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Кінцевий термін
подачі заявки
5 жовтня 2017 р.

Територіальні межі
Україна (Львівська обл.)

Мова заявки
українська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
25 000 грн.

Інформація та
посилання
http://ngonetwork.org.ua/%D
0%B3%D1%80%D0%BE%
D0%BC%D0%B0%D0%B4
%D1%81%D1%8C%D0%B
A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%9
6%D0%BB%D0%BA%D0
%B0%D0%B3%D1%80%D0%B
E%D0%BC%D0%B0%D0%
B4%D1%81%D1%8C%D0
%BA%D1%96%D1%96%D0%BD%D1%9
6%D1%86%D1%96/

Конкурс малих грантів
Активізація громад через реалізацію соціальних мініпроектів, які б мали безпосередній вплив на місцеві спільноти,
включали участь у проекті місцевих жителів, а також були
реалізовані у співпраці з організацією або ініціативною
групою з інших регіонів України.
Цим конкурсом ми також хочемо підтримати проекти
організацій, які будуть направлені на активізацію місцевих
спільнот, впровадження та розвиток механізмів локальної
демократії, освітні та мобілізаційні заходи для місцевих
жителів, а також проекти, що сприятимуть посиленню
співпраці між неурядовими організаціями з різних областей
України.
Проекти мають бути реалізовані в період з 1 листопада 2017 р.
по 31 березня 2018 року. Термін реалізації проектів – від 3 до
5 місяців.
Контакти: Сергій Пасічник – координатор мінігрантів
громадської спілки «Громадські ініціативи України»
тел. (066) 2172455 said_s@ukr.net
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна (Львівська обл.)

Мова заявки
українська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
20 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.lef.org.ua/ua/arhiv/s
tartuvav-konkurs-mini-grantivdlya-dlya-stvorennyamolodizhnyh-platform-u-selahta-mistechkah/

Конкурс-міні грантів для створення молодіжних
платформ у селах та містечках
ЛОФ оголошує конкурс міні-грантів на створення молодіжних
платформ у селах та містечках України. Метою конкурсу є
підтримка активної молоді, що здійснює систематичні зміни у
своїй громаді, реалізовує соціальні, екологічні, освітні та
культурні ініціативи.
Цілі програми:
- підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на
соціальний,
культурний
і
освітній
розвиток
сільських територій;
- підтримка молодіжних ініціатив, спрямованих на
соціалізацію та залучення до життя громади дітей та підлітків
сиріт, напівсиріт, тих, що опинились у складних
життєвих обставинах;
- розвиток волонтерства в малих локальних громадах;
- налагодження співпраці між державою, церквою та
громадським середовищем заради сталого розвитку громади;
- поширення ідеї створення мережі постійнодіючих
молодіжних волонтерських осередків.
Вимоги до проектної пропозиції
- У проектній заявці має бути чітко прописана програма
діяльності платформи;
- Грантодавець має із проектної пропозиції чітко
розуміти як буде працювати платформа після завершення
проекту (з яких ресурсів буде фінансуватись, в яких
напрямках працюватиме).
Контактуйте з нами: volunteerpfoject.lef@gmail.com, +38 093 48
67 406
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Кінцевий термін
подачі заявки
6 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
неприбуткові організації,
академічні установи,
фонди та бізнес структури.

Розмір гранту $
350 000 Шведських крон

Інформація та
посилання
https://tillvaxtverket.se/english/
demoenvironment/demonstrationgrants.html

«Demonstration Project Grants»
Грантова програма має на меті сприяти вирішенню проблем
навколишнього середовища завдяки активізації партнерських
відносин та поширенню знань про інновативні технологічні
рішення.
Проекти повинні відповідати наступним вимогам:
- Діяльність проекту передбачає вивчення нових
можливостей ринку, розуміння місцевих умов та зміцнення
партнерських відносин.
- Проект передбачає впровадження нових технологій або
бізнес-моделей в одну з 14 доступних країн.
- Ця технологія вже була перевірена та продана на
іншому ринку.
Нижче наведені приклади відповідних заходів проекту:
- Техніко-економічні обґрунтування або дослідження
ринку,
- Зустріч з партнерами та іншими місцевими
зацікавленими сторонами для складання бізнес-планів або
планування спільних заходів та проектів
- Розвиток потенціалу та обмін знаннями між
партнерами.
Приклади витрат:
- Зовнішні послуги
- Подорож до країни проекту
- Аудит та облік проектів
- Максимальна сума, яку ви можете подати як грант на
планування, складає 350 000 шведських крон.
- Співфінансування не потрібне, хоча це може бути
перевагою під час відбору.
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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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