ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
17:00 год. 5 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська обл..

Мова заявки
українська

Цільова група
ОТГ

Розмір гранту $
140 000 грн.

Інформація та
посилання
http://decentralization.gov.ua
/news/item/id/6385

ГРАНТИ для об'єднаних громад! ОТГ можуть
подавати заявки на отримання грантів для
реалізації проектів з енергоефективності
Програма «U-LEAD з Європою», в рамках окремого
доручення проекту «Реформа в сфері енергоефективності
України», запрошує об'єднані територіальні громади,
подавати заявки на отримання грантів для впровадження
заходів з підвищення енергетичної ефективності.
До участі в конкурсі запрошуються виключно об'єднані
територіальні громади (ОТГ), в яких проведено вибори та
існує відповідний протокол виборчої комісії.
Очікуваний період надання грантової підтримки: Вересень –
Листопад 2017р.
Передбачаєтьтя надання 15 грантів. Кожний заявник (учасник)
може отримати тільки один грант.
Адміністрування грантів Львівській області забезпечує
Чернівецька міська громадська організація «Бізнес-центр»,
зареєстрована за адресою, м. Чернівці, вул. Кобилянської,
20, consult_cv@ukr.net, телефон для довідок: 0372-585-572;
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Кінцевий термін
подачі заявки
7 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська обл.

Мова заявки
українська

Цільова група
Представники ОТГ

Розмір гранту $
Індивідуальне стажування

Інформація та
посилання
http://ptp.ceume.org.ua/

Навчальні програми професійного зростання.
Ефективна система фінансування шкіл
об'єднаними громадами в умовах децентралізації
Метою навчальної програми є ознайомлення ключових
зацікавлених сторін, безпосередньо залучених до реформи
децентралізації та шкільної освіти, з європейським досвідом,
зосереджуючись на механізмах та практиці фінансування
децентралізованої шкільної системи.
Знання та досвід, отримані у Нідерландах, мають підтримати
зусилля українського уряду щодо створення ефективної моделі
фінансування шкіл в об’єднаних громадах.
Учасники програми ознайомляться з роботою таких
організацій і установ:
• Міністерство освіти • Шкільні ради • Органи місцевого
самоврядування • Школи різних типів • Асоціації викладачів
• Асоціації батьків
Учасниками цієї програми можуть бути:
- посадові особи і працівники апарату Міністерства освіти і
науки та Міністерства молоді та спорту;
- представники органів місцевого самоврядування;
- народні депутати України та працівники Апарату Верховної
Ради України;
- працівники обласних та районних департаментів освіти;
- представники Асоціацій місцевих органів влади.
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Кінцевий термін
подачі заявки
25 серпня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
неурядові організації та
установи (некомерційні та
комерційні), регіональні
або національні,
зареєстровані на території
України згідно чинного
законодавства, професійні
організації, університети
та наукові установи

Розмір гранту $
150 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://www.gurt.org.ua/news/gr
ants/40032/

Грант з надання підтримки МОЗ у розробці та
впровадженні ефективних рішень у сфері ІТ
Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» оголошує конкурс
на отримання гранту для надання підтримки Міністерству
охорони здоров‘я України (МОЗ) у розробці та впровадженні
ефективних рішень у сфері інформаційних технологій.
До участі у конкурсі запрошуються партнери, які відповідають
умовам і які здатні створити Мінімальний життєздатний
продукт (МЖП), котрий стане основою майбутньої потужної
електронної системи в охороні здоров’я – eHealth.
Організації,
які
відповідають
умовам
участі
у
конкурсі, повинні:
- мати підписаний меморандум про співпрацю у сфері
створення прозорої та ефективної електронної системи
охорони здоров’я в Україні Міністерством охорони здоров’я
України (МОЗ) 16 березня 2017 року та команду
висококваліфікованих
розробників,
щоб
негайно
почати роботу.
- мати ресурси для виконання розробки Sprint 1-3, а
також експертів із юридичної та кібербезпеки;
- мати задокументований досвід успішної реалізації
подібних проектів;
- мати підтримку та гарантований доступ до Міністерства
охорони здоров’я.
Для отримання пакету документів «Заявника» надсилайте,
будь ласка, запит на отримання пакету за адресою grant@hssshare.net.ua
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська обл.

