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Кінцевий термін
подачі заявки
15 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
регіональні ЗМІ, інтернет,
друковані та електронні
ЗМІ, телебачення та радіо,
а також конвергентні ЗМІ

Розмір гранту$
Максимальнийрозміргрант
у – 375 000 гривень

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
ants?pid=5338!

Постійнийконкурсгрантів «ЗМІ
запроєвропейськізміни в Україні»
Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу
регіональних ЗМІ для висвітлення питань, пов’язаних з
відносинами України та Євросоюзу, впровадження УА, інших
зобов’язань України перед ЄС, для інформування суспільства
про сутність європейської інтеграції та європейських
цінностей, а також для просування реформ в регіональному
вимірі, забезпечення провідних регіональних ЗМІ фінансовою
спроможністю для сталого висвітлення європейської
тематики, сприяння публічному обговоренню та підвищення
інформованості громадськості про теми, пов’язані із ЄС, на
місцевому, регіональному та міжрегіональному рівнях.
Максимальна тривалістьпроектів – 1 рік, але в будь-якомуразі
проект маєзавершитись до 31.03.2019 року.
Уразівиникненнядодатковихзапитань, листи будь
надсилайте на електронну адресу rfr@ier.kiev.ua

ласка
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Кінцевий термін
подачі заявки
07 квітня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська область

Мова заявки
українська

Цільова група
Конкурс для громад

Розмір гранту $
індивідуально

Інформація та
посилання
http://iom.org.ua/ua/konkursdlya-gromad-zacikavlenih-vuchasti-u-proekti-ua1-2017166

СПРИЯННЯ ВІДБУДОВІ ТА
СТАЛОМУ РОЗВ’ЯЗАННЮ ПРОБЛЕМ ВПО
ТАПОСТРАЖДАЛОГО ВІД
КОНФЛІКТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
За підтримки Європейського Союзу
Метапроекту: інтеграціятаоб’єднаннявнутрішньопереміщени
хосіб
(ВПО)
тачленівприймаючихгромад,
шляхомсоціальноїзгуртованостінаселеннятамиробудівництва.
Завданняпроекту:
- Залучити широке коло членів громади (місцеві жителі,
ВПО, національні меншини та етнічні групи, люди з
особливими потребами та ін.) до участі у соціальних заходах,
які спрямовані на згуртування громади, гармонійне
співіснування, підтримку інтеграційних та адаптаційних
процесів серед ВПО та приймаючих громад, а також на
зменшення соціальної напруги та вирішення конфліктів
всередині громади;
- Розширити
спектр
соціальнихпослуг
для
населеннягромади за місцемпроживання;
- Розвитокволонтерства,
соціальних
та
громадськихініціатив.
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Організації, котрі мають
досвід роботи по даному
напрямку.

Розмір гранту $
Загальний фонд 22 000 000
дол. США. Кожен проект
індивідуально.

Інформація та
посилання
https://www.grants.gov/web/
grants/viewopportunity.html?oppId=292
695

Грант на підтримку боротьби з ВІЛ-СНІДом
в Україні
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), приймає
заявки від кваліфікованих організацій, які займаються
питаннями боротьби з ВІЛ-СНІДом в Україні.
Проект допомагає органам влади та громадянському
суспільству України зменшити обсяги передачі ВІЛ-інфекції
серед представників груп найвищого ризику (ГНР), зокрема
таких, як споживачі ін’єкційних наркотиків (СІН),
працівники секс-бізнесу та чоловіки, які мають статеві
стосунки з чоловіками. Проектпідвищуєякістьпослуг з
протидії
ВІЛ/СНІД,
якіспрямованіна
СІН
таїхстатевихпартнерів,
а
такожзміцнює
потенціал
українськихорганізаційтаустановдорозробки
й
впровадженняпрограмборотьби
з
ВІЛ/СНІД.
Абисприятивиконаннюновихзагальносвітовихзавдань,
щомають забезпечити появупокоління, вільноговідСНІДу,
проектзастосовуєметодпідвищенняконтролюякості,
якийзбільшуєобсягитестуванняталікуванняпорядзізростання
мприхильностіпацієнтівдолікувальнихпрограм
і
режимівпіклування.
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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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