
Загальні питання  

Як можна дізнатися про умови конкурсу на 
інфраструктурні гранти? 

З детальними умовами конкурсу Ви можете ознайомитись за 
лінком: 
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/documents/App
lication_Guidelines_Infrastructure.pdf. 

Якою мовою заповнювати заявку на інфраструктурний 
грант? 
Заявки на інфраструктурні гранти потрібно подавати 
українською мовою.  

Який має бути термін реалізації проекту? На сайті вказана 
тривалість проектів 1-3 роки, а  в «Інструкції для 
заявників» - від 1 до 4 місяців.  
Активний термін реалізації проекту - від 1 до 4 місяців. Термін 
експлуатації придбаного обладнання або термін 
використання результатів проекту – не менше 1 року.  

Чи можу я, як приватна особа – активіст, отримати 
інфрастуктурний грант? 
Ми пропонуємо інфраструктурні гранти лише для 
організацій. Для фізичних осіб House of Europe пропонує інші 
можливості: https://houseofeurope.org.ua/opportunities. 

Хто та як повинен виготовляти проектну документацію?  
Повноцінну проектну документацію у класичному розумінні 
цього слова розробляти не протрібно. Кошторис може 
складати будь-хто, хто на цьому розуміється. Вам достатньо 
записати в таблиці Excel вид/ тип видатку, вартість за 
одиницю виміру та загальну суму. Лінк на приклад кошторису 
у форматі Excel Ви знайдете на цій сторінці: 
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/15. 

Часто задавані питання: 
Інфраструктурні гранти 
 

https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/documents/Application_Guidelines_Infrastructure.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/documents/Application_Guidelines_Infrastructure.pdf
https://houseofeurope.org.ua/opportunities
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/15


Скільки буде переможців в конкурсі на інфраструктурні 
гранти? 
Зараз заплановано по одному переможцю в кожній із шести 
номінацій, загалом шість переможців у першому конкурсі. У 
наступному році ми плануємо зробити ще один або два 
подібних конкурсів.  

Чи можна подати від одної організації декілька проектів 
на інфраструктурні гранти?  
Ви можете подати будь-яку кількість проектів на 
інфраструктурні гранти, проте ми радимо вам 
сконцентруватись на одному проекті. 

Чи входить в кошти гранту доставка товарів, замовлених 
в інтернет-магазинах та на меблевій фабриці?  
Інфраструктурні гранти не покривають транспортні витрати.  

Чи можна оплачувати будівельні роботи із коштів 
інфраструктурного гранту? 
Можна, проте загальна вартість усіх робіт та послуг не має 
перевищувати 20% від суми гранту.  

Чи можна буде для реалізації нашого проекту закупити 
обладнання та матеріали для створення сцени?  
Так, можна і навіть потрібно, це і є цільовим призначенням 
інфраструктурних грантів.  
  



Питання від державних та комунальних закладів 
культури 

Заклад культури знаходиться у комунальній власності 
територіальної (сільської) громади, але не є окремою 
юридичною особою. Чи може заявником бути орган 
місцевого самоврядування, а саме виконавчий комітет 
сільської ради? 
Так, виконавчий комітет сільської ради може бути заявником.  

Чи може бути заявником сільська рада, оскільки будинки 
культури підпорядковані сільській раді? 
Так, сільська рада може бути заявником. 

А чи можу я подати одночасно одну заявку на 
інфраструктурний грант від нашої організації, а другу - на 
грант мобільності сектору освіти від себе особисто на 
фінансування індивідуальної поїздки?  
Так, можете подати одну заявку від вашої організації, а іншу 
від Вас особисто.  

Питання щодо краудфандінгових номінацій  

Як можна отримати краудфандінговий грант на 
інфраструктурні проекти? 
Щоб отримати краудфандінговий грант, вам треба обрати 
номінацію в 3000 або 6000 євро, подати нам заявку, пройти 
попередній відбір, зареєструватися на краудфандінговій 
платформі, активно зайнятись збором коштів та назбирати 
найбільшу суму серед інших учасників вашої номінації.  
  



Яку саме суму має зібрати організація, щоб отримати 
дофінансування від інфраструктурного гранту? 
Хто назбирає найбільшу суму на краудфандінгу, отримує 
грант в розмірі 3000 або 6000 євро, в залежності від обраної 
номінації. 

На якій платформі треба реєструватись?  
Треба реєструватись на краудфандінговій платформі 
https://biggggidea.com.  

Чи може приватна школа з великого міста ХХХ подаватися 
на інфраструктурний грант? Юридичний статус - 
громадська організація. 
Так, якщо виконуються інші умови конкурсу, приватна школа 
зі статусом ГО може подаватися на інфраструктурний грант. 
Проте, хоча в умовах конкурсу і немає прямих обмежень, в 
першу чергу ці гранти розраховані на малі та середні 
міста. Тому радимо вам подаватися на краудфандінгові 
номінації інфраструктурних грантів. Оскільки переможців 
краудфандінгових номінацій буде визначати не експертна 
комісія, а звичайні люди своїми грошима. 

Чи можемо ми подавати заявки від бібліотеки Київського 
університету ХХХ? Ми є неприбуткова організація 
комунальної форми власності. У нас чекають 
фінансування 2 проекти: реконструкції читальної зали та 
створення студентського простору.  

Так, ваша бібліотека, як комунальна неприбуткова 
організація, може брати участь у конкурсі на 
інфраструктурні гранти. Проте майте на увазі, що один із 
пріорітетів програм House of Europe є підтримка організацій 
в малих та середніх містах.  
Саме тому ми радимо вам подаватися на краудфандінгові 
номінації інфраструктурних грантів. Переможців у 
краудфандінгових номінаціях визначатиме не група 



експертів, а доброчинці, які здійснять внески на користь 
обраних проектів. Проект, який у своїй номінації назбирає 
найбільше грошей від доброчинців, отримає грант від House 
of Europe. Що стосується Ваших проектів, нам здається, що 
проект реконструкції студентського простору, за належного 
підходу, може отримати більшу увагу на краудфандінговій 
платформі, а отже матиме більше шансів виграти наш 
краудфандінговий грант.  
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