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

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації,
громади, освітні заклади,
ініціативні групи

Розмір гранту $
60 000 австралійських дол.

Інформація та
посилання
http://ukraine.embassy.gov.a
u/kyiv/dap.html

Грантова програма від посольства Австралії
в Україні
Посольство Австралії запрошує подавати заявки на
фінансування організацій, які прагнуть фінансування для
підтримки діяльності в галузі розвитку на місцевому рівні в
Україні.
В Україні пріоритет надається у наступних галузях:
Освіта;
Здоров'я;
Розширення прав і можливостей жінок та гендерна
рівність;
Підтримка людей з обмеженими можливостями;
Допомога людям, що постраждали від конфлікту на
Сході України (внутрішньо переселене населення).
Оголошення результатів конкурсу наприкінці жовтня 2017
року, отримання коштів на реалізацію проектів виділятимуть у
листопаді 2017 року. Одержувачам гранту рекомендується
завершити грантові проекти до травня 2018 року.
Заявки
просимо
надсилати
за
адресою:
AustEmbKyiv@dfat.gov.au
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Органи місцевого
самоврядування: міські та
селищні ради, об’єднані
територіальні громади
України

Розмір гранту $
150 000 дол. США

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

Конкурс на розробку та написання Планів Дій
Сталого Енергетичного Розвитку для
малих громад
Головною метою конкурсу є відпрацювання дієвої структури
допомоги малим містам, селищам та об’єднаним громадам в
ініціації, плануванні, втіленні проектів власної модернізації
енергетичного
та
фінансового
менеджменту,
енергозбереження, сталого розвитку, економії власних
ресурсів, тощо.
Місто, селище, ОТГ з фактичною кількістю населення не
більше 50 тис. жителів (за результатом останнього перепису
населення), яке приєдналося, або планує приєднатися до
Меморандуму про співпрацю в інноваційній та наукововиробничій сфері (Лубенський меморандум).
Пріоритети будуть надаватися учасникам, які:
Мають готовність до просування партнерських проектів
сталого розвитку в галузі:
·
енергобезпеки та диверсифікації джерел енергії,
зменшення витрат енергоносіїв;
·
збереження довкілля, благоустрою територій
·
енергозбереження на об’єктах комунальної власності
·
модернізації технологій у житлово-комунального секторі
та використання альтернативних джерел енергії;
·
організації партнерства «громада-бізнес-влада»;
·
стратегічного
планування,
комплексної
оцінки
середовища, адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату;
·
моніторингу дій влади та навчання громади
(громадський нагляд та контроль);
·
формування енергетичного бюджету громади;
·
просування м’яких інформаційних заходів;
·
впровадження комплексних заходів скорочення витрат.
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Кінцевий термін
подачі заявки
На постійній основі

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
Визначається індивідуально

Інформація та
посилання
https://www.macfound.org/abo
ut/

Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур
Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США
незалежних фондів. Сприяє розвитку знань, підтримує
індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає
поліпшити
державну
політику;
надає
інформацію
громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки
незалежних
ЗМІ.
Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:
– «Інтернаціональна програма», що фінансується Фондом,
зосереджена на міжнародних питаннях, у тому числі питаннях
прав людини і міжнародного правосуддя, світу і безпеки;
–
збереження
стійкого
розвитку,
міграції;
– середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;
–
репродуктивного
здоров'я.
Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до
створення справедливішого суспільства, проводить ініціативи
по збереженню і захисту довкілля.
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 грудня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська/англійська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
20 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://pactworld.app.box.com/s
/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1u0u2n
w3li

Конкурс заявок в рамках програми «Відкриті
двері» для підтримки короткострокових ініціатив
організацій громадянського суспільства
Цей конкурс проводиться в рамках Програми сприяння
громадській активності «Долучайся!», що фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
реалізується Міжнародною організацією Пакт.
Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі
громадян у громадській діяльності на національному,
регіональному
та
місцевому
рівнях.
Програма в першу чергу приділяє увагу ключовим
демократичним реформам та імплементації таких наскрізних
тем, як: сприяння євроінтеграції; боротьба з корупцією;
децентралізація; прозоре та підзвітне врядування (включаючи
періоди виборчих кампаній); інклюзивний розвиток осіб з
інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, представників
ЛГБТІ спільноти, молоді та інших вразливих груп.
Заходи та види діяльності можуть включати наступні сфери
(не обмежуючись ними):
- реагування на непередбачувані виклики під час розробки
політик;
- міжрегіональні обміни;
- організація заходів та участь у заходах;
- ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у
заходах;
- заходи спрямовані на боротьбу з корупцією;
- молодіжні ініціативи та студентське самоврядування.
Проектні
пропозиції
приймаються
за
електронною
адресою grants.engage@pact.org.ua з темою листа: «Відповідь
на конкурс “Відкриті двері”».
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 жовтня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
музейні заклади,
громадські організації
культурного, освітнього,
молодіжного та дитячого
напрямку, організації, які
працюють в галузі
культури.

Розмір гранту $
50 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.amcos.org.ua/?page
_id=138

Грантова програма «Культура в WEB»
Сучасний світ потребує якісної інформаційної присутності у
всесвітній мережі, основою якої є власний сучасний та
функціональний сайт. На жаль, значна частина організацій, які
працюють в галузі культури не мають достатньої кількості
власних коштів на розробку та впровадження сучасних
інформаційних технологій в своїй діяльності. Тому ГО
«Асоціація музеїв космонавтики України» в партнерстві з
компанією «PM WebStudio» оголошує грантову програму
«КУЛЬТУРА в WEB».
Мета програми – розширення доступу організацій культурної
сфери до всесвітньої мережі інтернет, підвищення цифрової
присутності шляхом створення та підтримки власних
інтернет-сайтів організацій.
Програма передбачає покриття 50% витрат на створення
власного інтернет-сайту учасника. Власний внесок учасника
становить 50% від вартості проекту та може покриватися як з
власних коштів, так і за рахунок залучення стороннього
фінансування або фінансування в рамках інших грантових
програм.
Кількість учасників програми обмежена. Рішення про
підтримку заявки приймається на конкурсній основі. У разі
відхилення заявки учасники мають право подавати повторні
заявки протягом наступних етапів подачі заявок.
Заявки на участь у програмі приймаються протягом 6 етапів
програми:
1 етап подачі заявок – до 31.08.2017р.
2 етап подачі заявок – 23-31.10.2017р.
3 етап подачі заявок – 22-31.01.2018р.
4 етап подачі заявок – 23-30.04.2018р.
5 етап подачі заявок – 23-31.08.2018р.
6 етап подачі заявок – 22-31.10.2018р.
Для подання заявки на участь у програмі необхідно надіслати
заповнену анкету на адресу amkosua@gmail.com.
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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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