ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
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Кінцевий термін
подачі заявки
22 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, німецька,
французька

Цільова група
Індивіди-митці

Розмір гранту $
< 13,000 EUR

Інформація та
посилання
http://www.boschstiftung.de/content/language
2/html/47964.asp

Actors of Urban Change
Програма «Actors of Urban Change» розрахована на митців та діячів
культурного сектору і покликана сприяти міському розвитку через
культурні заходи. З цією метою виділяються кошти на підтримку
культурних ініціатив.
Програма проводиться за підтримки Фонду Роберта Боша та
неприбуткової німецької організації MitOst.
Програма міських змін зорієнтована на зміцнення навичок та
практичного досвіду учасників, а також для сприяння обміну
знаннями в галузі міжсекторної співпраці та участі у сфері
покращення міського простору. Зорієнтована програма на осіб, які:
- Працюють в культурному, державному або приватному секторах;
- Готові створити місцеву команду для розробки спільної проектної
пропозиції для свого міста;
- Мають високу мотивацію розвивати свої навички у
міжсекторальній співпраці та брати участь у програмі з міського
розвитку;
- Зацікавлені в міжнародних обмінах та мережах.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Юридичні особи

Розмір гранту $
Суму визначатиме комісія
з оцінки проекту

Інформація та
посилання
https://www.eapplus.eu/object/call/89

Конкурс із надання грантів кластерам на
діяльність у сфері співробітництва з ЄС
Проект EaP PLUS має на меті сприяти науково-дослідницькій та
інноваційній співпраці між країнами Європейського Союзу (ЄС) та
країнами Східного партнерства (EaP) та ефективно використовувати
існуючі можливості такої співпраці. Схема грантів EaP PLUS (2017)
призначена для посилення партнерських відносин у сфері
дослідницької та інноваційної діяльності в рамках EU–EaP через
співпрацю кластерів та організацій, схожих за своєю структурою на
кластери.
Мета цієї діяльності – зміцнення кластерів у країнах Східного
партнерства, передача найкращих практик, запроваджених в ЄС і – у
відповідних випадках – країнах Східного партнерства, та сприяння
сталому міжкластерному співробітництву між діючими або
сформованими кластерами країн ЄС та країн Східного партнерства.
Обсяг фінансування: EaP PLUS пропонує шість грантів у розмірі до
10 000 євро для кластерів чи кластероподібних організацій, тобто по
одному для кожної з країн Східного партнерства.
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Кінцевий термін
подачі заявки
29 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
~ 23,000 дол. США

Інформація та
посилання
http://www.gmfus.org/initiative
s/call-applications

Конкурс проектів для НУО від Чорноморського
фонду регіонального співробітництва
Чорноморський фонд регіонального співробітництва (BST) та Фонд
Роберта Боша оголошують конкурс проектних пропозицій для
організацій та представників громадянського суспільства з Вірменії,
Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та України. Процес подання
заявок розпочинається 1 серпня 2017 р.
Проекти повинні бути ініційовані організаціями громадянського
суспільства, які можуть ефективно залучати цільову аудиторію в
межах населення регіону у свої проекти.
Перевага надається проектам, що працюють у таких сферах:
- Підходи до побудови та / або зміцнення місцевого, регіонального та
національного потенціалу для сприяння співіснуванню та
реінтеграції;
- Транскордонні ініціативи для молоді;
- Підходи до громадянської освіти або активного громадянства;
- Підходи до примирення та миру, які включають досвід історії та
передають їх молодому поколінню;
- Мистецтво та культурна робота, спрямована на зміцнення миру та
примирення;
- Роль засобів масової інформації у подоланні стереотипів.
Особливий наголос робиться на багатосторонніх ініціативах, а також
на тих, що потрапляють до сусідніх країн.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 жовтня 2017

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Міжнародні, регіональні,
національні, місцеві НУО

Розмір гранту $
3 млн EUR (на всі проекти)

Інформація та
посилання
http://www.coe.int/en/web/e
uropean-youthfoundation/home

Грант для молодіжних НУО від EYF
Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку та надання
фондів для молодіжної діяльності, що популяризують права людини,
демократію, толерантність і солідарність. Це надає молоді
можливість голосу в політичному та демократичному житті, а також
необхідні знаряддя для ефективного функціонування у сучасному
суспільстві.
Щороку ЄМФ, що базується в Страсбурзькому Європейському
Молодіжному Центрі Ради Європи, виділяє близько 3 млн. євро для
молодіжних проектів.
Проекти повинні бути спрямовані на:



зміцнення миру і співробітництва;
сприйння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між
молоддю;

заохочення обміну інформацією;

стимул взаємодопомоги.
Вони повинні також відповідати поточним пріоритетам молодіжного
сектору Ради Європи.
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Кінцевий термін
подачі заявки
До повного набору належної
кількості проектних
пропозицій

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська

Конкурс проектних пропозицій від ПРООН
«Громадянське суспільство заради розвитку
демократії»

Цільова група
НУО

Розмір гранту $
< 30,000 дол США

Інформація та
посилання
http://dhrp.org.ua/uk/publikat
sii1/1728-20170614-uapublication

Конкурс спрямований на покращення діалогу між організаціями
громадянського суспільства та органами влади.
Пріоритетними є проекти, які:


Пропонують більш ефективні шляхи використання вже
існуючих методів діалогу між організаціями громадянського
суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на
підвищення участі громадян у процесі прийняття рішень на
місцевому рівні та у процесі формування та використання коштів
місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, механізмів
місцевої демократії, публічного контролю та підзвітності органів
влади; розробку інноваційних інструментів стимулювання участі
громадян; просування порядку денного реформ на регіональному
рівні; залучення організацій громадянського суспільства у
впровадження Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства на обласному рівні, та інші);

Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки
для створення нових майданчиків для діалогу, демонструючи при
цьому сталість таких майданчиків;

Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері
адвокації і лобіювання для внесення змін в існуючі законодавчорегуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями
громадянського суспільства та органами влади.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Постійно чинний

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська, англійська

Цільова група
НУО, благодійні фонди,
аналітичні центри

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння
демократії

Розмір гранту $
< 24,000 дол США

Інформація та
посилання
https://ua.usembassy.gov/uk/
education-cultureuk/democracy-grants-uk/

Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним
перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні.
Фонд сприяння демократії – це цілеспрямований, але гнучкий
механізм, якій забезпечує фінансову підтримку унікальних та
перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку
спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Вибір проектів
базується на спроможності організацій вказувати на конкретні
досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду.
Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним
пріоритетам Фонду:






Розвиток громадянського суспільства;
Верховенство права та реформа в галузі права;
Прозорість органів влади;
Громадська підтримка освітніх ініціатив;
Вирішення конфліктів, зміцнення довіри та миру у
суспільстві;

Права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ, людей з
інвалідністю та жінок;

Громадянська освіта;

Розвиток виборчої системи;

Протидія торгівлі людьми.
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По додаткову інформацію, підтримку та супровід:

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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