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Кінцевий термін
подачі заявки
31 березня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Усі органи місцевого
самоврядування. (міських,
селищних та сільських
територіальних громад),
ОТГ, громади, що
перебувають в процесі
об’єднання та інші
територіальні громади.

Розмір гранту $
Інституційна, матеріальна
та спеціальна допомоги.

Інформація та
посилання
https://tsnap.ulead.org.ua/zay
avka-na-uchast/

Гранти програми U-LEAD з Європою на
створення ЦНАПів
Перелік документів для участі у програмі створення
ЦНАП:
1) лист-клопотання про участь у відборі за підписом керівника
ОМС (голови громади) – Учасника відбору;
2) заявку (у тому числі визначені заявкою додатки) відповідно
до визначеної Програмою форми (заповнюється он-лайн).
Заявки подані у неналежній формі відхиляються без розгляду;
3) поверховий план приміщення для ЦНАП, у якому
позначаються розміщення секторів очікування, інформування
та обслуговування; інших складових ЦНАП. Також на цьому
плані позначаються плановані робочі місця працівників
ЦНАП та, у разі наявності - представників суб’єктів надання
адмінпослуг. Обов’язково повинні додаватися фото усіх
приміщень ЦНАП, будівлі загалом та прибудинкової
території;
4) гарантійний лист щодо співфінансування заходів за рахунок
коштів місцевого бюджету, з посиланням на рішення
відповідної ради та підписаний місцевим головою. При цьому
до співфінансування не належать видатки на оплату праці
персоналу ЦНАП, комунальні платежі та інші поточні видатки
на утримання ЦНАП, а також видатки, які не пов’язані
безпосередньо з ЦНАП.
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 квітня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації,
громадські спілки, органи
самоорганізації населення
(ОСНи) та благодійні
фонди, які мають
щонайменше трирічний
досвід практичної роботи у
сфері розвитку місцевої
демократії та / чи медіації
конфліктів у громадах

Розмір гранту $
400 000 грн.

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує
конкурс грантів «Запобігання та розв'язання
конфліктів у громадах
Мета конкурсу – запобігання та сприяння розв’язанню
конфліктів на рівні обраних громад, які можуть виникати /
виникають при реалізації реформи місцевого самоврядування,
медичної реформи та реформи освіти через забезпечення
активної участі місцевого населення у впровадженні реформ із
використанням передбачених законодавством України форм
місцевої демократії (органи самоорганізації населення,
загальні збори членів територіальних громад за місцем
проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) та
медіацію конфліктів.

Інформація та
посилання

Термін реалізації проекту – 10 місяців. Планований термін
початку реалізації проектів – 1 червня 2018 року.

http://www.irf.ua/grants/contest
s/konkurs_zapobigannya_ta_ro
zvyazannya_konfliktiv_u_grom
adakh_cherez_vikoristannya_in
strumentiv_mediatsii_ta_rozvit
ok_mistsevoi_de/

Перевага буде надаватися проектним пропозиціям, які
охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу.
Проектна діяльність може реалізовуватися як на території
ОТГ, так і у громадах, які не проходили процес об’єднання.
Учасники конкурсу мають забезпечити співфінансування
діяльності за проектом (у вигляді власного внеску або внеску із
інших джерел) у розмірі щонайменше 20% від суми, що
запитуються від МФВ.
У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка,
звертайтеся до
4
квітня
2018
року на
електронні
адреси cs@irf.ua та orlovsky@irf.ua.
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Кінцевий термін
подачі заявки
6 квітня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
Максимальна сума
фінансування цього ЗНП
становить 200 000 доларів
США.
Окрім фінансової
підтримки, Пакт
передбачає:
- Консультації з питань
технічної та
концептуальної
реалізації;
- Контроль якості
виконання;
- Навчальні поїздки для
вивчення найкращих
практик забезпечення
доступності та
підвищення рівня
екологічності.

