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ПРОГРАМА 

ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВ МІСЦЕВИХ КАРПАТСЬКИХ ГРОМАД 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Територія Карпат є одним з найпривабливіших і найрізноманітніших географічних 

регіонів України, що входить до Карпатського регіону Європи. У межах України це чотири 

області (Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Чернівецька) площею 56,6 тис. км² 

(9,4 % території країни), на території яких проживає близько 6,12 млн. осіб.  

Характерною рисою регіону є низький, як у порівнянні з іншими регіонами України, 

так і у європейському масштабі, рівень соціально-економічного розвитку областей, що 

входять до нього. Маючи величезний потенціал природної й історико-культурної спадщини 

та низку спільних викликів у сфері безпеки, доступності, екології, Карпатський регіон 

потребує залучення спільних фінансових інструментів для подолання загроз і розвитку 

регіону.  

Наявний досвід та кращі практики розвитку гірських територій в Європі, свідчать 

про необхідність об’єднання зусиль на рівні кількох регіонів в рамках існуючих екосистем 

для ефективного використання існуючих потенціалів розвитку з метою забезпечення 

конкурентоспроможності регіону загалом. 

Програма підтримки ініціатив місцевих карпатських громад (далі – Програма) 

ініційована Асоціацією “Єврорегіон Карпати – Україна” і підтримана Львівською, 

Закарпатської, Івано-Франківською і Чернівецькою обласними радами задля консолідації й 

ефективного використання фінансових ресурсів усіх рівнів для подолання спільних загроз 

і забезпечення сталого розвитку регіону. 

Програма реалізується шляхом: 

1) проведення Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад, адміністрування 

якого здійснює Асоціація органів місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати Україна 

– Карпатська агенція регіонального розвитку” (далі – Асоціація); 

2) підготовки й реалізації проектів, спрямованих на розвиток карпатського регіону, 

у рамках грантових програм і конкурсів, що фінансуються за рахунок коштів міжнародної 

технічної допомоги, державного і місцевих бюджетів, благодійних грантів юридичних і 

фізичних осіб; 

3) інституційної, організаційної і змістової підтримки заходів, спрямованих на 

популяризацію карпатського регіону.  

Територія реалізації Програми: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, 

Чернівецька область. 

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення передумов для сталого розвитку гірських територій 

українських Карпат, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення якості життя та 

економічного благополуччя населення, шляхом розробки та апробації системного 

механізму підтримки ініціатив, спрямованих на вирішення проблем розвитку гірських 



 

 

територій. 

 

3. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

 Створення передумов для сталого розвитку українських Карпат на базі його багатої 

історико-культурної і природної спадщини; 

 Стимулювання діяльності щодо самоорганізації карпатських громад шляхом 

надання фінансової підтримки їх ініціативам; 

 Об’єднання бюджетних та позабюджетних фінансових ресурсів для вирішення 

проблем розвитку карпатського регіону; 

 Підвищення професійного рівня представників органів місцевого самоврядування, 

неурядового сектору карпатського регіону з питань підготовки заявок, управління 

проектами і звітування; 

 Поширення позитивного досвіду розв’язання проблем місцевого розвитку, набутого 

в процесі реалізації попередніх проектів; 

 Розвиток співпраці органів місцевого самоврядування, комунальних закладів і 

громадського сектору в реалізації проектів місцевого розвитку. 

 

4. КОНКУРС ІНІЦІАТИВ МІСЦЕВИХ КАРПАТСЬКИХ ГРОМАД 

 

4.1. Пріоритети конкурсу 

Пріоритети Конкурсу ініціатив місцевих карпатських громад (далі – Конкурс) в 

рамках Програми щорічно розробляються Асоціацією та подаються на розгляд та 

затвердження на засіданні Загальних Зборів Асоціації перед оголошенням конкурсу, на 

основі аналізу динаміки розвитку карпатського регіону. 

 

4.2. Механізм реалізації конкурсу 

Адміністрування Конкурсу здійснює Асоціація органів місцевого самоврядування 

“Єврорегіон Карпати – Україна”.  

Для розгляду матеріалів конкурсних пропозицій утворюється конкурсна комісія  та 

конкурсна рада, персональний склад яких затверджується наказом директора Асоціації.  

Конкурсна комісія (далі – Комісія) здійснює оцінку проектних заявок відповідно до 

критеріїв оцінки. До складу Комісії входять представники експертного середовища, 

громадських організацій.  

Конкурсна рада затверджує критерії оцінки проектів, підручник апліканта,  приймає 

остаточне рішення про переможців конкурсу і розмір фінансової підтримки. До складу 

Конкурсної ради з правом голосу входять по два представники від Львівської, 

Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, по 1 представнику підприємств 

– фінансових партнерів Конкурсу. Секретарем Конкурсної Ради є представник Асоціації 

(без права голосу). 

