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українська

ГО, спілки, асоціації,
товариства та інші
об’єднання

100 – 800 тис. грн

http://www.irf.ua/grant
s/contests/konkurs_g
romadska_sinergiya_
posilennya_uchasti_g
romadskosti_v_evroi
ntegratsiynikh_reform
akh_2018/

«Громадська синергія: посилення участі громадськості в
євроінтеграційних реформах»
Мета конкурсу – посилення інструментів контролю над діями
влади на місцевому або регіональному рівні, створення та
розповсюдження методик та практик задля підвищення
спроможності представників громадськості у боротьбі з
корупцією, донесення до громадян об’єктивної інформації про
факти корупції на місцевому/регіональному рівні.
Пріоритет конкурсу:
- виконання Угоди про асоціацію у конкретних сферах з
акцентом на гармонізацію законодавства, відповідні
інституційні зміни та комунікацію з зацікавленими сторонами;
- реалізація конкретних цілей із наявного списку «20 очікуваних
досягнень до 2020 року» ініціативи Східного партнерства;
- виконання угод України з ЄС про надання макрофінансової
допомоги та бюджетної підтримки;
- участь України у програмах ЄС, з акцентом на використанні
можливостей для внутрішнього реформування та залучення до
спільних європейських політик;
- підвищення взаємної обізнаності та розвиток суспільного
діалогу між Україною і країнами ЄС та Східного партнерства,
розвиток транскордонної співпраці, питання міграційної політики.
Переваги будуть надаватись проектним пропозиціям, що
запропонують систему механізмів боротьби з корупцією, які
можна буде поширити у інші регіонах України.
Термін реалізації проекту – до 9 місяців.
Оголошення результатів конкурсу – 5 жовтня 2018 року.
Контактні особи:
Ольга Квашук, менеджер Європейської програми, kvashuk@irf.ua
Олена Романова, координатор Європейської програми, ep@irf.ua

31 серпня 2018 р.
15 вересня 2018 р.

«Безпечна громада – спільний інтерес,
спільна відповідальність»
українська
українська

Мета конкурсу – підтримати формування сталих зв’язків на рівні
територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності
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Максимальний термін реалізації проекту – 12 місяців.
Контактна особа:
Василина Яворська, менеджерка програми "Права людини і
правосуддя", rol@irf.ua.

не визначено

українська

ВПО та ін.

250 тис. – 2,5 млн. грн

http://wnisef.org/
uk/impactinvesting/

Програма кредитування
соціальних підприємств
В рамках Програми соціального інвестування ми
розглядаємо такі види підприємств:
1) Зайнятість вразливих груп населення. На підприємстві
працює більше 50% співробітників, які представляють
уразливі групи населення, і велика частина прибутку
реінвестується в розвиток компанії для створення нових
робочих місць.
2) Зайнятість вразливих груп населення. На підприємстві
працює менше 50% співробітників, які представляють
уразливі групи, і щонайменше 10% від прибутку спрямовано
на соціальну мету.
3) Мінімум 20% від прибутку спрямовано на соціальну мету.
Соціальне підприємство отримує кредит, розмір якого може
коливатися від 10 000 до 100 000 доларів США в гривневому
еквіваленті терміном на 36 місяців. Відсоткова ставка
складає від 5 до 10%.
У кінці кожного кварталу WNISEF вимагатиме звіт про
соціальний вплив підприємства. У звіт слід включити наступні
дані:
- кількість найнятих робітників, що представляють вразливі
групи населення;
- обсяг коштів, направлених на вирішення соціальних
проблем;
- кількість організованих соціальних заходів, зустрічей,
проектів і т.п.
Ви можете написати електронного листа за адресою:
vnazaruk@wnisef.org або зателефонувати
+380 (44) 490 - 5580.

31 жовтня 2018 року

англійська

Органи влади,
ОМС, ГО та ін.

20 000 – 60 000 €

https://www.pbu
2020.eu/ua/pag
es/338

Другий конкурс «малобюджетних проектів»
(МБП) в рамках Програми транскордонного
співробітництва «PL-BY-UA 2014-2020»
Планується надати підтримку МБП, які передусім спрямовані на
неінвестиційну діяльність, що розширюють співробітництво,
розбудовують нові контакти між людьми по різні боки кордону,
сприяють обміну досвідом та соціальними ініціативами,
пов’язаними з місцевою культурою, історичною та природною
спадщиною. Надаватиметься фінансування на проведення
туристичних та культурних заходів, збереження та розвиток
спільних традицій прикордонних територій, транскордонне
співробітництво між школами та вищими освітніми закладами,
туристичні та культурні заходи громадських організацій і т.д.
Також будуть створюватись сприятливі умови для зміцнення
спільних зв’язків між прикордонними громадами.
Тематична ціль: ТЦ 3 «Промоція місцевої культури та
охорона історичної спадщини»:
- спільні культурні заходи;
- співробітництво щодо охорони навколишнього середовища;
- культивування місцевих традицій;
- туристичні маршрути.
Тривалість проекту не повинна перевищувати 12 місяців. Всі
грантові контракти повинні бути підписані до 31 грудня 2021
року. Вся діяльність МБП повинна завершитись не пізніше ніж
31 грудня 2022 року.
Загальний бюджет конкурсу 5,2 млн. євро. Мінімальна сума
проекту 20 000 євро, максимальна 60 000 євро. Інвестиційна
складова (матеріали, роботи) складає 20% від суми проекту, 80%
м’яка частина, з якої 7% адміністративні витрати. Грантова
сума складає до 90 %, власний внесок 10 %. Перший транш
грантової суми складає 85%, другий кінцевий 15%.

31 грудня 2018 р.
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Конкурс ідей для партнерства у
краудфандінговій ініціативі «Культура.
Спільнота»
Пріоритет цього конкурсу – підтримка
культурницьких ініціатив, які допомагають знайти
порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних
середовищ та регіонів.
Дата збору заявок – 17:00 останнього робочого дня
кожного місяця.
До 15 числа кожного наступного місяця оголошуються
результати відбору заявок на участь у цій ініціативі.
Якщо вашу заявку схвалено – вам потрібно залучити
кошти від громадян на свій проект на «Спільнокошті»
(партнерській платформі нашої ініціативи) або іншому
краудфандінговому веб-сайті.
Термін підготовки та проведення кампанії – не більше
6 місяців від повідомлення від Фонду про партнерство.
Якщо кампанія завершилася успішно – Фонд
фінансує проект громадської організації у сумі, яка
дорівнює зібраній шляхом краудфандінгу (але не
більшій, ніж мета кампанії).
Контакти: Любов Михайлова, mykhaylova@irf.ua
Станіслав Лячинський, liachinskiy@irf.ua

