«Жигердүү жарандар» USAIDдин долбоору
Өтүнмөлөрдү тапшырууга чакыруу (ӨТЧ)
Аялдардын лидерлигин илгерилетүү боюнча гранттык программа
Өтүнмөлөрдү тапшырууга чакыруу (ӨТЧ)
FHI 360 уюму жергиликтүү кеңештердин аял депутаттарынын дараметин жогорулатууга
жана алардын коомдук-саясий турмушка жигердүү катышуусуна колдоо көрсөтүү
максатында потенциалдуу грант алуучуларды каржылоо алууга өтүнмөлөрүн тапшырууга
чакырат. Гранттар АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги (USAID) тарабынан
каржылануучу «Жигердүү жарандар» долбоорунун алкагында берилет.
Жарыялоо күнү:
12 -май 2022-жыл

Өтүнмөлөрдү кабыл
алуунун акыркы күнү:
02-июнь 2022-жыл

Өтүнмөлөрдү кабыл
алуунун акыркы
убактысы:
18:00

Өтүнмө тапшыруучунун кыскача мүнөздөмөсү: Улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеги
саясий жана чечимдерди кабыл алуу процесстерине аялдардын активдүү катышуусун
илгерилетүү жаатында далилдүү тажрыйбага ээ, расмий каттоодон өткөн жарандык коом
уюмдары (ЖКУ).
Гранттардын саны: эки гранттан ашык эмес
Мөөнөтү: 12-18 ай (2022-жылдын август айынан 2024-жылдын февраль айына чейин)
Грантардын суммасы: 8 500 000 сомго чейин. Гранттарды каржылоонун көлөмү берилген
гранттардын санына, иш-чараларга жана географиялык камтуусуна жараша болот.
ЖООПКЕРЧИЛИКТЕН БАШ ТАРТУУ
Өтүнмө тапшыруучу өз өтүнмөсүн даярдоого жана тапшырууга байланыштуу бардык
чыгымдарды өзү төлөйт. «Жигердүү жарандар» долбоору бул өтүнмөлөрдү тапшырууга
болгон чакырыгын «Жигердүү жарандар» долбоорунун тараптардын алдында болгон
келишими же финансылык милдеттенмеси эмес экендигин потенциалдуу талапкерлерге
маалымдайт. «Жигердүү жарандар» долбоору өтүнмө кабыл алуу процессин, себептерин
өтүнмө тапшыруучуларга түшүндүрбөстөн, толугу менен жокко чыгаруу укугун сактап калат.

БУЛ ӨТҮНМӨЛӨРДҮ ТАПШЫРУУГА ЧАКЫРУУ «ФЭМИЛИ ХЭЛС ИНТЕРНЭШНЛ» (FHI 360)
УЮМУНУН ӨЗГӨЧӨ, КОНФИДЕНЦИАЛДУУ ЖАНА ИНТЕЛЛЕКТУТАЛДЫК МЕНЧИГИ БОЛУП
САНАЛАТ. БУЛ ДОКУМЕНТТИ КӨЧҮРҮҮГӨ, БӨТӨН ЖАКТАРГА ӨТКӨРҮП БЕРҮҮГӨ ЖЕ АНЫ
ЖАРЫЯЛООГО FHI 360 КОМПАНИЯСЫНЫН ЖАЗУУ ТҮРҮНДӨ УРУКСАТЫСЫЗ ТЫЮУ САЛЫНАТ.
БУЛ ЧАКЫРУУНУН НУСКАСЫН АЛУУ МЕНЕН ӨТҮНМӨ ТАПШЫРУУЧУ АНЫ (ЖАНА АГА ТИЕШЕЛҮҮ
БАРДЫК ДОКУМЕНТТЕРДИ) ЧАКЫРУУГА ЖООП КАТАРЫ ӨТҮНМӨ ДАЯРДОО МАКСАТЫНДА ГАНА
КОЛДОНУУГА ЖЕ ӨТҮНМӨ ТАПШЫРУУДАН БАШ ТАРТКАН УЧУРДА БУЛ ЧАКЫРУУНУ (ЖАНА АГА
ТИЕШЕЛҮҮ БАРДЫК ДОКУМЕНТТЕРДИ) ЖОК КЫЛУУГА МАКУЛДУГУН БЕРЕТ.

ДОЛБООР БОЮНЧА КЫСКАЧА МААЛЫМАТ
Бул өтүнмөлөрдү тапшырууга чакыруу АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттиги
(USAID) каржылаган, FHI 360 уюму жана анын негизги өнөктөштөрү болгон «Фергана
өрөөнүнүн чек арасыз юристтери» КБ жана «Эл аралык коммерциялык эмес укук борбору»
тарабынан ишке ашырылган беш жылдык «Жигердүү жарандар» долбоорунун алкагында
жүргүзүлүүдө.
«Жигердүү жарандар» долбоорунун жалпы максаты жергиликтүү коомчулуктардын
кызыкчылыктарына жооп берген маселелер боюнча өзгөртүүлөрдү илгерилетүү жана
киргизүү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жарандар алдында
отчеттуулугун жогорулатуу үчүн жеке адамдар менен уюмдардын өз ара иштешүүсүн жана
кызматташуусун камсыздоо болуп саналат. «Жигердүү жарандар» долбоору аталган
максаттарга төмөнкү экинчи иреттеги максаттарга тиешелүү программаларды иштеп чыгуу
жана ишке ашыруу аркылуу жетет:
1:

Жергиликтүү маселелерди чечүүдө, максаттары бирдей ар түрдүү кызыкдар
жактардын арасында байланыш түзүү менен бирге, жарандык, мамлекеттик жана
жеке сектордун өкүлдөрүнүн кызматташуусун жакшыртуу.

