
      
                                                                       Організатор конкурсу                За фінансування  

           
При організаційній підтримці 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНКУРСІ ПРОЕКТІВ 
 

- Аплікаційна форма A - 
 

" Екосистемна Адаптація до Зміни Клiмату у 

Бiосферному Резерватi Розточчя" 

 
Нижченаведеним заявляю про свій намір брати участь в конкурсі 

проектів на розробку пропозиції з екосистемної адаптації до зміни 
клімату у біосферному резерватi Розточчя: 

 
Відповідальний(-а) за  

заявку/ 

Ведучий партнер ________________________________________ 
    наук. ступінь/звання, прізвище, ім’я, по-батькові 
                                                               повна назва організації 
 

Дата народження/ заснування    ___________________________ 
 

Контактна адреса          ____________________________________ 
      

     ___________________________ 
     адреса 

     ____________________________________ 
     Телефон / факс, E-mail 

 

Веб-сайт            ______________________________ 
 
Для юридичних осіб: 
 

Організаційно-правова форма/ Код ЄДРПОУ 

 
_________________________________________________________________ 

 
Час проживання/ реєстрації на території біосферного резервату або досвіду 

професійної діяльності ________ років/ місяців 

 
На всі питання, наскільки дозволяє наявність інформації, були надані правдиві відповіді. 

З моменту подачі заявки, учасник гарантує організаторам право на перевірку 

запропонованої проектної ідеї на місці і буде їх в цьому підтримувати.  

 

___________________________________ 
місце, дата       дійсний власноручний підпис 

 



      
                                                                       Організатор конкурсу                За фінансування  

           
При організаційній підтримці 

 

Назва Вашого проекту, включаючи коротку анотацію (до 1000 символів).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаткові дані про співпрацюючих осіб/ організацій, у випадку подачі 
спільної заявки на участь у конкурсі: 

 
 

Співпрацююча особа/ організація 1:  
 ____________________________________ 
         наук. ступінь/звання, прізвище, ім’я, по-батькові 
                                                               повна назва організації 
 

Дата народження/ заснування    ___________________________ 
 
 

Контактна адреса          ____________________________________ 
      

     ___________________________ 
     адреса 

     ____________________________________ 
     Телефон / факс, E-mail 

 

Веб-сайт            ______________________________ 
    
Для юридичних осіб: 
 

Організаційно-правова форма/ Код ЄДРПОУ 

 
_________________________________________________________________ 

 
 

 
Час проживання/ реєстрації на території біосферного резервату або досвіду 

професійної діяльності ________ років/ місяців 

 

 

 

________           дійсний власноручний підпис або підпис і печатка



      
                                                                       Організатор конкурсу                За фінансування  

           
При організаційній підтримці 

 
Співпрацююча особа/ організація 2:    

 
____________________________________ 
         наук. ступінь/звання, прізвище, ім’я, по-батькові 
                                                               повна назва організації 
 

Дата народження/ заснування    ___________________________ 
 
 

Контактна адреса          ____________________________________ 
      

     ___________________________ 
     адреса 

     ____________________________________ 
     Телефон / факс, E-mail 

 

Веб-сайт            ______________________________ 
 

Для юридичних осіб: 
 

Організаційно-правова форма/ Код ЄДРПОУ 
 

_________________________________________________________________ 
 

 

Час проживання/ реєстрації на території біосферного резервату або досвіду 

професійної діяльності ________ років/ місяців 

 

 

________           дійсний власноручний підпис або підпис і печатка 

 
 

 

Співпрацююча особа/організація 3:    

 

 
____________________________________ 
         наук. ступінь/звання, прізвище, ім’я, по-батькові 
                                                               повна назва організації 
 

Дата народження/ заснування    ___________________________ 
 
 

Контактна адреса          ____________________________________ 
      

     ___________________________ 
     адреса 

     ____________________________________ 
     Телефон / факс, E-mail 

 

Веб-сайт            ______________________________ 



      
                                                                       Організатор конкурсу                За фінансування  

           
При організаційній підтримці 

 

Для юридичних осіб: 
 

Організаційно-правова форма/ Код ЄДРПОУ 

 
_________________________________________________________________ 
 

 

Час проживання/ реєстрації на території біосферного резервату або досвіду 

професійної діяльності ________ років/ місяців 

 