Мова заявки
українська

Цільова група
фізичні особи-підприємці з
числа цільової групи
проекту, в т.ч. які
отримали міні-гранти в
рамках проекту ТЕАМ,
фізичні особи з
інвалідністю з числа
цільової групи проекту,
підприємства громадських
організацій людей з
інвалідністю.

Розмір гранту $
35 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://naiu.org.ua/natsionalnaasambleya-invalidiv-ukrayinyogoloshuye-pro-pochatokkonkursu-na-otrymannya-minigrantiv-dlya-vidkryttyavlasnoyi-spravy/

Конкурс міні-грантів для відкриття власної
справи від Національної Асамблеї людей з
інвалідністю України
Конкурс
проводиться в
рамках
Міжнародного
проекту «Тренінги, розширення економічних можливостей,
допоміжні
технології
та
послуги
медичної/фізичної
реабілітації», що реалізується в Україні UCP Wheels for
Humanity (США) спільно з Українською асоціацією фізичних
терапевтів
та
Всеукраїнським
громадським
об’єднанням «Національна Асамблея людей з інвалідністю
України».
Конкурс направлений на підтримку зайнятості та
працевлаштування, розширення економічних можливостей
осіб з інвалідністю, зокрема внутрішньо переміщених
осіб, які постраждали внаслідок конфлікту на Сході України
та членів їх сімей шляхом відкриття власного бізнесу (ФОП)
та підтримки діючих суб’єктів підприємницької діяльності.
Проектні
пропозиції
приймаються
Секретаріатом Національної Асамблеї осіб з інвалідністю
України в електронному вигляді на адресу: office@naiu.org.ua з
поміткою «Конкурс міні-грантів».
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 грудня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська

Мова заявки
українська

Цільова група
група/організація/
ініціатива

Розмір гранту $
25 000 грн.

Інформація та
посилання
http://krymsos.com/settlers/new
s/krimsos-i-agentstvo-oon-uspravakh-bizhentsivprodovzhuyut-grantovuprogramu-pidtrimki-initsiativpereselentsiv/

Грантова програма підтримки ініціатив
переселенців від КримСОС і Агентства ООН у
справах біженців
Напрямок проектів:
– інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та
місцевими
громадами;
–
захист
прав
переселенців;
– зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб
(ВПО);
– надання підтримки жінкам та вирішення проблеми гендернообумовленого насильства, а також захист людей з особливими
потребами та інших соціально незахищених груп населення;
– поліпшення/створення інфраструктурних соціальних об’єктів
для спільного користування ВПО і місцевими громадами.
Дана програма не спрямована на поліпшення житлових умов і
гуманітарної ситуації конкретної сім'ї, на закупівлю
продовольчих та непродовольчих товарів, призначених для
гуманітарної допомоги переселенцям, а також на покриття
адміністративних витрат і заробітної плати учасників проекту.
Також допомога не надається у вигляді готівкових коштів.
Заявки приймаються щомісяця з 1 до 15 числа до 15 грудня
2017 року.
Для довідок пишіть на e-mail:community@krymsos.com або
телефонуйте: (095) 031-53-97, (063) 073-16-19, (096) 684-88-47
(понеділок – п'ятниця 10:00 до 19:00).
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
15 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://www.localsolutionsfund.
org/european-grantcompetition/regulations/

Конкурс грантів для посилення
спроможності громад
Академія розвитку філантропії Польщі оголошує конкурс
грантів на підтримку розвитку громад та вирішення глобальних
викликів на місцевому рівні.
Грант передбачає надання субгрантів для організацій
громадянського суспільства в межах регіонів і на місцях.
Сфера надання грантових коштів грантодавцем не обмежена.
Локальне вирішення проблеми має відповідати глобальним
проблемам людства та напрямку роботи конкретної організації.
Детальніше про Програму: http://www.localsolutionsfund.org/wpcontent/uploads/2017/07/GCLS_Grant_Round_Guidelines.pdf
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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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