Для здійснення своїх повноважень Конкурсна рада може залучати представників 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх об'єднань, 

громадських організацій, незалежних експертів, науковців.         

 

4.3. Умови проведення конкурсу 

Участь у Конкурсі можуть брати органи місцевого самоврядування, комунальні 

установи, органи самоорганізації населення, громадські організації, благодійні фонди. У 

випадку, коли участь у конкурсі бере громадська організація, вона повинна надати 

рекомендаційний лист від органу місцевого самоврядування на території, якого вона 

функціонує.  



 

 

До участі у конкурсі приймаються проекти двох типів: 

1. Обласні проекти – проекти, у яких заявник і партнер(-и) (наявність партнерів у 

проектах цього типу не є обовʼязковою) зареєстровані на території тільки однієї із областей, 

що входять до території Програми.  

2. Міжобласні проекти – проекти, у яких заявник і партнер(-и) (наявність партнерів 

у проектах цього типу є обовʼязковою), зареєстровані на території принаймні двох із 

областей, що входять до території Програми.  

Обов’язковою умовою отримання гранту у рамках Програми є залучення до 

загального бюджету проекту коштів місцевих бюджетів та/або коштів з інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством (власний внесок). Питома вага власного внеску має 

бути не меншою, ніж 20% від бюджету проекту. 

Щорічно, перед оголошенням Конкурсу на засіданні Загальних Зборів Асоціації 

здійснюється затвердження уточнених умов проведення конкурсного відбору у частині: 

 плану організаційно-технічних заходів з проведення Конкурсу; 

 пріоритетів Конкурсу. 

Аплікаційна форма, вимоги до подання конкурсної документації, механізм 

фінансування у рамках окремого конкурсного відбору визначаються у Положенні про 

конкурс підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яке розробляється відповідно до 

умов цієї Програми, рішень Загальних Зборів Асоціації і затверджується наказом Асоціації. 

 

4.4. Процедура проведення конкурсу 

Оголошення про Конкурс та інформація щодо терміну подання проектних заявок 

розміщується на вебсайті Асоціації “Єврорегіон Карпати – Україна”. Термін подання заявок 

не може бути меншим, ніж 1 місяць. 

Подання заявок здійснюється в паперовій і електронній формі на адресу Асоціації. 

Реєстрацію заявок здійснює уповноважений працівник Асоціації. Підставою для 

відмови в реєстрації заявки може бути: невідповідність заявника критеріям прийнятності; 

невідповідність змісту проекту меті Програми; недотримання умов Конкурсу щодо 

комплектності поданих документів; подання проектної заявки після встановленого 

кінцевого терміну. 

Заявки, подані на Конкурс, проходять адміністративну оцінку, під час якої 

оцінюються на предмет відповідності кваліфікаційним вимогам Конкурсу та критеріям 

прийнятності. 

Проектні заявки, визнані такими, що відповідають кваліфікаційним вимогам 

конкурсу та критеріям прийнятності, проходять процедуру оцінки якості, за результатами 

якої визначається переможець конкурсу. 

Оцінка якості проектних заявок, з урахуванням запропонованого бюджету проекту 

й оцінки фінансової і управлінської спроможності заявника, проводиться Конкурсною 

комісією (незалежними експертами) згідно з критеріями оцінки. 

Після закінчення оцінки якості заявок Асоціація формує Звіт з оцінки заявок і 

передає його Конкурсній раді, яка приймає остаточне рішення про переможців конкурсу і 

розмір фінансової підтримки. До складу Конкурсної ради з правом голосу входять по два 

представники від Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької областей, по 

1 представнику підприємств – фінансових партнерів Конкурсу. Секретарем Конкурсної 

Ради є представник Асоціації (без права голосу). 

Персональний склад конкурсної комісії і конкурсної ради затверджується наказом 

виконавчого директора Асоціації.  

На підставі рейтингу проектів Конкурсна рада приймає рішення щодо рекомендації 

переможців, починаючи з проекту, що отримав найбільшу кількість балів, і закінчуючи тим, 

фінансуванням якого вичерпується сума коштів Програми для кожної із областей території 



 

 

дії Програми. 

Рішення щодо переможців конкурсу та надання гранту ухвалює Конкурсна Рада під 

час свого засідання (при цьому допускається дистанційна участь у засіданні з 

використанням інтернет-комунікацій) простою більшістю голосів. 

 

4.5. Порядок фінансування проектів-переможців 

Фінансування проектів здійснюється після укладання договору між бенефіціаром і 

Асоціацією. Перед укладанням договору проводяться робочі зустрічі бенефіціарів з 

організатором Конкурсу з метою обговорення умов реалізації проекту. 