2:

Тармактардын финансылык, адамдык жана интеллектуалдык ресурстардан
пайдалануу мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу.

3:

Калк арасында, өзгөчө жергиликтүү деңгээлде маанилүү жарандык катышуунун
натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн үзгүлтүксүз практикалык окуу жана адаптация.

4:

Жарандардын өз укуктарын түшүнүүсүн жана мыйзам үстөмдүгүнө болгон талапты
жогорулатуу.

Ошону менен катар «Жигердүү жарандар» долбоору өз ишинде жергиликтүү коомчулуктар
үчүн маанилүү бир нече тематикалык чөйрөлөргө жана жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын бул чөйрөлөрдөгү приоритеттерин колдойт. Мындан
тышкары, долбоор жарандардын мыйзамдуу укуктарын түшүнүүсүн чыңдоо,
мыйзамдын үстөмдүгү талабын жогорулатуу жана сот адилеттигине жетүүнү
жакшыртуу максатында юридикалык жардам көрсөтүүчү мамлекеттик жана
бейөкмөттүк уюмдар жана жарандык коом уюмдары менен кызматташат.
ӨТҮНМӨ ТАПШЫРУУГА ЧАКЫРУУНУН МАКСАТЫ
Бул грант муниципалдык башкарууга жана аялдардын лидерлик ролуна, өзгөчө
жергиликтүү кеңештин (депутаты) мүчөсү катары, алардын муниципалитеттер менен
райондордун ортосундагы кызматташуусуна басым жасоо менен коомдук турмушка
аялдардын катышуусун жана өкүлчүлүгүн жогорулатууга багытталган. Бул колдоодо
ошондой эле «Жигердүү жарандар» долбоорунун таштандыларды башкаруу, гендердик
жана үй-бүлөлүк зомбулукту азайтуу, сот адилеттигине жетүү жана жалпысынан жарандык
катышууга байланыштуу артыкчылыктуу багыттарына басым жасалат. «Жигердүү жарандар»
долбоору өлкөнүн бардык аймагында жайгашкан жана долбоор тарабынан тандалып
алынган 20 муниципалитетте иштөө үчүн Кыргызстандын түндүк жана түштүк аймактарынан
эки уюмду тандап алууну пландаштырууда.
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Кыргызстанда аялдардын лидерлигине тиешелүү формалдуу укуктук жана
институционалдык тоскоолдуктар акырындык менен азайып баратканы менен формалдуу
эмес тоскоолдуктар дагы эле сакталып калууда. Салттуу гендердик ролдор өлкөдөгү
заманбап коомдун көптөгөн аспектилеринде үстөмдүк кылып, аялдардын коомдук чөйрөдө
чечим кабыл алуу процесстерине жетүү мүмкүнчүлүгүн чектөөдө. Бул чектөөлөрдү алып
салуу мүмкүнчүлүгү 2019-жылдын августунда кабыл алынган жергиликтүү кеңештерде
аялдардын 30 пайыз өкүлчүлүгү жөнүндө мыйзам менен пайда болду. Милдеттүү квотанын
киргизилишине байланыштуу жергиликтүү кенештерде аял депутаттардын өкүлчүлүгү бир
топ көбөйдү, бирок ошого карабастан, аял-депутаттар өздөрүнүн шайланган депутаттык
ролуна байланыштуу билимдерин, лидерлик жөндөмдөрүн жана ишенимин бекемдөө
зарылдыгын билдиришүүдө. Айрыкча айыл жеринде аялдар чечимдерди кабыл алууга
катышуу мүмкүнчүлүктөрүн начарлатып, өзүнө болгон ишенимин алсыратып жаткан
чектөөчү социалдык нормаларга туш болуп жатышканын баса белгилешкен. Жергиликтүү
кеңештерге шайланган аял депутаттар бүгүнкү күнгө чейин тийиштүү системалык колдоосу
жок, төрт жылдык ыйгарым укуктарынын мөөнөтүндө өз милдеттерин натыйжалуу жана
ишенимдүү аткарууга аракет кылып, өздөрүнүн билим жана жөндөмдүүлүгүндөгү
мүчүлүштүктөрдү толтурууга аракет кылып келишет.
«Жигердүү жарандар» долбоорунун максаттуу муниципалитеттери:
Потенциалдуу талапкерлер төмөндөгү «Жигердүү жарандар» долбоорунун максаттуу
муниципалитеттеринин тизмесинен тандалган аймактын (же аймактардын) негизинде
өздөрүнүн долбоордук ишмердүүлүгүн сүрөттөп бериши керек.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Область