Інформація та
посилання
https://pactworld.app.box.com/
s/bewv5abvjfb4jxw6su8xe272r
z72fsyz

Конкурс пропозицій з підвищення екологічності
популярних українських фестивалів goGreen
Метою цього запиту є підтримка ініціатив неприбуткових
організацій або організаторів масштабних фестивалів, що
зосереджуються на підвищенні інклюзивної та / або
екологічної обізнаності громадян, забезпеченні більш
доступної та / або екологічно відповідальної інфраструктури
фестивалів та позитивному впливу на поведінку відвідувачів.
Ці ініціативи також повинні включати в себе ідеї інклюзії
соціально уразливих груп населення, боротися з негативними
гендерними та ЛГБТ стереотипами, охоплювати недостатньо
залучені верстви населення, такі як люди з інвалідністю та
вимушені переселенці, заохочувати громадян до прийняття
більш екологічно чистого способу життя.
Завдання ЗНП полягає у підтримці:
Організації заходів, спрямованих на інклюзивність та /
або екологічну обізнаність серед громадян в рамках
популярних українських фестивалів;
Розробки та промоції програм, які об'єднують
різноманітні соціальні верстви населення та сприяють
підвищенню рівня громадянських знань з питань інклюзії та
охорони навколишнього середовища;
Розробки інфраструктурних та технічних рішень
доступності фестивалів, включаючи тренінги персоналу та
адаптацію сервісів фестивалів під потреби людей з
інвалідністю;
Зниження рівня шкідливого впливу на навколишнє
середовище;
Забезпечення
видимості
даних
ініціатив
для
популяризації ідей інклюзії та екологічної обізнаності.
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Кінцевий термін
подачі заявки
6 квітня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
журналісти всіх видів ЗМІ
з усіх областей України

Розмір гранту $
20 000 – 60 000 грн. (грантова
сума до 30 000 грн.)

Інформація та
посилання
https://irrp.org.ua/konkursgrantiv-na-provedennyaantykoruptsijnyhzhurnalistskyh-rozsliduvandruga-hvylya/

Друга хвиля конкурсу грантів на проведення
антикорупційних розслідувань
Цілі конкурсу:
підтримати журналістів у викритті корупційних схем, а
також
політиків
та
чиновників,
які
неправомірно
використовують своє становище у різних сферах громадськополітичного життя країни;
підвищити незалежність та об’єктивність роботи
журналістів у їхній антикорупційній діяльності;
привернути увагу громадськості до корупції в органах влади
всіх рівнів.
Друга хвиля конкурсу передбачає надання 10 грантів на
проведення журналістських розслідувань у різних форматах:
текст, відео, журналістський проект або серія публікацій.
Щоб відправити заявку на конкурс антикорупційних
грантів, потрібно заповнити аплікаційну форму. Для
успішного заповнення заявки необхідно:
вказати тему у відповідному полі аплікаційної форми
(перевага надається локальним темам та темам, які обрані зі
списків партнерів конкурсу);
сформулювати
гіпотезу
та
визначити
план
розслідування, вказати можливі відкриті й закриті джерела
отримання інформації з обраної теми;
заповнити і надіслати бюджетну форму;
вказати назву ЗМІ, у якому буде опубліковане ваше
журналістське розслідування, надати письмову згоду вашого
безпосереднього керівника (редактора, продюсера тощо) на
публікацію;
усі отримувачі грантів забов’язуються пройти
одноденний тренінг зі сторітелінгу перед початком роботи, а
також використовувати навички, отримані на тренінгу, під час
підготовки своїх матеріалів. Відповідну відмітку потрібно буде
поставити при заповненні анкет. Тренінг відбудеться в середині
квітня (дата тренінгу узгоджуватиметься з переможцями
конкурсу).
Контакти: 050 245-89-53. Контактна особа Тетяна Колісник ГО
«Інститут розвитку регіональної преси»
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 квітня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Проект «Агросільрозвиток»
надасть грант українському
недержавним підприємству
чи організації, які
здійснюють діяльність у
сфері землеустрою та
планування території та
відповідають
кваліфікаційним вимогам

Розмір гранту $
Фінансування всього на 1
грант – до 19 000 000 грн.

