
Mini-Grant Competition:  
Support to Advocacy and Civic Initiatives in Belarus 

Call for Applications 
 

Application Deadline and Instructions: Applications will be received by Freedom House on a rolling basis from August 15, 2020 to January 
31, 2021.  

FUNDING OPPORTUNITY: 
Freedom House invites applications for funding and support for civic initiatives and advocacy campaigns addressing pressing community- or 
national-level issues in Belarus.   

Freedom House will award mini-grants in the amount of $3,500 to $10,000 to support focused projects three to six months in duration. 
Applications may address any range of issues and themes relevant to local contexts, which seek to achieve the following:   

• Address pressing community and/or national-level issues in Belarus (these could include, but are not limited to legal assistance to 
the public and technology-enabled citizen engagement). 

• Foster public discussion and awareness of community and/or national-level issues in Belarus (these could include, but are not 
limited to, issues related to the environment, public health, culture, history, art, and education). 

• Encourage civic activity and volunteerism at community and/or national levels.  

Applicants have broad latitude to design projects under this call, but applications will also be evaluated on the following criteria: 

• Clear vision - the local or national issue of concern is clearly identified  
• Feasibility - the plan to address the issue directly or conduct an advocacy campaign is detailed and feasible in the allotted time  
• Partnerships and engagement - project encourages innovative partnerships and modes of cooperation between potential 

stakeholders, including youth-led grassroots groups, established CSOs, independent media, social media influencers, private 
sector, cultural groups, etc.   

• Audience and reach - project foresees substantial engagement of citizens and suggests outreach and engagement methods to 
promote diverse participation 

• Potential impact - project entails direct or indirect engagement with decision-makers to achieve sustained change, and 
• Visibility - project contain a strong publicity component through media and social media 

ELIGIBILITY: 
Non-commercial organizations, associations, initiatives, foundations and individuals active in Belarus. Initiatives, groups and individuals 
without official registration are eligible to apply.  

Government or commercial agencies and bodies are not eligible for funding.  

AWARD INFORMATION: 
The selection decisions will be made on a rolling basis beginning in September 2020.  

APPLICATION SUBMISSION CRITERIA:  
• Applications must be submitted electronically in Belarusian, Russian, or English using the application form provided 
• Each application requires a complete application proposal form, budget and budget notes. Incomplete applications will not be 

considered.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурс малых грантов:  
Поддержка информационных и гражданских инициатив в Беларуси 

Приём заявок 
 

Крайний срок подачи заявок и Правила: Freedom House принимает заявки по мере поступления в период с 15 августа 2020 года по 
31 января 2021 года.  

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 
Freedom House приглашает к участию в конкурсе на финансирование и поддержку гражданских инициатив и информационных 
кампаний, направленных на решение проблемных вопросов в Беларуси на локальном и национальном уровнях. 

Freedom House предоставляет малые гранты в размере от 3.500 до 10.000 долларов США на поддержку целенаправленных 
проектов, рассчитанных на срок реализации от трех до шести месяцев. Заявки могут касаться любой проблемы или темы из 
спектра, представляющего важность в локальном контексте, и стремиться к достижению следующих целей: 

• Решение проблемных вопросов в Беларуси на локальном и/или национальном уровнях (например, юридическая помощь 
населению, ангажирование граждан при помощи технологий и т. д.) 

• Способствовать развитию публичной дискуссии и осведомленности о проблемных вопросах на локальном и/или 
национальном уровне в Беларуси (например, проблемы, связанные с экологией, общественным здоровьем, сферами 
культуры, искусства, образования и т.д.). 

• Поощрять гражданскую активность и волонтерство на локальном и/или национальном уровне. 

В рамках этого конкурса заявителям предоставляется широкий диапазон для деятельности по проекту, однако заявки также будут 
оцениваться по следующим критериям: 

• Чёткое видение: очертания локальной или национальной проблемы ясно определены; 
• Осуществимость: представлен подробный план влияния непосредственно на решение проблемы либо по проведению 

информационной кампании и может быть реально осуществлен в указанные временные рамки; 
• Партнёрство и вовлечённость: проект способствует установлению новых партнёрских связей и форм сотрудничества 

между потенциальными участниками, включая молодежные общественные организации, учреждённые организации 
гражданского общества, независимые СМИ, лидеров мнений в социальных медиа, представителей частного бизнеса, 
культурных сообществ и т.д.; 

• Аудитория и охват: проект предусматривает широкое вовлечение граждан и предлагает методы достижения и вовлечения 
с целью обеспечить участие различных групп; 

• Потенциальное воздействие: проект включает в себя непосредственное или опосредованное вовлечение лиц, 
ответственных за принятие решений, с целью обеспечить устойчивые перемены; 

• Информирование: проект включает акцентированный компонент освещения через СМИ и социальные медиа 

К УЧАСТИЮ ПРИГЛАШАЮТСЯ: 
Действующие в Беларуси некоммерческие организации, ассоциации, инициативы, фонды и физические лица. Инициативы, группы 
и физические лица без официальной регистрации также имеют право подавать заявки. 