Ош
Ноокат
Баткен
Джалалабад

Чуй
Иссык-Куль

14
15
16
17
18
19
20

3

Район
Юг
Узген

Талас

Лейлек
Сузак
Север
Сокулук
Кемин
Токмок
Тон
КараБуура
Талас

Нарын

АтБашы
Нарын
Кочкор

ОМСУ
Акжар
Куршаб
Кара Таш
Исфана
Тогуз Булак
Сумбула
Ырыс
г. Кок-Жангак
Кызыл Туу
г. Орловка
Бурана
Тон
Торт-Куль
Бакыян
Кара-Суу
Талас
Ак-Моюн
Ак-Муз
Учкун
Кочкор

Active Communities | Request for Applications (RFA)

ПРОГРАММАНЫН ТҮЗҮЛҮШҮНҮН ЭЛЕМЕНТТЕРИ
Долбоордун сүрөттөлүшү
Талапкерлер өздөрүнүн жеке гранттык долбоорлорунун болжолдонгон максаттарынын,
милдеттеринин, иш-чараларынын, мөөнөттөрүнүн схемасын жана географикалык камтуусу
боюнча так маалымат бериши керек. Иш-аракеттердин ырааттуулугу жана ар бир негизги ишчаранын ишке ашыруу мөөнөттөрү так болушу керек. Талапкерлер бул ӨТЧга тиркелген
өтүнмөнүн шаблонун колдонушу керек. Башка шаблондор кабыл алынбайт.
Иш-чаралар аткарыла турган багыттар жана үлгү катары берилген иш-чаралар
Төмөнкү иш-чаралардын тизмеси үлгү катары берилип, иш-чаралардын багыттары боюнча
уюштурулган. Бул багыттардын ар бири өтүнмө берүүчүдөн өз стратегияларын Долбоордун
кеңири программасына, өзгөчө таштандыларды башкаруу, гендердик жана үй-бүлөлүк
зомбулукту азайтуу, сот адилеттигине жетүү жана жалпысынан жарандык катышуу
чөйрөлөрүндө интеграциялоону талап кылат. Мындай интеграция долбоордун башка
тармактары менен синергиясын жана иш-аракеттерин өз ара бекемдөө мүмкүнчүлүктөрүн
аныктоону жана натыйжаларга жетүү үчүн оптималдаштырууну камсыз кылат. Мындан
тышкары, аялдардын катышуусун илгерилетүү үчүн ар кандай институттук шарттарда
эркектердин катышуусун эске ала алган талапкерлердин өтүнмөлөрү жакшы деп
эсептелинет. Андан тышкары лидерлик тармагында конкреттүү жана өлчөөгө мүмкүндүк
берген натыйжаларга жетишүүнүн инновациялык ыкмаларын сунуштоо да колдоого алынат.
Багыт 1: Жергиликтүү кеңештин өкүлдөрүнө (депутаттарына) басым жасоо менен
аялдардын лидерлигин колдоо.
Иллюстративдик иш-чаралар:
1.1. «Жигердүү жарандар» долбоорунун алкагында тандалган бардык 20
муниципалитеттердин жергиликтүү кеңештеринин шайланган өкүлдөрү (аял жана
эркек депутаттары) үчүн тиешелүү педагогикалык куралдар менен окуу планын иштеп
чыгуу жана ишке ашыруу.
Окуу планынын мазмуну төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн, бирок булар менен эле
чектелбейт:
• Укуктук чөйрө, анын ичинде конституциялык өзгөртүүлөр, мамлекеттик жана
жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына (ЖӨБ) таасир этүүчү
мыйзамдык реформалар жана ар кандай тиешелүү ченемдик укуктук актылар.
• Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жол-жоболору, анын ичинде бюджеттер,
тарифтер, жергиликтүү өнүгүү программалары жана жөнгө салуу реформасы
боюнча коомдук угуулар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун жол-жоболору
гендердик сезимтал бюджетти түзүү жана бюджеттик сабаттуулук боюнча
компонентти, мамлекеттик органдардын өз ара аракеттенүүсүнө жана
өнөктөштүгүнө жана ЖӨБ органдары менен жергиликтүү жамааттардын өз ара
мамилелерин күчөтүүчү эффективдүү ыкмаларды камтууга тийиш.
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•

Жергиликтүү стратегиялык өнүгүү документтерине гендердик талдоо жүргүзүү
жана гендердик теңчиликтин жана социалдык интеграция принциптерин
жергиликтүү стратегиялык документтерге жана гендердик сезимтал бюджетти
түзүүнүн инструменттери.

