді
Інфраструктурні гранти #4
1. Де я можу дізнатися більше про умови грантів?
Ми докладно описали умови, процес подачі та те, як ми будемо
оцінювати заявки, в Інструкції для заявників до інфраструктурних
грантів #4.

2. Якою мовою заповнювати заявку на грант?
Заповнюйте заявку на інфраструктурні гранти #4 українською мовою.

3. За який час я маю реалізувати проєкт?
Придбати необхідне обладнання та надати звіти потрібно до червня
2022 року.
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Не забувайте, що ви маєте користуватися меблями, технікою та іншим
обладнанням від 1 до 3 років.

4. Чи покриває грант будівельні роботи?
Ні. Грант не покриває витрат на будівельні матеріали та ремонтні
роботи.
Однак ви можете отримати від 5 000 до 10 000 євро на закупівлю
комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та
іншого устаткування.

5. Чи покриває грант гонорари за проведення лекцій,
розробку сайту, встановлення програмного
забезпечення?
Ні. Коштом інфраструктурних грантів не можна оплачувати послуги та
гонорари.
Єдине виключення — невелика винагороду за адміністрування гранту
для однієї людини з команди, яку можуть отримати неприбуткові
громадські організації. Винагорода має складати не більше 5% від
загальної суми гранту.

6. Скільки буде переможців?
Ми оберемо близько 10-15 переможців. Точна кількість залежить від
бюджетів найсильніших заявок.

7. Чи можете ви оцінити, які у мене шанси отримати грант?
Ні, ми не можемо порадити вам, чи варто подаватися на грант, та
оцінити шанси на успіх.

8. Чи можна подати кілька проєктів на один конкурс?
Ні. Ми радимо присвятити більше часу одному проєкту, щоб уважно і
якісно заповнити заявку.

9. Чи може податися організація, яка вже брала участь у
конкурсі інфраструктурних грантів і не одержала
фінансування?
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Так, ви можете спробувати ще раз.

10. Чи можна податися і на інфраструктурний грант, і на
іншу програму House of Europe?
Так, ви можете взяти участь одразу у кількох відборах.

11. Я — активіст/-ка. Чи можу я, як приватна особа, податися
на грант?
Ні, участь в інфраструктурних грантах можуть брати лише неприбуткові
громадські організації.

12. Ми представляемо державний заклад культури. Чи
можемо ми податися?
Ні, участь в інфраструктурних грантах можуть брати лише неприбуткові
громадські організації.

