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Кінцевий термін
подачі заявки
до 18 квітня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
громадські організації
таустанови, зареєстровані в
установленомупорядку.

Розмір гранту$
500 000 крон

Інформація та
посилання
http://www.norway.com.ua/
News_and_events1/Grants_a
nd_projects/Call-forProposals-Embassy-Smallscale-grants-2017-DeadlineApril-182017/#.WOfmIFWLTtT

Малігранти Посольства Норвегії в Україні 2017
Посольство Норвегії в Україні оголошує Програму
малихгрантівдляУкраїни і Білорусіна 2017 рік.
Пріоритетнітематичнінапрямидляпроектів в Україні:
- ефективне управління;
- демократичний розвиток;
- права людини;
- європейськаінтеграція.
Проекти,
пов’язані
з
енергетичною
ефективністю,
такожможуть бути розглянуті.
Вимогидоподаннязаявки:
- кандидати повинні чітко визначити основні цілі
проекту (вплив і кінцеві результати) і цільові групи;
- додати структурований реалістичний і рентабельний
плановий бюджет, включаючи огляд фінансування з інших
джерел;
- надати вимірні результати і оцінку ризиків, у тому
числі, заходів, що зменшують корупцію;
- забезпечувати стійкий розвиток і відповідальність на
місцях.
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 травня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Місцеві органи влади, ОТГ

Розмір гранту $
500 000 – 1 000 000 євро

Інформація та
посилання
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi
.welcome&nbPubliList=15&
orderby=upd&orderbyad=De
sc&searchtype=RS&aofr=15
5272

Гранти на розвиток органів місцевого
самоврядування від Європейської комісії
Європейська Комісія оголошує конкурспроектів «Mayors for
Economic
Growth
Pioneer
Projects».
Загальнаметаконкурсуполягає в зростанні спроможності
органівмісцевогосамоврядуванняяк
фасилітаторів
економічного зростання регіонів.
Мета конкурсу полягає в підтримці мерів і органів місцевого
самоврядування на місцевому рівні, щоб стати активними
посередниками для економічного зростання і створення
нових робочих місць шляхом розвитку їх потенціалу та
технічних навичок роботи в партнерстві зі своїми діловими
колами та громадянським суспільством.
Умови конкурсу:
- населений пункт має перевищувати 150 тис.
населення.
Загальна сума конкурсу 9 500 000 євро. Фінансування
передбачено для 20 проектів.
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Кінцевий термін
подачі заявки
27 квітня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
місцевим та національним
ЗМІ, неурядові організації

Розмір гранту $
12 000 $ на три проекти

Інформація та
посилання
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLScFUDNGHa
itm1WWpLTFaSORuS1hnY
qHqvVRJylcxSegtWlYqw/vi
ewform

Конкурснийвідбір: три гранти для трьох
інноваційних проектів
Громадська
організація
«Інтерньюз-Україна»
у
партнерствіізInternewsреалізовуєміжнароднийпроект «Зміцнен
нянезалежних ЗМІ в Молдові, УкраїнітаГрузії.
Однимізкомпонентів
проекту
є
надання
3
інноваційнихгрантівмісцевимтанаціональним
ЗМІ.
Цігрантисприятимутьмодернізаціїконтентусайтів,
зокреманадаватимутькоштинаоновленнятаосвоєння,
запусконлайн-видання (порталабоблог); розвитокподкастингу;
додатків,
якібули
б
цікавігромадськості;
інформаційнихагрегаторів,
інтерактивнихкарт,
створеннядодатківдлямобільнихтелефонів
(абододатківонлайн-версій
ЗМІ
абосоціальнихдодатків);
інструментівдлявикористаннявідкритихданих;
громадянськоїжурналістикитаіншихінноваційнихконцепцій,
щомаютьвідношеннядоукраїнського медіа-ринку.
Ціпроектиповиннібутиспрямованібезпосередньоабобутидотич
нимидовирішенняіснуючихсоціальнихпроблеми в Україні
(наприклад: рівеньзалученнямолоді / старшогопокоління у
соціальнийдіалог,
праваспоживачів,
корупція,
розвитоксільськогосподарськихрайонів,
енергоефективність тощо).
Інноваційні
проекти
будутьреалізовані,
в
залежностівідїхскладності, у строк не більше 7 місяців.
Надішліть
ваші
заявки на
електронну
адресу strengthening.media@gmail.com . В темі листа вкажіть
назву конкурсу та ім’я/назву учасника, або передайте
особисто в офіс ГО «Інтерньюз-Україна» за адресою:
м. Київ, вул. Ризька, 15, 04112
Контактна особа: Анна Калініченко, координатор проекту,
тел: +38 (066) 364-28-08
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Кінцевий термін
подачі заявки
14 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
від 3000 до 5000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.prostir.ua/?grants
=konkurs-nanajkreatyvnishyj-zahidprezentatsiyu

