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Агульныя палажэнні 
1. Дадзены конкурс праводзіцца Беларускім домам правоў чалавека ім. Барыса Звозскава 

(БДПЧ) сумесна с партнѐрскімі арганізацыямі з мэтай падтрымкі сумеснай дзейнасці, 

накіраванай на абарону грамадскіх інтарэсаў на мясцовым, рэгіянальным або 

нацыянальным узроўні; абарону правоў чалавека, у тым ліку грамадзянскіх, 

палітычных, сацыяльных, эканамічных, культурных і іншых правоў, а таксама на 

садзейнічанне магчымасці ўразлівых груп карыстацца сваiмі правамі 

  

Мэта і змест конкурсу 
2. Асноўнай мэтай конкурсу з'яўляецца ўзмацненне патэнцыялу мясцовых НДА, 

ініцыятыў (у тым ліку – праваабарончых) і/ці асобных грамадскіх актывістаў, 

журналістаў і праваабаронцаў для спрыяння станоўчым доўгатэрміновым і 

ўстойлівым зменам у сітуацыі з правамі чалавека і працэсам ўдзелу ў прыняцці 

рашэнняў у краіне. 

3. У рамках конкурсу могуць быць падтрыманыя праекты, якія прадугледжваюць 

дзейнасць, накіраваную на абарону грамадскіх інтарэсаў на мясцовым, рэгіянальным 

або нацыянальным узроўні, у тым ліку: 

 Ініцыятывы, накіраваныя на прасоўванне дэмакратыі, правоў чалавека і 

вяршэнства права праз вырашэнне такіх праблем, як дыскрымінацыя, 

сістэматычныя парушэнні правоў чалавека, парушэнні правоў людзей з 

інваліднасцю, абарона праваабаронцаў, або праз павышэнне інфармаванасці 

насельніцтва ў цэлым аб праблемах, існуючых у грамадстве;  

 Праекты, накіраваныя на павышэнне патэнцыялу грамадзянскай супольнасці 

Беларусі ў цэлым і арганізацый грамадзянскай супольнасці ў прыватнасці, у тым 

ліку на падтрыманне і развіццѐ здольнасці арганізацый і ініцыатываў дзейнічаць у 

абарону дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закона на працягу доўгага 

перыяду рэпрэсій, і на развіццѐ беларускай грамадзянскай супольнасці ў цэлым. 

 



Умовы ўдзелу ў конкурсе, крытэрыі адбору 
4. Удзел у конкурсе могуць прымаць зарэгістраваныя або незарэгістраваныя беларускія 

НДА і ініцыятывы. Прыярытэтнымі з’яўляюцца праекты, якія будуць рэалізоўвацца 

дзвюма ці болей НДА і/ці ініцыятывамі, якія працуюць у Беларусі. 

5. Праекты павінны быць скіраваныя на супольную дзейнасць у абарону грамадскіх 

інтарэсаў і правоў чалавека. 

6. Прыярытэтнымі з'яўляюцца заяўкі, пададзеныя рэгіянальнымі або мясцовымі 

арганізацыямі ці ініцыятывамі. Асабліва вітаецца ўдзел актывістаў, журналістаў і 

праваабаронцаў, якія падвяргаліся пераследу з боку ўладаў у сувязі з негвалтоўнай 

дзейнасцю ў абарону грамадскіх інтарэсаў і цяпер гатовыя да ўдзелу ў жыцці 

грамадзянскай супольнасці. 

7. Прыярытэт надаецца праектам, якія маюць на мэце атрымаць доўгатэрміновыя 

пазітыўныя вынікі ці ўносяць станоўчыя змены ў агульную сітуацыю з правамі 

чалавека ў краіне.  

8. Не могуць прымаць удзел у конкурсе камерцыйныя і рэлігійныя арганізацыі, 

палітычныя партыі і палітычныя ініцыятывы. 

9. Прапанаваная праектная дзейнасць павінна адпавядаць мэтам дадзенага конкурсу. 

10. Фінансаванне можа прадастаўляцца як для новага, асобнага праекта, так і для часткі 

праекта, які ўжо ажыццяўляецца.  

11. Абавязковай умовай з'яўляецца наяўнасць сафінансавання з іншых крыніцаў у памеры 

не менш за 5% ад бюджэту праекта. 

12. Удзельнікі конкурсу прадстаўляюць заяўку на ўдзел у адпаведнасці з прыкладаемай 

формай. Будуць разгледжаныя толькі тыя заяўкі, якія адпавядаюць прыкладзенай 

форме i iншым умовам конкурсу, прадстаўленыя не пазней за ўстаноўлены дадзеным 

Палажэннем тэрмін.  

13. Пры разглядзе заявак будуць улічвацца: 

 наяўнасць рэалістычнай і дасягальнай мэты міні-праекта; 

 устойлівасць дзейнасці пасля заканчэння фінансавання; 

 рэалістычнасць, абгрунтаванасць бюджэту; 

 прыцягненне мясцовых праваабарончых арганізацый; 

 наяўнасць сафінансавання ў памеры не менш за 5% ад бюджэту. 

