ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
30 квітня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
представники громадських
організацій.

Розмір гранту $
150 000 – 300 000 грн.

Інформація та
посилання
http://pravo.org.ua/ua/news/
20872789-ogoloshenokonkurs-grantiv-dlyagromadskih-organizatsiy

«Посилення ролі громадянського суспільства у
забезпеченні демократичних реформ і якості
державної влади»
Мета конкурсу: посилення спроможності ОГС у регіонах
України впливати на органи державної влади та місцевого
самоврядування, на їхніх посадових осіб з метою
імплементації та прискорення реформ шляхом участі у
розробці політики, її адвокації, комунікації та моніторингу
результатів її реалізації у сферах:
1. Вдосконалення організації та діяльності органів
державної влади та місцевого самоврядування
2. Розвитку та вдосконалення різних форм
самоорганізації громадян
3. Становлення нової поліції та реформування
інспекційних органів держави.
4. Моніторинг впровадження реформ прокуратури та
судівництва.
5. Антикорупційна експертиза рішень органів місцевого
самоврядування та місцевих органів виконавчої влади
6. Сприяння розвитку політичної системи через
виборчу реформу та імплементацію реформи фінансування та
звітування політичних партій;
7. Посилення конституційного судочинства,
імплементація нового інституту конституційна скарга;
8. Сприяння встановленню демократичного
референдумного законодавства
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Кінцевий термін
подачі заявки
Конкурс проходить на
постійній основі і не має
кінцевого терміну.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська та англійська

Цільова група
незалежні засоби масової
інформаціїї (друковані,
радіо, телевізійні та
електронні)

Розмір гранту $
24 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://ua.usembassy.gov/uk/ed
ucation-culture-uk/currentprograms-grants-uk/

Програма Фонду розвитку українських ЗМІ – 2018
Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється
Відділом преси, освіти та культури Посольства США в
Україні. Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і
незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським
журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям,
які працюють над проектами, пов’язаними з медіа.
Тематичні пріоритети загального конкурсу:
Підвищення якості журналістської освіти
Покращення
професійних
стандартів
серед
журналістів

Створення сприятливого середовища для розвитку
українських медіа

Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими
організаціями та державними інституціями



Сума гранту залежить від обсягу запланованої діяльності та
періоду виконання проекту, який може тривати від 1 до 12
місяців.
Організація може подати лише одну заявку одночасно. Дві та
більше заявок від однієї організації розглядатися не будуть.
Якщо Ви не отримали підтвердження електронною поштою
протягом 5-ти робочих днів, будь ласка, зверніться до
грантового офісу Посольства США за телефонами 521-5740,
щоб дізнатися про статус Вашої заявки.
Контактна інформація:
Відділ преси, освіти та культури Посольства США
вул. Сікорського, 4
Київ 04112, Україна
Тел: (38-044) 521-5044
Факс: (38-044) 521-5575
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 квітня – 15 червня 2018
року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації,
фізичні особи

Розмір гранту $
8000 - 24 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://ua.usembassy.gov/uk/ed
ucation-culture-uk/currentprograms-grants-uk/

Програма малих грантів «Освіта і культура» від
уряду США
Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів
громадської дипломатії для підтримки проектів у сфері освіти
й культури на 2017–2018 рр. Залежно від наявності коштів,
Посольство США надаватиме малі гранти, українським та
американським організаціям.
Теми освітніх і культурних проектів, які підпадають під
вимоги програми:
ОСВІТА
• Лекції та круглі столи з питань навчальних планів та
адміністрування за участю американських фахівців.
• Проекти, що підтримують впровадження освітніх реформ в
Україні.
• Проекти, що включають в себе взаємодію і партнерство між
українськими й американськими студентами та викладачами.
• Проекти, спрямовані на інтеграцію людей з особливими
потребами в суспільство і на доступність освіти.
• Проекти, спрямовані на поглиблення медійної грамотності та
навичок критичного мислення українських старшокласників.
КУЛЬТУРА
• Проекти, присвячені виконавському й образотворчому
мистецтву, які включають музику, танець, театр, літературу,
кіно, фотографію та відео, але не обмежуються ними.
• Проекти, присвячені галерейним виставкам живопису,
скульптури, фотографії, інших артефактів, карикатур і
подібних творів.
• Лекції та круглі столи, в яких беруть участь американські
фахівці в галузі музики, танцю, театру, літератури, поезії, кіно,
відео.
• Освітні проекти з виконавського й образотворчого мистецтва,
які включають музику, танець, театр, літературу, кіно,
фотографію та відео, але не обмежуються ними.
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Кінцевий термін
подачі заявки
23 травня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
видавництва

