6 лютого 2020 р.
Шановні панове!
БФ «Право на захист» запрошує до участі у конкурсі на надання послуг консультації з екологічних питань
для аналізу промислових/екологічних ризиків у Донецькій та Луганській областях та сприянні розробки змін
до законодавства з метою вдосконалення відповідної нормативно-правової бази.
Цілі
-

-

визначити та описати існуючі ризики (див. детальніше додаток А) у Донецькій та Луганській
областях на основі аналізу наявної інформації. Експертні консультації на цю тему мають створити
більш чітку та вичерпну картину для розробки відповідних регуляторних рішень;
надати підтримку правовому аналітику Фонду у розробці правових/регуляторних рішень,
спрямованих на вдосконалення відповідної нормативно-правової бази. Технічний консультант,
зокрема, надаватиме підтримку правовому аналітику в оцінці можливого регуляторного впливу
розроблених правових рішень на екологічний/промисловий сектор.

Дане дослідження проводиться в межах проекту «Зменшення ризику катастроф та вразливості населення в
Східній Україні», що фінансується агенцією ACTED у партнерстві з Європейським Союзом через Департамент
з питань гуманітарної допомоги та захисту цивільного населення.
Проект реалізується у таких районах, що постраждали від конфлікту: Попаснянський, Ясинуватський,
Бахмутський та Волноваський райони і місто Торецьк.
Вимоги до кандидатів:
● Ступінь магістра (ступінь кандидата наук буде перевагою, ступінь доктора наук буде істотною
перевагою) в галузі екології/екологічних досліджень, бажано зі спеціалізацією у сфері моніторингу
навколишнього середовища/оцінки екологічних ризиків;
● Підтверджений досвід проведення кабінетних досліджень з подібних тем, а також спроможність
розробляти якісні теоретичні результати, включаючи моніторингові та аналітичні документи
(раніше опубліковані наукові статті/аналітичні документи, подані для оцінки, вважатимуться
великою перевагою, у разі наявності), для огляду різних видів документів тощо;
● Мінімум 10 років досвіду роботи в галузі екологічної безпеки/оцінки екологічних ризиків;
● Наявність досвіду/здатність привнести досвід з інших контекстів, в яких були застосовані ефективні
правові механізми зменшення ризику катастроф/управління ризиками катастроф, буде перевагою;
● Підтверджені знання різних методик та інструментів проведення досліджень у суміжній галузі;
● Відмінні аналітичні здібності, вміння готувати документи, навички проведення презентацій, а
також увага до деталей;
● Участь у відповідних конференціях з екологічних питань буде великою перевагою;
● Наполегливо рекомендується згадати про додаткову освіту та сертифікати.
Учасникам необхідно подати електронну заявку, яка має містити наступні пункти:
1. Технічну пропозицію з запропонованими методикою та підходом до проведення дослідження
відповідно до технічного завдання (Додаток А)
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2. Резюме із зазначенням інформації про реалізовані релевантні проекти
3. Заповнений додаток В (фінансова пропозиція) та кошторис до нього.
4. Інформацію про форму співпраці (договір з СПД, юридичною особою чи фізичною особою)
та реєстраційні документи
5. Рекомендації

Пропозиції приймаються до 18 лютого 2020 року включно за електронною поштою tender@r2p.org.ua
Ваша пропозиція буде розглянута протягом п’яти робочих днів. Про результати тендеру буде повідомлено
окремо та на сайті організації http://r2p.org.ua/.
У разі виникнення запитань, Ви можете звертатися до Єлизавети Лук’яненко електронною поштою
l.lukianenko@r2p.org.ua
Дякуємо за співпрацю.
З повагою,
Президент
Олександр Галкін
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