Багыт 2: Аялдардын лидерлигинин позитивдүү имиджин жогорулатууга жана аялдардын
улуттук жана жергиликтүү деңгээлдеги коомдук турмушка катышуусуна салым кошуу.
Иллюстративдик иш-чаралар төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн, бирок булар менен
эле чектелбейт:
2.1 Жергиликтүү кеңештердеги шайланган аял депутаттарга учурдагы демилгелүү топтор,
ошондой эле өкмөттүк эмес уюмдар (ӨЭУ/ЖКУ) менен биргелешип коомчулуктун
артыкчылыктуу демилгелерин аныктап, социалдык-экономикалык өнүктүрүү
программаларына жана иш пландарына киргизүү процесстерин
демилгелөөдө/жетекчилик кылууда колдоо көрсөтүү/консультация берүү.
2.2 Ушул сыяктуу жергиликтүү коомдук демилгелерди мыйзамдын бардык талаптарын
сактоо менен ийгиликтүү ишке ашырган башка муниципалитеттерге тажрыйба алмашуу
сапарларын уюштуруу.
Багыт 3: Аялдардын саясий катышуусуна жана гендердик теңчиликке тиешелүү
мыйзамдардын негизги багыттары боюнча талкууларда, жергиликтүү жана улуттук
деңгээлде бейөкмөт уюмдар/ЖКУдар, жергиликтүү кеңештердин депутаттары жана
парламенттин аял депутаттары арасындагы координациясына жана кызматташуусуна
көмөктөшүү.
Иллюстративдик иш-чаралар төмөндөгүлөрдү камтышы мүмкүн, бирок булар менен
эле чектелбейт:
3.1 Жергиликтүү кеңештерге шайланган аял депуттардын жана БӨУ/ЖКУлардын лоббирлөө
механизмдеринин жаңы моделдери боюнча дараметин жогорулатуу (б.а., окутуу,
насаатчылык, диалог түзүү). Жергиликтүү кеңештерге шайланган аял депутаттардын
саясий катышуусуна байланыштуу мыйзамдар, гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук
маселелери, гендердик теңчилик, 2030-жылга карата гендердик теңчиликке жетишүү
боюнча Улуттук стратегия жана Улуттук иш-аракеттер планы (2022-2024) жана адвокация
багытында иш-чараларга жана талкууларга тартуу.
3.2 Насаатчылык программасы аркылуу жергиликтүү кеңештердин аял депутаттарына
парламенттин (Жогорку Кеңештин) аял депутаттары менен байланышын жана алардын
ортосунда кызматташууну түзүү аркылуу улуттук деңгээлдеги коомдук кызыкчылыктын
жана мыйзам кабыл алуу процесстери менен таанышууга колдоо көрсөтүү.
Каржылоо
«Жигердүү жарандар» долбоорунун алкагында жогоруда белгиленген багыттарда ишчараларды жүзөгө ашыруу үчүн эки грант берилет. Грантардын суммасы 8 500 000 сомго
чейин. Гранттарды каржылоонун көлөмү берилген гранттардын санына, иш-чараларга жана
географиялык камтуусуна жараша аныкталат жана төмөнкү аткаруу мөөнөтүнө берилет:
2022-жылдын августунан 2024-жылдын февраль айларына чейин.
Бул өтүнмө тапшырууга чакыруу алкагында берилүүчү гранттар стандартуу грант болуп
эсептелинет. Белгиленген өлчөмдөгү гранттардын шарттарына ылайык, грант алкагында
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жүзөгө ашырылуучу, долбоордун максатына жетүү үчүн аткарылган иш-чаралар үчүн грант
алуучуларга FHI 360 уюму чыгымдарын төлөйт. Грант алуучу товарларды жана кызматтарды
өз алдынча сатып алат, ошондой эле бардык гранттык иш-чаралардын ишке ашырылышын
башкарат. Белгиленген өлчөмдөгү грант алуу үчүн, уюм сатып алуу процессин башкаруу үчүн
тийиштүү жана туруктуу тутумдары жана процесстери болгонун далилдөөсү тийиш.

Гранттын түрү
Стандарттык

Гранттын
мөөнөтү
12-18 ай

Гранттардын саны Гранттын суммасы
эки гранттан ашык
эмес

8 500 000 сомго
чейин

ШАЙКЕШ КЕЛҮҮ КРИТЕРИЙЛЕРИ ЖАНА ӨТҮНМӨ ДОКУМЕНТТЕРИ
МИНИМАЛДЫК ШАЙКЕШ КЕЛҮҮ КРИТЕРИЙЛЕРИ
• Өтүнмө берүүчүлөр Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ЖКУ катары
каттоодон өтүшү керек;
• Өтүнмө берүүчү аялдардын лидерлигин илгерилетүү жана алардын саясатка жана
чечимдерди кабыл алуу процесстерине жигердүү катышуусуна көмөктөшүү
чөйрөсүндө үч жылдан кем эмес иш тажрыйбасына ээ болушу керек.
• Өтүнмө берүүчү аялдардын саясий активдүүлүгүнө салым кошкон негизги
институттар менен кызматташуу тажрыйбасына ээ болушу керек;
• Өтүнмө берүүчүн аялдардын лидерлиги, гендердик сезимтал бюджет түзүү жана
гендердик талдоо сыяктуу темалар боюнча тренингдерди өткөрүү боюнча
кеминде үч жылдык тажрыйбасы болушу керек;
• Өтүнмө берүүчүнүн уюмдун учурдагы уставы жана миссиясы «Жигердүү жарандар»
долбоорунун жана бул гранттык программанын максаттарына шайкеш болуусу
тийиш.
Тандоо критерийлерине жооп берген жана берилген форматта толук өтүнмө жана бюджет
тапшырган талапкерлер гана каралат. Бир уюм бирден ашык өтүнмө тапшыра албайт.
Грант алуу үчүн өтүнмөгө төмөнкү документтер кирет:
•