 

________           дійсний власноручний підпис або підпис і печатка 
 

 
 

Співпрацююча особа організація 4:    

 
____________________________________ 
         наук. ступінь/звання, прізвище, ім’я, по-батькові 
                                                               повна назва організації 
 

Дата народження/ заснування    ___________________________ 
 
 

Контактна адреса          ____________________________________ 
      

     ___________________________ 
     адреса 

     ____________________________________ 
     Телефон / факс, E-mail 

 

 
Веб-сайт            ______________________________ 

    
Для юридичних осіб: 
 

Організаційно-правова форма/ Код ЄДРПОУ 

 
_________________________________________________________________ 
 

 
Час проживання/ реєстрації на території біосферного резервату або досвіду 

професійної діяльності ________ років/ місяців 
 

 

 

_______           дійсний власноручний підпис або підпис і печатка 



      
                                                                       Організатор конкурсу                За фінансування  

           
При організаційній підтримці 

Згода з правилами участі в конкурсі ідей 

 

 

Подачею заявки на участь в конкурсі учасник погоджується з правилами участі. При 

подачі заявки від декількох учасників, які виступають в якості консорціуму, згода з 

правилами участі з боку відповідальної за заявку особи, поширюється на всіх учасників 

консорціуму. 

Наступні правила встановлюються для участі у конкурсі:      

 

1. Участь у конкурсі не зумовлює виникнення права на отримання гранту.  

 

2. Право на розподіл гранту між учасниками конкурсу, а також на відмову 

виділенню гранту в обґрунтованих випадках, зберігається винятково за 

організатором конкурсу. 

 

3. У разі успішного проходження відбору заявок, переможець конкурсу 

зобов’язується передати організатору конкурсу авторські права на проектну 

ідею. 

 

4. Окрім обов’язкових аплікаційних документів, організатор конкурсу і 

уповноважені ним особи мають право звертатися до учасника за додатковою 

інформацією і документами для найбільш ретельної оцінки його заявки.  

 

5. У випадку успішного проходження відбору заявок учасник укладає з 

організатором угоду про реалізацію проектної ідеї. 

 

6. В разі відмови переможця конкурсу від укладення угоди щодо реалізації проекту 

з організатором конкурсу, організатор конкурсу має право передати реалізацію 

проекту іншій особі без попередньої згоди переможця конкурсу.     

 

7. Після укладення угоди між переможцем конкурсу і організатором грант буде 

виплачено переможцю конкурсу окремими частинами (траншами) і виключно у 

вигляді банківського переказу. Деталі щодо розміру і виплати гранту будуть 

врегульовані угодою. 

 

8. Отримувач гранту зобов’язується у найкращий спосіб використати отриманий 

грант на реалізацію проектної ідеї, а також вести звітність про всі витрати, що 

пов’язані з отриманими коштами. 

 

9. З моменту початку реалізації проекту до встановленого угодою терміну 

організатор проекту і уповноважені ним особи мають право в будь-який момент 

вимагати від одержувача гранту усю необхідну інформацію про його 

використання, а також особисто ознайомитись з реалізацією фінансованого 

проекту. 

 

 

 

 

 

Підпис учасника/ відповідальної особи в консорціумі, Дата 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                       Організатор конкурсу                За фінансування  

           
При організаційній підтримці 

 

ПРИМІТКА ОРГАНІЗАТОРА КОНКУРСУ (ЗАПОВНЮЄТЬСЯ ЛИШЕ ПРЕДСТАВНИКОМ 

ОРГАНІЗАТОРА!) 

 

 

 

 

Місце і дата надходження заявки:  _________________________________ 

 

 

Заявка була прийнята (ким): _______________________________________  

 

 

Заявка була надіслана ел. поштою на e-mail: ___________________________ 

 

 

Аплікаційні документи, що надійшли: 

 

O Форма A 

 

O Форма B 

 

O Додаток  

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
 
Лінія відрізу 
 

 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ОТРИМАННЯ 

 

 

Заявка на участь у конкурсі та проект (назва):  

 
___________________________________________________________ 

 
 

від пана/пані   ___________________________________________ 

 
 

надійшла (дата) ______________  о  _________________ . 
 

 
 

 

 
Підпис отримувача 
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