Правительственные или коммерческие учреждения/институции не могут участвовать в конкурсе. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ КОНКУРСА: 
Решения об отборе проектов будут приниматься по мере поступления заявок начиная с сентября 2020 года. 

УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК: 
• Заявки должны быть отправлены через предложенную электронную форму на белорусском, русском или английском языке;  
• Каждая заявка должна включать заполненный бланк проекта, бюджет и примечания по бюджету. Неполные заявки не будут 

приниматься к рассмотрению. 
 



Конкурс малых грантаў:  
Падтрымка інфармацыйных і грамадзянскіх ініцыятыў у Беларусі 

 

Прыём заяваў 
 

Апошні тэрмін падачы заяваў і Правілы: Freedom House прымае заявы па меры паступлення ў перыяд з 15 жніўня 2020 года па 31 
студзеня 2021 года.  

МАГЧЫМАСЦІ ДЛЯ ФІНАНСАВАННЯ: 
Freedom House запрашае да ўдзелу ў конкурсе на фінансаванне ды падтрымку грамадзянскіх ініцыятыў і інфармацыйных кампаній, 
скіраваных на вырашэнне праблемных пытанняў у Беларусі на лакальным і нацыяльнальным узроўнях.  

Freedom House забяспечвае малымі грантамі ў памеры ад 3.500 да 10.000 долараў ЗША на падтрымку мэтанакіраваных праектаў, 
разлічаных на тэрмін рэалізацыі ад трох да шасці месяцаў. Заявы могуць закранаць любую праблему ці тэму са спектру, што ўяўляе 
важнасць у лакальным кантэксце, і імкнуцца да дасягнення наступных мэтаў: 

• Вырашэнне праблемных пытанняў у Беларусі на лакальным і/ці нацыянальным узроўні (напрыклад, юрыдычная дапамога 
насельніцтву, ангажаванне грамадзянаў пры дапамозе тэхналогіяў і г. д.) 

• Спрыяць развіццю публічнай дыскусіі і асвядомленасці адносна праблемных пытанняў на мясцовым і/ці нацыянальным 
узроўні ў Беларусі (да прыкладу, праблемы, звязаныя з экалогіяй, грамадскім здароўем, сферамі культуры, мастацтва, 
адукацыі і г.д.); 

• Заахвочваць грамадзянскую актыўнасць і валантэрства на лакальным і/ці нацыянальным узроўні. 

У межах гэтага конкурса заяўнікі маюць шырокі дыяпазон для дзейнасці па праекце, аднак заявы таксама будут ацэньвацца 
паводле наступных крытэрыяў: 

• Яснае бачанне: абрысы лакальнай ці нацыянальнай праблемы ясна вызначаныя; 
• Ажыццяўляльнасць: прадстаўлены падрабязны план уплыву непасрэдна на вырашэнне праблемы альбо рэалізацыю 

інфармацыйнай кампаніі, а яго ажыццяўленне магчымае ў пазначаны перыяд часу; 
• Партнёрства і ўлучанасць: праект спрыяе ўсталяванню новых партнёрскіх сувязяў і формаў супрацоўніцтва паміж 

патэнцыйнымі ўдзельнікамі, уключна ў маладзёвымі грамадскімі арганізацыямі, заснаванымі арганізацыямі 
грамадзянскай супольнасці, незалежнымі СМІ, лідэрамі меркаванняў у сацыяльных медыя, прадстаўнікамі прыватнага 
бізнэсу, культурных суполак і г.д.; 

• Аўдыторыя і ахоп: праект прадугледжвае шырокі ўлучэнне грамадзянаў і прапануе метады дасягнення і ангажавання з 
мэтаю забяспечыць удзел разнастайных групаў; 

• Патэнцыйнае ўздзеянне: праект уключае ў сябе непасрэднае ці апасродкаванае ўцягненне асобаў, адказных за прыняцце 
рашэнняў, з мэтаю забяспечыць устойлівыя перамены; 

• Інфармаванне: праект уключае акцэнтаваны кампанент інфармавання праз СМІ і сацыяльныя медыя. 

ДА ЎДЗЕЛУ ЗАПРАШАЮЦЦА: 
Некамерцыйныя арганізацыі, асацыяцыі, ініцыятывы, фонды і фізічныя асобы, якія дзейнічаюць у Беларусі. Ініцыятывы, суполкі і 
фізічныя асобы без афіцыйнай рэгістрацыі таксама маюць права падаваць заявы. 

Урадавыя ці камерцыйныя ўстановы/інстытуцыі не могуць браць удзел у конкурсе.  

ІНФАРМАЦЫЯ АБ ВЫНІКАХ КОНКУРСА: 
Рашэнні аб адборы праектаў будуць прымацца па меры паступлення заяваў пачынаючы з верасня 2020 года. 

УМОВЫ АФАРМЛЕННЯ ЗАЯВАЎ: 
• Заявы мусяць быць адпраўленыя праз прапанаваную электронную форму на беларускай, рускай альбо ангельскай мове; 
• Кожная заява мусіць уключаць запоўнены бланк праекта, бюджэт і заўвагі па бюджэце. Няпоўныя заявы не будуць прымацца 

да разгляду.  
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