Фінансування проектів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів 

здійснюється обласною радою/профільним департаментом обласної державної 

адміністрації на умовах та у порядку, визначеному розпорядником бюджетних коштів. 

Фінансування проектів Асоціацією можливе за одним із варіантів (за вибором 

бенефіціара): 

1. Варіант 1, що передбачає такі етапи платежів: 

1.1) початковий платіж у розмірі 40 % суми гранту – Асоціація органів місцевого 

самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” перераховує отримувачу коштів 

(головному партнеру) після затвердження переможців Конкурсу та підписання грантової  

угоди; 

1.2) проміжний платіж у розмірі 40 % суми гранту – Асоціація органів місцевого 

самоврядування  “Єврорегіон Карпати – Україна” перераховує отримувачу коштів 

(головному партнеру) після затвердження проміжного звіту про реалізацію проекту; 

1.3) фінальний платіж у розмірі не більше 20 % суми гранту Асоціація органів 

місцевого самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна” перераховує отримувачу 

коштів (головному партнеру) після затвердження остаточного звіту про реалізацію проекту 

разом із підтверджуючими документами, що підтверджують витрати і платежі*. У випадку 

якщо фактичні витрати на реалізацію проекту є меншими, ніж сума, передбачена у бюджеті 

проекту, або частина витрат визнана неприйнятними, розмір фінального платежу може бути 

зменшено.  

*У випадку якщо бенефіціарами є органи місцевого самоврядування або комунальні 

заклади, допускається подання ними підсумкового звіту для виплати фінального платежу 

до повного проведення розрахунків з постачальниками/підрядниками/виконавцями. При 

цьому сума заборгованості не може перевищувати 20 % суми гранту, а витрати у повному 

обсязі повинні бути підтверджені відповідними документами (договір, акт виконаних робіт, 

накладна тощо). 

2. Варіант 2 – відшкодування 100 % суми понесених прийнятних витрат після 

завершення реалізації проекту і подання бенефіціаром остаточного звіту про реалізацію 

проекту. 

 

4.6. Моніторинг проектів 

Основним завданням моніторингу є забезпечення належної реалізації проектів й 

ефективного використання коштів, наданих для фінансування Програми. 

Моніторинг реалізації проектів-переможців Конкурсу здійснює Асоціація через 

аналіз наданих бенефіціарами звітів, зустрічі зі співробітниками організацій‐бенефіціарів 

та їх партнерами, моніторингові візити, а також через участь у заходах, організованих 

бенефіціарами. 

Бенефіціари є відповідальними за здійснення моніторингу діяльності за проектом та 

оцінювання її результатів.  

Про усі публічні заходи, які передбачені проектом, бенефіціари зобов‘язані 

повідомляти Асоціацію не пізніше, ніж за 10 днів до дати їх проведення. 



 

 

 

5. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ  

Фінансування Програми може здійснюватись за рахунок коштів: 

- державного бюджету у межах бюджетних програм, затверджених на відповідний 

рік; 

- місцевих бюджетів у межах бюджетних програм, затверджених на відповідний рік; 

- коштів Асоціації, отриманих у вигляді членського внеску на фінансування 

Програми від органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських, селищних, 

сільських рад); 

- коштів Асоціації, отриманих від підприємств як благодійні гранти на фінансування 

Програми; 

- коштів міжнародної технічної допомоги; 

- інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

6. ІНДИКАТОРИ ПРОГРАМИ 

Реалізація Програми, спрямована на підвищення рівня таких індикаторів: 

кількість покращених об’єктів історико-культурної спадщини; 

кількість проведених культурних заходів; 

кількість осіб, які взяли участь у культурних заходах; 

кількість об’єктів природної спадщини, збереження або популяризацію яких 

забезпечено; 

кількість проведених заходів,  

кількість осіб, які взяли участь у заходах, що підвищують рівень екологічної 

свідомості, сприяють збереженню природної спадщини; 

відсоток збільшення кількості відвідувачів об’єктів історико-культурної спадщини; 

відсоток збільшення кількості відвідувачів об’єктів природної спадщини; 

кількість новостворених/покращених туристичних продуктів/послуг; 

кількість покращених чи новостворених об’єктів туристичної інфраструктури; 

протяжність покращених чи новостворених туристичних маршрутів, навчальних 

стежок тощо; 

кількість публікацій (в т.ч. друковані, онлайн видання, аудіо-, відеоматеріали). 

Перелік індикаторів є рекомендованим, але не вичерпним і може бути доповнено 

відповідно до пріоритетів поточного конкурсного відбору. 


