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     Аплікаційна форма 

Інформація про організацію 

Повна юридична назва:  

Коротка назва/абревіатура:   

Кількість постійних працівників:   

Рік заснування:  

Мета/Місія:    

Середній річний бюджет за останні 
три роки: 

 

 

Адреса:   

Веб-сайт, аккаунт в соціальних 
медіа: 

  

ПІП контактної особи:   

Позиція контактної особи:   

Email контактної особи:   

Номер телефону:   

Email альтернативної контактної 
особи: 
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Опис проєкту 

Назва:  

Територія впровадження - 
область (Одеська, Львівська, 
Рівненська) / район / громада 
впровадження: 

 

Кількість населення в регіоні 
впровадження проєкту: 

 

Тривалість проєкту:  три місяці 

Запланований бюджет (грн.):  

Резюме проєкту: 

Надайте стислий опис всього 
проєкту, включаючи цілі та 
заходи і результат.  

[300 words] 

 

  

Короткий опис вразливості 
регіону проведення проєкту до 
зміни клімату: 

 

Короткий опис впливу війни на 
регіон проведення проєкту: 

 

Короткий аналіз можливості 
застосування у регіоні 
проведення проєкту 
природоорієнтованих рішень для 
адаптації до зміни клімату та 
відновлення після війни: 

 

Методи виконання проєкту: 
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Логіка впровадження проєкту 

Вплив (довготерміновий внесок 
проєкту): 

 

Очікуваний результат 
(основний ефект від 
впровадження проєкту): 

  

Основна продукція проєкту 
(основні результати/вироби від 
виконання заходів проєкту): 

  

Заходи (що буде зроблено для 
досягнення результатів): 

 

 

Відповідність меті конкурсу 

Як проєкт сприятиме досягненню 
мети конкурсу? 

 

 

Чи включає проєкт фізичні 
роботи з практичного 
впровадження 
природоорієнтованих рішень? 

  

Короткий опис концепту 
організації зустрічі для 
обговорення плану розвитку 
регіону впровадження проєкту: 

 

 

Аудиторія проєкту 

Ключові стейкхолдери та 
бенефіціари проєкту: 

 

 

У разі доцільності можна додати ілюстраційні матеріали у додатках.  

 

 

 

 

 



 

4 
 

Бюджет проєкту  

Загальний бюджет проєкту (грн.):   

Сума фінансування, яка запитується у WWF-
Україна (грн., максимальна сума не має 
перевищувати еквівалент 5 тис. євро за офіційним 
курсом НБУ): 

 

Співфінансування проєкту (у разі наявності) (грн.):  

Джерела додаткового фінансування (у разі 
наявності): 

 

  

Основні статті бюджету 
WWF-Україна 
(грн.) 

Інші джерела 
(грн.) 

Заробітна плата постійних працівників:     

Оплата послуг третіх сторін  
(консультанти і експерти): 

  

Комунікаційні витрати:     

Друковані та розхідні матеріали:   

Організація зустрічей та супутні витрати (оренда 
приміщення, організація харчування, 
відшкодування за дорогу учасникам зустрічі): 

    

Організація інших заходів та супутні витрати:    

Відрядження постійних працівників:   

Загалом на активності проєкту:   

Адміністративні витрати (10%):   

Загалом:     

 

Які ресурси для впровадження проєкту надає організація (обладнання, заробітна 

плата постійних працівників, відрядні тощо)? 

 