Розмір гранту $
Сукупний бюджет 3,6 млн.
євро

Інформація та
посилання
https://eacea.ec.europa.eu/creati
ve-europe/funding/supportliterary-translation-projects2018_en

Оголошено початок конкурсу
«Художні переклади»
Заявки можна подавати за двома напрямками:
Напрямок 1: дворічні проекти
 Надається підтримка у роботі з перекладу серії з 3-10
художніх творів, які відповідають вимогам проекту, з однієї
європейської мови на іншу;
 Грант може надаватися одному видавництву або групі
видавців;
 Максимум 50% від загального обсягу коштів,
передбачених для проекту до 100 000 євро на проект.
Напрямок 2: рамкові партнерські угоди
 Надається підтримку у роботі з перекладу серії з 5-10
художніх творів, які відповідають вимогам проекту, з однієї
європейської мови на іншу;
 Щонайбільше 50% від загального обсягу коштів,
передбачених для проекту до 100 000 євро на проект;
 Грант може надаватися одному видавництву або
групі видавців.
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Кінцевий термін
подачі заявки
20 квітня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Місцеві неурядові,
громадські організації;
Місцева освітня установа,
що планує працювати над
проектом на місцевому
рівні;
Міжнародна, міжурядова,
багатонаціональна та
регіональна організація та
установа або агентство, яке
працює над місцевими
ініціативами розвитку;
Муніципальний,
регіональний або
національний орган влади
або агенція, яка працює над
місцевими проектами
розвитку, та
Канадська неурядова та
неприбуткова організація,
що реалізує проекти з
місцевого розвитку через
місцевий офіс;

Розмір гранту $
50 тис. канадських доларів

Інформація та
посилання

Грантова Програма від Канадського Фонду
підтримки місцевих ініціатив на 2018-2019 рік
Канадський Фонд підтримки місцевих ініціатив (КФМІ)
підтримує малі, але високоефективні проекти, що
відповідають напрямкам міжнародної допомоги Уряду
Канади. Програма спрямована на підтримку ініціатив,
розроблених переважно місцевими партнерами. Проекти
відбираються та затверджуються Посольством Канади в
Україні.
За допомогою КФМІ, Посольство Канади в Україні має
змогу фінансувати проекти, націлені на наступні
тематичні пріоритети:
 Гендерна рівність та розширення прав і можливостей
жінок і дівчат;
 Інклюзивне врядування, повага до різноманітності,
демократії, відстоювання прав людини і верховенства права;
 Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на
запобігання конфліктам та зміцнення миру;
 Стимулювання економічного зростання для всіх,
включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та
підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш
вразливі верстви населення та забезпечення економічної
стабільності.
Апліканти повинні продемонструвати зобов’язання щодо
проекту через залучення додаткових грошових та/чи
матеріальних ресурсів.

http://canadainternational.gc.ca/
ukraine/index.aspx?lang=ukr
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 травня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
будь-які науководослідницькі групи закладів
вищої освіти, науководослідницькіустанови та
підприємства обох країн.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://mon.gov.ua/ua/news/ukvitni-j-travni-trivatimekonkurs-ukrayinskoavstrijskih-naukovodoslidnih-proektiv-na-20192020-roki

КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ НА 20192020 РОКИ
Метою конкурсу є сприяння встановленню та розвитку
якісного
науково-технологічного
співробітництва між
групами науковців обох країн.
До участі у конкурсі приймаються проектні пропозиції
відповідно до таких пріоритетних напрямів:
 Фізика високих енергій;
 Екологія;
 Біотехнологія;
 Інформаційні та комунікаційні технології;
 Нанофізика та нанотехнології;
 Сучасні аспекти в гуманітарних науках.
Контакти: Міністерство освіти і науки України
Відділ міжнародного науково-технічного співробітництва
Управління міжнародного співробітництва та європейської
інтеграції
Кислий Валерій Миколайович
Адреса:Київ 01601,
бул. Тараса Шевченка, 16.
Тел. +38 (044) 287 82 76
Електронна пошта:
v_kysly@mon.gov.ua
Сайт організації: www.mon.gov.ua
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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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