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Кінцевий термін
подачі заявки
22 червня 2018 року.

Територіальні межі
Україна, м. Львів

Мова заявки
Українська

Цільова група
Громадські організації,
ініціативні групи віком від
14 до 35 років.

Розмір гранту $
15 000 грн.

Інформація та
посилання
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSe_jruIaD0tYAT7mcpILNUDf_
aXp8nYCCHRQAZkGUw4
nmCOA/viewform?usp=sen
d_form

Конкурс проектів «Зробимо Сихів
Кращим» (Львів)
Громадська організація «Lviv Cultural Centre» спільно із ГО
«Кращий Сихів» та за підтримки Київського Діалогу
розпочинає проект «Аукціон проектів «Зробимо Сихів
Кращим».
Проекти мають бути реалізовані у Сихівському районі
міста Львова та належати до одного з напрямків:
1.Творчий Сихів
2.Екологічний Сихів
3.Зручний Сихів
4.Здоровий Сихів
5.Розумний Сихів
Мінімальна кількість людей у вашій команд, яка працює над
проектом - 3 людини.
Реалізація поданих проектів має закінчитись до 15 жовтня
2018 року.
Відбір та підтримка проектів складається з двох етапів:
1. Конкурсна комісія відбирає 5 проектів з усіх поданих (до 30
червня 2018 року). Команди-фіналісти пройдуть навчання із
проектного менеджменту, фандрейзингу, ораторського
мистецтва, публічного виступу та підготовки презентації (4
тренінги
у
липні
2018
року).
2. Під час заходу «Аукціон проектів» ваша група презентує
свій проект, де донори міста будуть голосувати коштами і
наповнювати бюджет вашого проекту. Цей тур дає
можливість фінансово підтримати усі 5 проектів. (серпень
2018 року).
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 липня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
громадські організації,
молодіжні центри та
заклади вищої освіти.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
http://www.britishcouncil.org.u
a/active-citizens

Конкурс партнерів проекту «Активні громадяни»
Проект передбачає проведення у 2018-2019 роках тренінгів із
програми «Активні Громадяни» у громадах, семінарів для
фасилітаторів (представники партнерських організацій, які
проводять тренування активних громадян) партнерських
організацій, участь найкращих фасилітаторів у міжнародних
семінарах з підвищення кваліфікації, здійснення національних
та міжнародних навчальних візитів активних громадян до
інших країн-учасниць проекту.
Розгляд отриманих партнерських заявок передбачений у
наступні терміни:
заявки отримані до 1 липня 2018 р., 24:00 будуть
розглянуті до 16 липня;
 останній термін прийому заявок 30 жовтня 2018 р,
24:00.


Потенційні партнери проекту мають надати для роботи в
проекті принаймні двох фасилітаторів, для яких Британська
Рада проведе 5 - 9 серпня 2018 Національний семінар для
фасилітаторів проекту «Активні громадяни». У подальшому
партнер повинен надавати підтримку фасилітаторам у
проведенні локальних тренінгів за програмою «Активні
Громадяни». Інформація про наступні сесії семінару буде
надана відібраним партнерам.
Результатом тренінгів в локальних громадах повинні бути
проекти соціальної дії направленні на покращення життя
громади.
Ці
проекти
повинні
координуватися
та
підтримуватися партнером
Британська Рада здійснюватиме часткове фінансування
обраних проектів. Їхнім пріоритетним напрямком є сприяння
міжкультурному діалогу в межах країни, побудова відносин
між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги
до різноманіття, розвиток громад та соціальну активність.
У разі виникнення запитань звертатися за електронною
адресою: activecitizens@britishcouncil.org.ua
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Кінцевий термін
подачі заявки
7 липня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Цільова група
регіональні команди
активістів та журналістів

Розмір гранту $
Середня сума на проект до
10 000 євро.