Өтүнмөнүн формасы, тиркемелери менен (кошумча маалымат үчүн Заявканын
формасын караңыз)
o Каттоо жөнүндө күбөлүгүктүн көчүрмөсү
o Уюмдун Уставынын көчүрмөсү
o Маалыматтарды номерлөө универсалдык системасындагы (DUNS)* номери
* Өтүнмө ээсинин DUNS номери бар болсо, өтүнмөдө көрсөтүлүүсү зарыл.
Болбосо, талапкерлер DUNS номерин грант берилгенге чейин алуусу шарт. FHI
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360 ийгиликтүү талапкерлерге бул процессте жардам берет. Duns номерлерин
http://fedgov.dnb.com/webform/pages/CCRSearch.jsp шилтемеси аркылуу онлайн алуу
мүмкүн.
•

Бюджеттин таблицасы жана баяндамасы : талапкер уюмдун чыгымдар боюнча
сунушу бюджеттин деталдуу таблицасын жана түшүндүрмөсүн камтуусу кажет.
Бюджеттин деталдуу таблицасында ар бир чыгым статьясына тиешелүү
чыгымдар/баалар толук бөлүнүп көрсөтүлүүсү тийиш. Бюджетте эмгек акылары,
транспорттук чыгымдар, кызмат сапарларына же аткарылган иш-чараларга
байланыштуу башка тике чыгымдар көрсөтүлөт. Бюджеттин түшүндүрмөсүндө
чыгымдардын жөндүүлүгүнө жана долбоор иш-чараларынын тийиштүүлүгүнө
негиздеме берилет. Долбоордун бардык чыгымдары кыргыз сому менен көрсөтүлүүсү
тийиш. Долбоордун бюджети (2022-жылдын август айынан 2024-жылдын февраль
айына чейин) ишке ашыруу мөөнөтүн толугу менен чагылдыруусу зарыл. Тандалган
шартта талапкер уюм сунуштаган айлык акыларына, ижарага жана катардагы эмес
(кеңири колдонуудан тышкаркы) товарларга тиешелүү бюджеттин статьяларын
ырастоочу документтерди камсыз кылуусу талап кылынат.

•

Кошумча документтер: брошюралар, изилдөөлөрдүн отчёттору, публикациялардын
көчүрмөлөрү жана мурда ишке ашырылган программалардын натыйжалары сыяктуу
башка материалдарды да тапшырууга мүмкүндүк берилет.

FHI 360 өтүнмөгө байланыштуу дагы кошумча маалымат талап кылуусу мүмкүн.
БААЛОО ПРОЦЕССИ
Жогоруда белгиленген тандоо критерийлерине жооп берген бардык кызыккан талапкер
уюмдар, бул чакыруунун талаптарына, шарттарына жана мөөнөттөрүнө, баалоо
критерийлерине жооп берген, белгиленген өтүнмө формасын колдонуп жана талап кылынган
документтерди тиркеп (өтүнмө формасын караңыз), 2022-жылдын 2-июнуна (Бишкек
убактысы боюнча 18:00) кечиктирбей өтүнмө тапшырууга чакырылат.
Кабыл алынгандан кийин «Жигердүү жарандар» долбоорунун кызматкерлер тобу
өтүнмөлөрдү долбоордун талаптарына жана төмөндө берилген баалоо критейрилерине
шайкеш келээрин текшерет. Толук эмес же кеч тапшырылган өтүнмөлөр талаптарга жооп
бербейт деп табылып, каралбайт. Өтүнмөлөрдүн бардыгы жашыруун деп саналып, тиешелүү
мүнөздө каралат.
Өтүнмөлөрдү кароо үчүн баалоо комиссиясы түзүлөт. Ар бир өтүнмөнү баалоо үчүн төмөнкү
критерийлер колдонулат. Ар бир критерий боюнча берилген упайлардын саны анын баалоо
процессиндеги маанилүүлүгүн чагылдырат.
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Баалоо критерийлери
Техникалык ыкма

Салмагы

Долбоордун түзүлүшү
• Иш-чаралар гранттык программанын максаттарына дал келет.
•

Өтүнмөдө долбоордун иш-чаралары кандай ишке ашырыла
тургандыгы тууралуу жетиштүү маалымат берилген.

•

Өтүнмөдө иш-чараларды ишке ашыруу үчүн негиздүү мөөнөт каралган.

•

Сунушталган иш-чаралар келечекте өлчөнүүчү натыйжаларды бере
алат.

•

Өтүнмөдө долбоорду ишке ашыруучу башка жарандык коом уюмдары
жана мамлекеттик кызыкдар тараптар менен кантип кызматташтык
кура тургандыгы жөнүндө жетиштүү маалымат берилген.

•

Долбоор башка топтор же мекемелер кайталап ишке ашыра ала турган
практика же ыкманы жаратат.

•

Сунушталган иш-чаралар көп сандагы жергиликтүү кеңештердин аялдепутаттарын камтыйт.

Туруктуулугу
• Долбоордун жана/же анын иш-чараларынын пайдасы гранттын мөөнөтү
аяктагандан кийин дагы уланары канчалык ыктымал?
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40 упай

15 упай

Уюмдардын мүмкүнчүлүктөрү
• Талапкер уюм жергиликтүү кеңештердин аял депутаттарынын
дараметин жана алардын коомдук-саясий турмушка катышуусун
жогорулатууга багытталган демилгесинин максаттарына жетүү жана
долбоорду/грантты башкаруу үчүн жетиштүү мүмкүнчүлүктөргө ээ.
•

Сунушталган иш-чараларды аткаруу үчүн талапкер уюмдун жетиштүү
сандагы (штаттык, штаттан тышкары, сырттан иштеген) кызматкерлери
жана/же ыктыярчылары бар.

