МЕТА КОНКУРСУ
Спільними зусиллями
мешканців та Бібрської міської ради
втілювати ідеї та проекти,
які допоможуть розвитку
нашої громади

Які проекти можна реалізувати:

МЕШКАНЦІ

• дитячі та спортивні майданчики, благоустрій
територій, бруківка поточний ремонт доріг,
каналізацій, водопроводів, вуличного освітлення,
закупівля різного виду інвентарю, та багато
іншого

Комунальні
будинки та
ОСББ

• заміна вікон та дверей в під’їздах, ремонт димоходів та
дахів, ремонт фасадів з утепленням, ремонт сходових
кліток, заміна внутрішніх мереж, благоустрій території,
дитячі, спортивні майданчики та багато іншого

Комунальні
установи міста

• поточні та капітальні ремонти приміщень, закупівля
інвентарю для власних потреб, благоустрій території
та інше

Умови фінансування:
Критерії
участі

50000 гривень – максимальна сума
виділення коштів на один проект у
разі перемоги в Конкурсі
Мінімально 5% фінансового внеску
від загальної вартості проекту –
повинен надати Конкурсант
(невід`ємна умова допуску заявки до
оцінювання )
Фінансовий та нефінансовий внесок
конкурсанта може бути у вигляді
коштів, робіт, матеріалів та
спонсорських внесків

Порядок підготовки заявки:
Визначити ідею,
яка буде
подаватись на
конкурс

Зібрати
ініціативну групу

Заповнити усі
реєстраційні документи,
які знаходяться в
Додатках

Подати заявку на електронну пошту:
proekt@bibrka-rada.gov.ua, або
зареєструвати паперовий варіант в
Бібрській міській раді

Визначитьсь з способами
співфінансування проекту:
фінансової, нефінансової участі
та спонсорських коштів

Підготувати кошторисну
документацію (кошториси,
накладні, комерційні
пропозиції)

Очікувати
результати
Конкурсу

Перелік документів:
Заявка (міститься в Додатках до Конкурсу)
До заявки Конкурсант подає такі додатки:
1. Для органів самоорганізації населення:
- копію протоколу зборів (конференції) жителів адміністративно-територіального
утворення про створення органу самоорганізації населення;
2. Для громадських організацій, благодійних фондів:
- копію свідоцтва про державну реєстрацію;
- копію документа, що підтверджує повноваження особи, яка представляє Конкурсанта
(наказ, протокол зборів).
3. Для ініціативних груп громадян:
- копію протоколу створення ініціативної групи з поіменними підписами.
4. Заявку з додатками про участь у Конкурсі, яка надсилається на електронну пошту
Конкурсної комісії.
5. У разі перемоги паперову версію заявки з відповідними затвердженнями та підписами.
6. Документи, що підтверджують співфінансування мікропроекту з боку Конкурсанта та
партнерських організацій.
7. Документи, що обґрунтовують видатки в рамках мікропроекту (зведений та локальний
кошториси, розрахунки, цінові пропозиції, накладні тощо).
8. Фотографія місця виконання робіт.
Отож, загальний перелік документів для Конкурсу (ЗАЯВКА, Зведений та локальний
кошторис (накладна або комерційна пропозиція), Протокол зборів ініціативної групи, Акт
про нефінансовий внесок (у разі виконання робіт громадою), Гарантійний лист від
ініціативної групи (гарантування не менше 5% фінансового внеску), Гарантійний лист від
підприємств (у разі отримання такого), фотографію місця проведення робіт.

Таблиця оцінювання заявок:

Оцінка проводиться за бальною
системою (0 – повна
невідповідність, 1– значна
невідповідність, 2 – незначна
відповідність, 3 – часткова
відповідність, 4 – достатня
відповідність, 5 – повні
відповідність). Кількість
додатково залучених ресурсів у
виконанні проекту (0 – менше 5%,
31,5 - максимальна кількість
залученого не бюджетного
фінансування). Співфінансування
мікропроекту має бути
підтвердженим ( гарантійні листи
від ініціативної групи (власний
внесок), гарантійний лист від
донорів або спонсорів, акт про
нефінансовий внесок у випадку
виконання робіт та наявності
матеріалів, тощо).

Бажаємо успіхів і
сподіваємось, що реалізації
проектів дасть можливість
усім бажаючим втілити свої
ідеї та проекти щодо
розвитку нашої громади!

