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

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неурядові організації
(НУО), некомерційні
організації, міжнародні та
національні федерації і
національні олімпійські
комітети.

Розмір гранту $
20 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://www.olympic.org/ne
ws/ioc-sport-and-activesociety-commission-kicksoff-2017-developmentgrants-awards

IOC Спорт і Комісія Активної громади: гранти на
розвиток спорту
IOC Спорт і Комісія Активної громади були створені з метою
заохочення людей у всьому світі прийняти участь в
регулярній фізичній активності і зміцнення здоров’я і
соціальних вигод від спорту.
Проект повинен відповідати одній з трьох тем:
- підготовка до Олімпійських ігор або інших великих
заходів;
- широка громадська пропаганда фізичної активності;
- залучення молоді.
Вимоги:
- Проект має бути довгостроковим і мати стійкий графік;
основна направленість – спорт або фізична активність в якості
інструменту для поліпшення соціальних проблем;
- використовувати доступний суспільний простір і/або
спортивні споруди і місця для фізичних занять;
- заявник повинен мати активні довгострокові
партнерства;
- вміти оцінювати/моніторити план проекту.
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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 конкурс проектів «Mayors for
Economic Growth Pioneer Projects». Загальна мета конкурсу
полягає в зростанні спроможності органів місцевого
самоврядування як 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
15 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
громадські об’єднання,
бізнес-асоціації,
організації роботодавців та
професійні спілки,
зареєстровані відповідно
до українського
законодавства як
неприбуткові або
благодійні організації

Розмір гранту $
350 тис. грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/cont
ests/dodatkoviy_konkurs_gr
omadska_sinergiya_posilenn
ya_uchasti_gromadskosti_v_
evrointegratsiynikh_reforma
kh/

«Громадська синергія: посилення участі
громадськості в євроінтеграційних реформах»
Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації
євроінтеграційних реформ, активізацію членів Платформ до
скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів
Угоди про асоціацію, ініціативи Східного партнерства та
розвитку потенціалу Платформ.
Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку
аналітичних документів політик (policy papers), організацію
публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання
міжнародних зобов’язань та розвитку політик у відповідних
сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та
адвокації виконання пріоритетів Угоди про асоціацію,
Порядку денного асоціації та Східного партнерства.
Максимальний термін реалізації проекту – 1 рік.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Територіальні межі
Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська та
Чернівецька області.

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації,
молодіжні НУО

Розмір гранту $
80 000 грн.

Інформація та
посилання
http://carpathianfoundation.o
rg.ua/%D1%80%D0%BE%
D0%B7%D0%B2%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D0%B
A%D0%B3%D1%80%D0%B
E%D0%BC%D0%B0%D0
%B4/%D0%BF%D1%80%
D0%BE%D0%B5%D0%BA
%D1%82%D0%B4%D1%96%D0%B
9%D1%81%D0%BD%D0%
BE%D1%80%D0%B0%D0%B
7%D0%BE%D0%BC-3-0/

ПРОЕКТ ДІЙСНО РАЗОМ 3.0
Мета конкурсу: підвищення активної участі громадян у
державному управлінні та підтримка громадської участі,
зокрема за допомогою заснування і поновлення діяльності
громадських рад на цільовій території.
Завдання конкурсу:
- Пряме залучення громадян, зокрема молодих людей,
до процесу планування, підготовки та реалізації проектів з
розвитку у цільових регіонах України;
- Налагодження партнерських відносин з місцевим
самоврядуванням, зокрема шляхом створення та поновлення
діяльності громадських рад;
- Зміцнення спроможності місцевих молодих активістів,
що залучені до розвитку громад в цільових регіонах України;
- Зміцнення
спроможності
органів
місцевого
самоврядування шляхом співпраці з громадянським
суспільством;
- Мобілізація молодих активістів з метою транскордонної співпраці і вирішення місцевих проблем в Україні;
- Представлення результатів проекту, налагодження
партнерських відносин та забезпечення їх сталості.
Тривалість проекту не може перевищувати 8 місяців з дня
підписання угоди про надання гранту.
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Кінцевий термін
подачі заявки
03 травня 2017 року

Територіальні межі
Одеська, Чернігівська,
Житомирська, Полтавська,
Київська, Запорізька,
Луганська, Донецька,
Вінницька, Сумська,
Львівська, Черкаська,
Хмельницька, Волинська,
Рівненська, Закарпатська,
Чернівецька області.

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації,
бібліотеки.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://www.irex.org/

Міжнародна організація IREX оголошує конкурс
на участь у проекті ПУЛЬС
До участі запрошуються бібліотеки і громадські організації
Львівської області, що входять до об’єднаних територіальних
громад (ОТГ) або громад, у яких уже призначено вибори у
2017 році, та прагнуть долучитись до реформи децентралізації
і сприяти інформуванню громади про особливості місцевого
самоврядування.
Проект ПУЛЬС направлений на посилення спроможності
громад, надання можливостей для їхнього формування та
подальшого стабільного розвитку. Робота IREX в цьому
проекті спрямована на інформування та залучення
громадськості до процесу реформ децентралізації.
Учасниками стануть команди (бібліотека + партнерська
громадська організація), які пройдуть відбір, тренінги, та у
партнерстві проводитимуть заходи в рамках проекту.
Організатори забезпечують проїзд учасників на тренінг, а
також проживання та харчування під час навчання.
Після повернення в свої громади, бібліотеки та громадські
організації будуть проводити спільні заходи з залученням
громадян до реалізації реформи місцевого самоврядування.
В рамках проекту учасникам буде надана грантова підтримка,
інформаційні матеріали, консультації.
Для участі в конкурсі необхідно подати пакет наступних
документів:
• Одну спільну форму (бібліотека + ГО) заявки на конкурс;
• Скановані копії документів громадської організації (статут та
витяг з державного реєстру).
Посилання на аплікаційну заявку:
https://drive.google.com/file/d/0B3hiX7drdqoaUEotQ2liVzZyYlk/
view
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Кінцевий термін
подачі заявки
05.05.2017

Територіальні межі
Одеська, Львівська,
Київська, Волинська,
Житомирська, ІваноФранківська, Херсонська

Мова заявки
українська

Цільова група
Ініціативні групи, громади.

Розмір гранту $
12 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.iom.org.ua/ua/ko
nkurs-dlya-gromad-UA12017-288

СПРИЯННЯ ВІДБУДОВІ ТА
СТАЛОМУ РОЗВ’ЯЗАННЮ ПРОБЛЕМ ВПО
ТА ПОСТРАЖДАЛОГО ВІД
КОНФЛІКТУ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ
Мета проекту: інтеграція та об'єднання внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) та членів приймаючих громад,
шляхом
соціальної
згуртованості
населення
та
миробудівництва.
Завдання проекту:
• 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 соціальних послуг для населення
громади за місцем проживання;
• Розвиток волонтерства, соціальних та громадських
ініціатив.
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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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