•

Өтүнмө берүүчүнүн сунушталган иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн
жетиштүү көндүмдөргө, билимге жана тажрыйбага ээ.

•

Өтүнмө берүүчү жергиликтүү деңгээлде, өзгөчө аярлуу топтор үчүн,
анын ичинде майыптар, аялдар, жаштар жана башкалар үчүн
гендердик сезимтал жана социалдык инклюзивдик
ыкмаларды/саясаттарды илгерилетүү боюнча тажрыйбага ээ.

•

Өтүнмө берүүчү улуттук, аймактык жана жергиликтүү деңгээлдеги
кызыкдар тараптардын кеңири чөйрөсү менен натыйжалуу иштөө
боюнча далилденген тажрыйбага ээ.

30 упай

•

ЖӨБ органдары менен гендердик сезимтал бюджетти түзүүдө,
ошондой эле гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук маселелеринде
ж.б. жаатында кызматташууда тажрыйбасы бар.
Бюджет (төмөндө кошумча бюджет талаптарын карагыла)
• Чыгымдардын эффективдүүлүгү (чыгымдар бюджетте негиздүү
көрсөтүлүп, долбоордун миледттерин ишке ашырууну мүмкүн кылган
эң үнөмдүү мүнөздө түзүлгөн).
• Бюджеттин кыскача баяндамасы, деталдуу бюджет жана бюджеттин
түшүндурмөсү берилген.
•

Сунушталган чыгымдар өтүнмө ээсинин бул чакырууда көрсөтүлгөн
талаптарды так түшүнгөндүгүн чагылдырат.

•

Сунушталган баалар чыгашаларды көз карандысыз баалоого
салыштырмалуу негиздүү жана жөндүү.

•

Сунушталган чыгымдар сунушталган иш-чараларды оптималдуу түрдө
ишке ашырууну камсыздайт.

•

Бюджетте көрсөтүлгөн суммалар кантип эсептелгенин так сүрөттөгөн
статьялары деталдуу берилген бюджет, бюджеттин баяндамасы жана
коштоочу документтер талапкер уюмдун бюджетин ырастоосу зарыл.

Жалпы

15 упай

100 упай

Келишим түзүүнүн алдында коюлган талаптар
Баалоо комиссиясы тарабынан утуучу катары аныкталган, долбоорду ишке ашыра турган уюм,
каржылоо алуу үчүн, келишим түзүүнүн алдында, баалоо процессинен өтүүсү талап кылынат.
Андан кийин, «Жигердүү жарандар» долбоору эң жогорку жалпы упай алган жана жогорку
потенциалга ээ уюмду долбоордун грант алуучусу катары тандап алат. Тандоо боюнча акыркы
чечим USAIDдин макулдугуна жараша кабыл алынат.
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ӨТҮНМӨ ТАПШЫРУУ БОЮНЧА НУСКАМА
Өтүнмөлөрдү англис, орус же кыргыз тилинде тапшыруу мүмкүн:
1. Электрондук форматта (Өтүнмө формасында көрсөтүлгөн бардык талап кылынган
формалардын жана материалдардын сканерден өткөрүлгөн көчүрмөлөрүн тиркеп)
info.dlcpa@fhi360.org эл. почта дарегине.
Бардык заявкалар 2022-жылдын 2-июнунан кечиктирилбей тапшырылуусу зарыл. FHI
360/«Жигердүү жарандар» долбоору өтүнмөлөрдү алгандан кийин ырастоо катын жөнөтөт.
Эскертүү: Өтүнмө тапшырууга чакыруунун англис тилиндеги нускасы артыкчылыкка ээ.
Бардык гранттардын жана тиешелүү документтердин негизги тили англис тили болуп
саналат.
Маалыматтык жолугушуу
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Көңүл буруңуздар, , «Жигердүү жарандар» долбоору 2022-жылдын 17-майында саат 14:00дө
талапкерлер үчүн онлайн маалыматтык жолугушуу уюштурат, анда долбоордун
тиркемелерин иштеп чыгуу, бюджетти түзүү, көрсөтүлүүчү колдоо жана программанын
негизги талаптары боюнча кеңири маалымат берилет. Жолугушуу суроо-жооп менен да
уланат. Потенциалдуу талапкерлер 2022-жылдын 16-майы, саат 18:00гө чейин Жигердүү
Жарандар Долбоорунун Грант боюнча адисине info.dlcpa@fhi360.org электрондук кат
жөнөтүп, катышуусун ырасташы керек. ZOOM платформасы аркылуу жолугушууга шилтеме:
https://us06web.zoom.us/j/81158491417?pwd=cjFtdzNvWkp6R2c1UU16UXp5REdMZz09
Meeting ID: 811 5849 1417
Passcode: 393939
ШАРТТАР ЖАНА ЖОБОЛОР
USAID тарабынан каржылангандыктан, «Жигердүү жарандар» долбоору АКШнын «Чет
мамлекеттерге жардам көрсөтүү жөнүндө» мыйзамына жана башка мыйзамдарына жана
жоболоруна баш ийүүсү талап кылынат. АКШнын резиденти болбогон уюмдарга карата
АКШлык эмес, бейөкмөттүк грант алуучулар үчүн стандарттык жоболор колдонулат. Бул
гранттык келишим алкагындагы суб-гранттык келишимдерге карата 2 CFR (Федералдык
ченемдик укуктук акттардын жыйнагы) 200 жана 2 CFR 700 дагы колдонулат. USAIDдин
саясатына ылайык жардам каражаттары боюнча киреше берүү каралбайт.
АКШнын резиденти болбогон уюмдарга карата АКШлык эмес, бейөкмөттүк грант алуучулар
үчүн стандарттык жоболор жана тиешелүү чыгым принциптери (2 CFR 200 E-бөлүмү –
Чыгым принциптери) колдонулат.
•