Інформація та
посилання
http://www.gurt.org.ua/news/gr
ants/46142/

Конкурс грантів для регіональних партнерств
активістів і журналістів
Міжнародна організація «Інститут висвітлення війни та миру»
(Institute for War and Peace Reporting) запрошує подавати
заявки на перший раунд конкурсу грантів на фінансування
спрямованих на збільшення прозорості та підзвітності влади,
протидію і запобігання корупції, посилення громадського
контролю бюджетних коштів та майна громади, адвокацію
змін на місцевому рівні, посилення участі громадян у розвитку
місцевої громади, й моніторинг реформ на регіональному
рівні.
Мета грантового конкурсу – сприяти зміцненню системи
громадського контролю з боку громадянського суспільства та
медіа; реалізації політики протидії корупції; покращенню
інформування громадськості та громадського моніторингу й
контролю через підтримку проектних ініціатив регіональних
партнерств (кластерів) активістів і журналістів та розбудову
їхніх спроможностей.
Пріоритет буде надано проектам, виконуваним регіональними
коаліціями чи партнерствами, зокрема регіональними
громадськими організаціями у співпраці зі ЗМІ/журналістами.
Заохочуємо вбудовувати механізми активного залучення
громадян та дієві публічні заходи у ваші ініціативи.
Партнерства ГО та медіа можуть залучати до співпраці
політиків та посадовців, але лише на безоплатних засадах.
Може бути підтримана міжрегіональна співпраця. Проекти,
подані одною організацією, можуть бути підтримані
як виняток.
Тривалість проектів: проекти можуть тривати від 4 до 12
місяців, мають розпочатися не раніше 1 вересня 2018 року і
завершитися не пізніше 31 серпня 2019 року.
Запитання щодо грантового конкурсу потрібно надсилати на
адресу ukraine@iwpr.net. У разі відсутності заявки в форматі
MsWord та форму бюджету в MsExcel безпосередньо при
цьому анонсі, слід надсилати запит на означену
електронну пошту.
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Кінцевий термін
подачі заявки
17 липня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Дослідницькі установи,
неприбуткові організації або
НУО, агенції ООН, державні
установи (включаючи
військову організацію
держави).

Розмір гранту $
Фінансування в рамках
програми складає 3,5 млн
євро

Інформація та
посилання
http://www.elrha.org/r2hc/fund
ing/annualfundingcall/

Грантова програма «Дослідження здоров’я під час
гуманітарних криз»
Відкрито прийом заявок на участь у грантовій програмі
«Дослідження здоров'я під час гуманітарних криз» (R2HC).
Організаторами програми є Уряд Великої Британії, Wellcome
Trust та Національний інститут досліджень в галузі охорони
здоров'я (NIHR) Великої Британії.
Мета програми - поліпшення охорони громадського здоров'я в
умовах гуманітарних криз.
R2HC має на меті покращити результати охорони здоров'я
шляхом зміцнення бази даних для проведення громадських
медичних заходів в умовах гуманітарних криз.
"Гуманітарні кризи" для цілей програми включають стихійні
лиха, конфлікти або складні надзвичайні ситуації на
регіональному, національному або субнаціональному рівнях у
країнах з низьким або середнім рівнем доходів.
Тривалість грантів може складати до 36 місяців.
Аплікаційна форма за посиланням:
https://www.commongrantapplication.com/login.php?refOrgId=247
35&refProgId=412&refProgType=grantsNew
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 липня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки

Гранти від Японського водного форуму

Англійська

Цільова група
Державні, органи місцевого
самоврядування та
неурядові організації

Розмір гранту $
До 1000 дол США

Інформація та
посилання
http://www.waterforum.jp/en/ne
ws_en/grassroots_en/2018/0601/
?p=8868

Японський Водний Форум приймає заявки на надання
фінансової підтримки організаціям з країн, що розвиваються,
які працюють з проблемами, пов'язаними з водою, у своїх
країнах.
Що таке Фонд JWF?
Японський водний форум (JWF) надає фінансування для
підтримки організацій в країнах, що розвиваються, з метою
вирішення проблем, пов'язаних з водою, на низовому рівні.
Успішні заявники отримують гранти. Протягом останніх 13
років фонд JWF підтримав 163 проекти у 28 країнах.
JWF підтримуватимуть наступні проекти:
- будівництво / ремонт бака для збирання дощової води;
- свердловини та водосховища;
- встановлення малогабаритного водопостачання;
- ремонт сантехніки;
- підтримка / удосконалення водного ресурсного
середовища;
- впровадження програм зменшення / пом'якшення
наслідків стихійних лих, пов'язаних із водою.
Якщо ви плануєте реалізувати проект, за винятком
вищезгаданих тем, будь ласка, вкажіть тему у формі заявки.
Доцільно, щоб проект включав програми підвищення
обізнаності / навчальні програми для розвитку потенціалу та
сталого розвитку.
У формі заявки, будь ласка, конкретно опишіть поточну
ситуацію та проблеми своєї проектної області, заплановані
заходи та очікуваний результат вашого проекту.
Вибрані проекти мають розпочатися, як тільки будуть
отримані грантові кошти, приблизно наприкінці вересня 2018
року, а діяльність повинна бути завершена до лютого 2019
року. Одержувачі повинні подати звіт про проект з
фотографіями після завершення проекту до 15 березня 2019
року.
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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, 2018 р.
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