  

Умовы і парадак фінансавання 
14. Сродкі, якія прадастаўляюцца на рэалізацыю міні-праектаў, павінны выкарыстоўвацца 

выключна на мэты абвешчанага конкурсу і могуць уключаць аплату экспертных 

ганарараў, пераклад дакументаў, аплату праездаў, харчавання, пражывання, арэнды 

памяшканняў, канцэлярскіх выдаткаў, калі яны наўпрост звязаныя з дзейнасцю па 

дасягненню задач, вызначаных гэтым конкурсам.  

15. Сродкі, якія прадастаўляюцца на рэалізацыю міні-праектаў, не могуць 

выкарыстоўвацца: 

 на закупку рухомай або нерухомай маѐмасці; 

 на ажыццяўленне дзейнасці, не звязанай з прадстаўленым на конкурс праектам; 

 на вядзенне камерцыйнай дзейнасці; 

 на аказанне гуманітарнай і/або сацыяльнай дапамогі асобным асобам; 

 на аплату лячэння, адукацыі, адпачынку; 

 на аплату непрадбачаных выдаткаў. 

16. Аб'ѐм выдаткаў на зарплаты наѐмных супрацоўнікаў не павінен перавышаць 30% 

бюджэту міні-праекта. 

17. Сума фінансавання міні-праекта - ад 1 000 да 4 000 еўра. 

18. Абавязковай умовай з'яўляецца наяўнасць сафінансавання з іншых крыніц у аб'ѐме не 

менш за 5%.  

19. Бюджэт павінен прадугледжваць дзве аднадзѐнныя паездкі ў Вільнюс на аднаго 

чалавека для заключэння дамовы і справаздачнасці па праекце. 



20. Агульны фонд конкурсу складае 100 000 еўра. Дадзеная сума будзе размеркаваная ў 

адпаведнасці з колькасцю праектаў, якія атрымаюць падтрымку. 

21. З пераможцамі конкурсу будуць заключаны грантавыя пагаднення ў вызначаныя 

гэтым Палажэннем тэрміны. Грантавым пагадненнем будзе вызначаны парадак і 

тэрміны фінансавання, пры гэтым першы транш у пачатку рэалізацыі складзе 80%, 

другі транш пасля заканчэння праекта і справаздачнасці - 20%. 

22. Маніторынг рэалізацыі праектаў забяспечвае арганізатар конкурсу. 

  

Конкурсная камісія 
23. Разгляд, аналіз і ацэнку заявак, а таксама прыняцце рашэння аб фінансаванні міні-

праектаў ажыццяўляе конкурсная камісія, сфармаваная назіральна-кіруючай Радай 

праекта з прадстаўнікоў арганізатара і партнѐраў гэтага конкурсу. Колькасны склад 

камісіі - не менш за 5 чалавек. Камісія рэгулюе правядзенне конкурсу, вызначае 

пераможцаў, мае права запытваць у заяўнікаў дадатковыя дакументы і інфармацыю, 

неабходныя для прыняцця рашэння.  

24. Першасны (тэхнічны) адбор заявак і арганізацыю работы камісіі, камунікацыю з 

заяўнікамі ажыццяўляе каардынатар праекта арганізатара. 

25. На этапе разгляду заявак, да вынясення рашэння, конкурсная камісія можа 

рэкамендаваць заяўніку ўнесці змены ў змест міні-праекта і бюджэту. 

26. Абмеркаванне праектных заявак з'яўляецца канфідэнцыйным. Камісія не абавязана 

прадастаўляць інфармацыю аб характары і сутнасці абмеркаванняў заявак. 

  

Тэрміны і графік правядзення конкурсу 
27. Працягласць рэалізацыі міні-праектаў: ад 6 да 12 месяцаў. 

28. Прыѐм заявак:  
29. Заяўкі на конкурс прымаюцца да 23:59 15 студзеня 2017 г. на адрас: 

grants.belarus@humanrightshouse.org .У тэме ліста абавязкова пазначыць "Заяўка на 

конкурс супольных міні-праектаў".  
30. Падвядзенне вынікаў конкурсу: да 15 лютага 2017 г. Усе ўдзельнікі конкурсу 

атрымаюць апавяшчэнне аб рашэнні конкурснай камісіі. Удзельнікі конкурсу, чые 

заяўкі будуць адабраныя конкурснай камісіяй, атрымаюць запрашэнне для падпісання 

пагаднення аб рэалізацыі праекта пасля дадатковага ўзгаднення ўмоваў і бюджэту 

праекта.  

31. Падпісанне грантавых пагадненняў: да 15 сакавіка 2017 г. 

32. Заканчэнне рэалізацыі праектаў: да 15 сакавіка 2018 г. 
33. Падача апісальнай і фінансавай справаздачы па праекце: да 15 чэрвеня 2018 г.  

  

Заключныя палажэнні 
34. Усе пытанні, звязаныя з падачай заявак, правядзеннем конкурсу, ажыццяўленнем 

праектаў, можна накіроўваць на адрас grants.belarus@humanrightshouse.org. 
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