2 CFR 200 Чыгым принциптери:
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?node=2:1.1.2.2.1.5&rgn=div6

•

АКШлык эмес, бейөкмөттүк грант алуучулар үчүн стандарттык жоболор:
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/303mab.pdf
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A. Төмөнкү иш-чаралар үчүн каржылоо берилбейт:
•
•
•
•
•
•

Кандайдыр бир саясий партияны колдоо менен байланыштуу иш-чаралар;
Кеңири калктын колдонуусу жана пайдасы үчүн пландар менен коштолбогон
имараттарды калыбына келитрүү же оңдоо долбоорлору;
Өзгөчө кырдаал учурунда/гуманитардык жардам же каражат таратуу;
Диний же кандайдыр бир динди колдоого багытталган иш-чаралар;
Кеңири коомчулук үчүн мүмкүнчүлүктөрдү жогорулатуунун ордуна чакан топтордун
пайдасына жүргүзүлгөн коммерциялык ишмердүүлүк;
Тиешеси жок операциялык чыгымдар.

B. Сатып алууга тыюу салынган товарлар жана кызматтар
Кандай гана жагдай болбосун, грант алуучу бул грант алкагында төмөнкүлөрдүн бирин
дагы сатып албоосу тийиш, анткени булар АКШнын «Чет мамлекеттерге жардам көрсөтүү
жөнүндө» мыйзамына жана USAIDдин каржылоосун жөнгө салган башка мыйзамдарга
шайкеш келбейт:
•
•

аскердик жабдуулар;
жашыруун байкоо жүргүзүү
жабдуулары;
• милиция же башка укук коргоо
органдарынын иш-аракеттерин
колдоо үчүн товарлар жана
кызматтар;

Бойдон алдыруу (аборт) үчүн
жабдуулар жана кызматтар;
• Ашкере байлык товарлары жана
кумар оюндары үчүн жабдуулар;
• Аба-ырайын өзгөртүүчү жабдуулар.
•

C. Сатып алууга чектөө коюлган товарлар
Төмөнкү товарларды сатып алууга байланыштуу чыгымдарга USAID тарабынан (жогорку
деңгээлде АКШнын көзөмөлдөө органдары тарабынан же атайын мыйзамдар аркылуу
коюлган чектөөлөрдөн улам) чектөө коюлган. Мындай чыгымдар үчүн FHI 360 уюмунун
жана USAIDдин алдын ала макулдугу талап кылынат:
•
•
•
•

айыл чарба товарлары;
автоунаа каражаттары;
дары-дармектер;
пестициддер;

•
•
•

жер семирткичтер;
колдонулган жабдуулар; жана
АКШ өкмөтүнө таандык ашыкча
мүлк.

D. Гранттык келишим
Белгиленген өлчөмдөгү грант берүү жөнүндө келишим долбоордун бекитилген акыркы
баяндамасын, грант каражаттарын этаптарга ылайык берүү графигин, отчёттуулук
талаптарын жана тиешелүү жоболорду камтыйт. Кол коюлгандан кийин FHI 360 менен
грант алуучу жарандык коом уюмунун ортосундагы аткарылуусу милдеттүү келишим болуп
саналат. Келишимге кол коюлгандан кийини FHI 360 уюмунун алдын ала жазуу түрүндөгү
макулдугусуз ага өзгөртүү киргизүүгө жол берилбейт.
E. Гранттык каражаттарды берүү жана финансылык башкаруу
Бул грант боюнча каражат алуучу FHI 360 тарабынан каражаттардын которулуусуна чейин
өзүнчө банк эсебин ачуусу зарыл. Грант каражаттары кыргыз сому менен бөлүнүп, банк
операциялары аркылуу гана которулат.
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F. Отчеттуулук
Отчеттуулук боюнча талаптар гранттык келишимге киргизилет. Зарыл болгон отчеттордун
түрлөрү, ошондой эле отчетторду тапшыруу графиги берилет.
ЖООПКЕРЧИЛИКТЕН БАШ ТАРТУУ
1.

FHI 360 бул чакырууну жокко чыгарып, грант бербөөсү мүмкүн.

2.

FHI 360 заявкалардын кээ бирин же бардыгын кабыл албоосу мүмкүн.

3.

Заявкаларды тапшырууга чакыруу FHI 360 уюмун грант берүүгө милдеттендирбейт.

4.

FHI 360 талапкер уюмдардын бул чакыруу боюнча тапшырган заявкалары үчүн
компенсация төлөбөйт.

5.