Інформація та
посилання
https://gurt.org.ua/uploads/news/
2018/03/06/rfa-07_final.pdf

https://www.gurt.org.ua/news/gr
ants/44066/

Грант Проекту USAID «Підтримка аграрного і
сільського розвитку» для ОТГ
Метою даного гранту є підвищення спроможності ОТГ
приймати обґрунтовані рішення щодо управління земельними
ресурсами, врегулювання питань управління земельними
ресурсами в межах об’єднаних територіальних громад, обсягів
та сутності землевпорядних робіт та процедур розробки,
погодження, затвердження і реалізації документації із
землеустрою, розробки пропозицій, залучення додаткових
інвестицій та/або кредитів для впровадження проектів (в тому
числі інвестиційних інфраструктурних) розвитку об’єднаних
територіальних громад на основі партисипативного лідерства
та державно-приватного партнерства, поширення досвіду
управління земельними ресурсами ОТГ та впровадження
інвестиційних інфраструктурних проектів на інші громади
України.
Для будь-якого гранту, крім грантів у негрошовій формі, що
буде наданий в результаті цього запиту та дорівнюватиме або
перевищуватиме
еквівалент
25000
дол.
США,
Грантоотримувачі
повинні
будуть
надати
номер
Універсальної системи нумерації даних (DUNS) на момент
укладення грантової угоди. Якщо заявник уже має номер
DUNS, його необхідно зазначити у заявці.
Усі питання щодо цього ЗПЗ потрібно надсилати на ім’я
керівника відділу грантів і контрактів Володимира
Наконечного, на електронну адресу: grants@ukraineards.com.
На
прохання
заявників
проект
«Агросільрозвиток»
допомагатиме заявникам зрозуміти процедуру подання заявок
і може надати консультацію щодо підготовки заявки.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Розгляд заявок щомісяця.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Організації громадянського
суспільства

Розмір гранту $
Технічні, організаційні та
адаптивні спроможності ОГС

Інформація та
посилання
http://cdplatform.org/publications/1284granti-z-organizatsijnogorozvitku-ogs

Гранти з організаційного розвитку ОГС
Гранти з організаційного розвитку надаються на конкурсній
основі у межах проекту "Платформа розвитку громадянського
суспільства"
(далі
Платформа
Маркетплейс),
який
впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID). Розгляд заявок Відбірковою
Комісією відбувається щомісяця. Про дату наступного
засідання Відбіркової Комісії ви можете дізнатись на сайті
ІСАР Єднання або на цьому порталі.
Для того, щоб подати заявку на грантовий конкурс, вам
необхідно зробити такі кроки:
1.Зареєструвати свою організацію за
посиланням http://ednannia.ua/reestratsiya та дочекатись
відповіді адміністратора, яка надійде на поштову скриньку,
вказану при реєстрації.
2. Дочекатися модерації облікового запису адміністратором.
Повідомлення про активацію облікового запису надійде на
електронну скриньку, зазначену при реєстрації. Якщо до
профайлу організації необхідно буде внести доповнення або
виправлення, ви отримаєте лист із відповідними
рекомендаціями.
3. Після активації облікового запису потрібно зайти до
робочого кабінету та здійснити самооцінку рівня розвитку
своєї організації за допомогою "Інструменту самооцінки та
планування розвитку організаційного потенціалу".
4. Заповнити заявку в розділі «Заявки/Подати заявку на
відкритий грантовий конкурс». У цьому розділі ви також
можете дізнатись про максимальну суму кожного виду гранту в
гривнях (вона змінюється відповідно до курсу долара), а також
дату найближчого засідання Відбіркової Комісії та останнього
дня подачі заявок на нього.
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За додатковою інформацією, підтримкою та супроводом:

м. Львів, вул. Винниченка, 18, кім. 134

+380 32 299 9288
ums.loda@gmail.com

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва,
Відділ співпраці з донорами та методичного забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги, 2017 р.
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