Конкурс на найкреативніший захід-презентацію
Інститут
«Республіка»
запрошуєгромадськихдіячів,
видатнихорганізаторів та просто неординарнихособистостей до
участі
в
конкурсі
на
найкреативнішупрезентаціюпосібникаіззалученнягромадян до
політичнихпроцесів.
Щочекаєнапереможців?–
Досвідтафінансовапідтримкадлявтіленнявласноїідеї.
Інструментарійдлягромадян —
зібраннякращихпрактик,
засвоєнихуроківтауспішнихісторійІнституту
«Республіка»
таЦентру UA; все, щостане в нагодідлязапочаткуваннявласної
,яказалучитьгромадянтавладудовирішеннянагальнихпроблемва
шоїгромади.
Привизначеніпереможціворганізаторзвертатимеувагунанаступн
ікритерії:
- Різноманітністьцільовоїаудиторіїзаходу;
- Цікавістьдля ЗМІ;
- Креативністьідеї;
- Практичнаможливістьреалізації;
- Економічнообґрунтованийбюджет;
- Організаційнийдосвід.
Задодатковоюінформацією звертайтесь законтактами:
097-394-32-15 – Олександра; 066-980-19-86 – Віталій.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
Максимальний
розмір750 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/an
nounce?pid=5339

5 хвиля конкурсу
«Громадськістьзапроєвропейськізміни в Україні»
Конкурс грантів проводиться в рамках проекту «Просування
реформ в регіони», якийфінансуєтьсяЄвропейським Союзом в
рамках
програми
«Підтримкагромадянськогосуспільства
в Україні».
Мета конкурсу –
зростаннязалученняорганізаційгромадянськогосуспільствадопр
оцесівмоніторингутапублічногодіалогу
з
органамивладищодосекторальнихреформ
у
відповідностідовиконанняУгодипроасоціацію
в
такихсекторахякправова,
конституційна,
судоватавиборчареформи, фінансування політичних партій,
реформадержавногоуправління,
охороназдоров'я,
охоронадовкілля, енергетика, транспорт, земельнареформа,
технічнібар'єри
в
торгівлітаспрощенняторгівлі,
контрольбезпекипродуктівхарчування.
Проектнадіяльність
має
передбачатиширокеінформуваннягромадськостіпрохід
реалізації
проектутайогорезультати
(у
томучислі,
черезпроведенняпідсумковоїпрес-конференції,
поширенняісторійуспіху).
Проектніпропозиції
з
додаткамисліднадсилатинаадресу rfr@ier.kiev.ua
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Кінцевий термін
подачі заявки
безтерміново

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неурядові організації, в
окремих випадках органи
влади.

Розмір гранту $
До 600 000 тис.грн.

Інформація та
посилання
https://www.eda.admin.ch/de
za/en/home/countries/ukraine
.html

Швейцарськаагенція з розвитку
таспівробітництва
Основнісферипідтримкималихпроектів:
- Здоров’я;
- Місцевесамоврядуваннятадецентралізація;
- Розвитокторгівлі, розвиткумалихтасередніхпідприємств
(МСП);
- Сталаенергетика, вода, навколишнєсередовище,
містобудування;
- Соціальніпослуги;
- Реагуваннянанаслідкиконфлікту;
- Законність, справедливість;
- Культурнізаходи.
Запропонованіпроектиповиннізалучатимісцевіініціативи і
розглядатипотребигромадинаумовахзалученості
(партисипативності), а такожвивчення і просуванняновихідей
іпідходів у відповіднийрегіон.
Длятого, щобматиправона підтримку, проектнапропозиція,
муситьвиконатинаступніумови:
- терміниреалізації максимально12 місяців, включно
зпідготовкою та подачею звітності.
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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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