FHI 360 көрсөтмөлөргө жана нускамаларга ылайык келбеген заявкалары үчүн талапкер
уюмдардын кайсынысын болбосун дисквалификациялоого укуктуу.

6.

FHI 360 бул чакырууда көрсөтулгөн иш-чаралардын бир бөлүгүнө гана грант берүү же
болбосо иш-чараларга жараша бир нече грант берүү чечимин кабыл алуусу мүмкүн.

7.

FHI 360 атаандаштыкты камсыз кылуу максатында, гранттык келишим түзүүгө чейин
оңдоого мүмкүн, заявкалардагы майда каталарга убактылуу көз жумуу укугун сактайт.

8.

FHI 360 заявка тапшырган бардык талапкер уюмдар менен байланышып, байланыш
адамы, дареги жана заявка дал ушу чакырууга тапшырылгандыгы тууралуу маалыматты
аныктайт.

9.

FHI 360 заявкалардын кээ бирин же бардыгын, себебин түшүндүрбөстөн, кабыл албоо
укугун дагы сактайт.

10. FHI 360 бул заявкаларды тапшырууга чакырууга каалаган учурда өзгөртүүлөрдү жана
кошумчаларды киргизүү укугун сактайт.
Заявкаларды кайтарып алуу
Талапкер уюмдар заявкаларын гранттык келишим түзүлгөнгө чейин электрондук почта
аркылуу келип түшкөн жазуу түрүндөгү билдирүүсүнүн негизинде кайтарып алуусу мүмкүн.
Заявкаларды гранттык келишим түзүлгөнгө чейин тапшыруучу адам өзү же анын ыйгарым
укуктуу өкүлү, кимдигин алдын ала белгилеп, кайтарып алгандыгын күбөлөндүргөн
тилкатка кол койгондо, кайтарып алуусу мүмкүн.
Тандоо/кабыл албоо укугу
FHI 360 атаандаштыкка ылайыктуу заявка тапшырганын өзү каалагандай аныктаган уюмду
тандоо жана аны менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жана эч кандай жоопкерчилик тартпастан
сүйлөшүүлөрдү токтотуу укугун сактайт. FHI 360 заявкалардын кээ бирин же бардыгын,
себебин түшүндүрбөстөн, кабыл албоо укугун дагы сактайт.
Заявкаларды тапшырууга чакыруу оферта болуп эсептелбейт
Бул заявкаларды тапшырууга чакыруу талаптардын түшүндурмөсү гана болуп эсептелет. Бул
жөн гана заявкаларды тапшырууга чакыруу жана FHI 360 уюмун тапшырылган
заявкалардын бардыгын, бөлүгү болобу же толугу менен болобу, кабыл алууга, ошондой
эле эң төмөн баа көрсөтүлгөн заявканы тандоого милдеттендирбейт. Бул заявкаларды
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тапшырууга чакырууну жарыялоонун негизинде FHI 360 уюмуна эч бир уюм астында
келишмдик милдеттенмелер жүктөлбөйт. Бул грант алууга чакыруу болуп эсептелбейт.
Жазуу түрүндөгү келишим түзүлгөндө гана FHI 360 ошол келишимдин шарттарына жана
жоболоруна ылайык милдеттенме алат.
Талкуулоо жана келишим түзүү
FHI 360 түшүндүрмө алуу, сүйлөшүү же талкуу жүргүзүү же болбосо тапшырылган
заявканын негизинде сүйлөшүулөрдү же талкууларды жүргүзбөстөн келишим түзүү укугуна
ээ. FHI 360 калаган учурда, заявка боюнча талкуулур аяктагандан кийин же сүйлөшүулөр
жүргүзүлүп жатканда дагы, заявканы кароодон чыгаруу укугун сактайт.
Келишим түзүүнүн алдындагы иш-чаралар (ар тараптуу текшерүү)
FHI 360 келишим түзүү боюнча акыркы чечим кабыл алууга чейин тандалган талапкер
уюмун тиешелүү түрдө текшерүү укугун сактайт.
Заявкалардын күчүндө туруу мөөнөтү
Бул заявкаларды тапшырууга чакыруу менен байланыштуу тапшырылган маалыматтардын
бардыгы заявкаларды кабыл алуунун акыркы күнүнөн кийин 3 (үч) айлык мөөнөт бою
күчүндө болуусу тийиш. Ага башка маалыматтардан тышкары чыгымдар, баалар, шарттар
жана мөөнөттөр, кызматтардын сапаты кирет. Эгерде уюмуңуз менен келишим түзүлсө,
чакыруу камтыган жана сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө келип чыккан маалыматтардын
бардыгына келишимдик мидеттенме мүнөзү жүктөлөт.
Заявкаларды тастыктоо
FHI 360 уюмдар менен байланыш адамын, дарегин, заявканын суммасын жана заявка дал
ушул чакыруу үчүн тапшырылганын тастыктоо үчүн байланышуусу мүмкүн.
Заявкалардагы жалган маалыматтар
Талапкер уюм бул заявкаларды тапшырууга чакыруу жана анын тиркемелери боюнча талап
кылынган маалыматтарды толук жана так берүүсү тийиш. FHI 360 талапкер уюм
заявкасында жалган маалымат бергенин аныктаган учурда FHI 360 андай заявканы
кароодон четтетүүсү мүмкүн.
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