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Кінцевий термін
подачі заявки
18 січня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор, органи
місцевого самоврядування,
тощо.

Розмір гранту $
200 000 – 2 млн. євро

Інформація та
посилання
https://www.culturepartnersh
ip.eu/ua/article/open-call-ce

«ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА» від «Креативна Європа»
Один із каналів фінансування “Креативної Європи”, що
охоплює найбільшу частину бюджетних коштів в рамках
підпрограми «Культура» і передбачає участь для найширшого
спектру організацій культурного профілю з різних
європейських країн та можливість їх співпраці за проектами
міжкультурного співробітництва, а також інших творчих
проектів.
Фінансування надається для трьох типів проектів:
Маломаштабні проекти:
Щонайдовше 48 місяців, щонайменше 3 партнера
принаймні з 3 країн, що мають право участі в проекті та
максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених
для проекту до 200 000 євро на проект.
Великомаштабні проекти:
Щонайдовше 48 місяців, принаймні з 6 країн, які мають
право участі в проекті та виділяється 50% від загального
обсягу коштів, передбачених для проекту, до 2 млн євро на
проект.
Підтримка проектів з охорони культурної спадщини:
Щонайдовше 24 місяці, щонайменше 3 партнера
принаймні з 3 країн, що мають право участі в проекті та
максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених
для проекту до 200 000 євро на проект.
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Кінцевий термін
подачі заявки
5 лютого 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
1 500 000 євро

Інформація та
посилання
https://ec.europa.eu/culture/call
s/2017-s23_en

Європейська Комісія оголошує конкурс проектних
пропозицій “Культурні й креативні простори
міста”
Конкурс має на меті підтримувати інновації у культурному та
творчому секторах та діє в рамках реалізації програми
“Креативна Європа”.
Основна ціль конкурсу полягає у зміцненні вже існуючих
мереж, зацікавлених сторін та сприяти їхній взаємодії; обмін
досвідом у вигляді двостороннього практичного навчання з
конкретними результатами, дослідженнями та прикладами
найкращих практик.
Проектна заявка має відображати як за допомогою
конкретних дій будуть реалізовані наступні цілі:
Зближення культурних і творчих просторів та місцевих
керівників;
Розширення громадських просторів для соціальної та
міської регенерації через культуру;
Обмін найкращими практиками щодо соціальної
інтеграції креативних та культурних просторів з навколишнім
середовищем;
Дослідження та обмін кращих практик культурних і
творчих просторів, з врахуванням аспектів економіки
та інноваційних моделей для надання суспільних послуг.
Проектна заявка має містити інформацію про те, яким чином
необхідно спиратися на досягнуті результати, на які,
відповідно, будуть спрямовані ті дії, що власне фінансуються
за міжсекторальним напрямком.
Якщо виникнуть запитання – звертатися на Email: EACCULTURAL-CREATIVE-SPACES-CITIES@ec.europa.eu
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 січня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Зареєстровані ЗМІ (ТБ,
радіо, друковані газети,
медіа-платформи), або онлайн ресурси, блогери,
незалежні журналісти

Розмір гранту $
До 1 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://internews.ua/2017/12/sm
all-grants-announcement-viiiwave/

Програма малих грантів на створення медіаматеріалів про людей, на яких вплинув конфлікт
на сході України
Міжнародна організація «Internews» та ГО «ІнтерньюзУкраїна» за
підтримки Уряду
Канади через Міністерство
міжнародних
справ
Канади оголошують
набір
на VIII хвилю Програми малих грантів на створення медіаматеріалів про людей, на яких вплинув конфлікт на сході
України. Окрему квоту грантів передбачено для журналістів,
які працюють з форматом «360 відео».
Тематичні критерії до матеріалів:
У
рамках
програми
надаються гранти
на
виробництво матеріалів на тему соціального виміру конфлікту
в Україні (життя переселенців, військових, ветеранів АТО та
їхніх родин, громад у зоні конфлікту, відновлення
інфраструктури та екології тощо). Особливу перевагу
матимуть аналітичні матеріали на складні теми (екологічна,
гендерна, соціальна аналітика у пов'язаності із конфліктом).
Детальний опис тем:
Життя ветеранів АТО та їхніх родин після повернення додому;
Історії від першої особи: життя і особливості побуту до і після
того початку конфлікту;
Шляхи і способи реінтеграції внутрішньо переміщених осіб та
ветеранів у життя громад;
Проблема пошкодження інфраструктури під час конфлікту на
Сході та впливу на життя цивільних осіб;
Економіко-соціальні і житлово-комунальні проблеми, з якими
зіштовхуються внутрішньо переміщені особи;
Специфічні проблеми жінок та чоловіків, дівчаток та
хлопчиків, які виникають через конфлікт;
Вплив конфлікту на навкошлишнє середовище (стан
заповідників,
проблема
замінування,
особливість
функціонування промисловості під час конфлікту).
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Кінцевий термін
подачі заявки
25 січня 2018 року

Територіальні межі
Україна (Львівська область)

Мова заявки
українська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
2 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://www.prostir.ua/?grants=
transparency-internationalukrajina-oholoshuje-konkurssubhrantiv-u-ramkah-proektutransparentcities

Конкурс субгрантів у рамках проекту
#TransparentCities
З метою залучити місцеві громадські організації до розбудови
прозорості та підзвітності українських міст учасників рейтингу,
ТІ Україна оголошує конкурс суб-грантів. Конкурс є
частиною проекту «Розбудова прозорості в містах України», що
фінансується за кошти Фонду демократії ООН (UNDEF).
Мета конкурсу: підвищити рівень прозорості муніципалітету
мінімум на 20 балів від рівня, зазначеного у рейтингу
прозорості 100 найбільших міст України станом на червень
2017
року
(рейтинг
і
методологія
доступні
на
сайті transparentcities.in.ua).
Завдання та пріоритети конкурсу:
Підвищення рівня прозорості міста шляхом адвокації
рекомендацій рейтингу прозорості міст (доступні для перегляду
при кліку на місто тут https://transparentcities.in.ua/rating/)
Розробити та реалізувати план підвищення прозорості
міської влади.
Результатом втілення проекту має стати підвищення
рівня прозорості міста мінімум на 20 балів (згідно з
методологією, доступною на сайті transparentcities.in.ua).
Пріоритети
будуть
надані
організаціям,
які
запропонують плани покращення ситуації в найбільш
проблемних сферах прозорості муніципалітету міста учасника
рейтингу.
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Кінцевий термін
подачі заявки
24 січня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Комерційні підприємства

Розмір гранту $
Інформація та
посилання

Проект USAID «Агросільрозвиток»
Проект USAID «Програма підтримки аграрного і сільського
розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що здійснюється
компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує подавати
заявки на одержання грантів для інвестиційної діяльності,
спрямованої на розширення ринків та обсягів збуту
плодоовочевої продукції зі збільшеною доданою вартістю для
безпосередніх її виробників шляхом поліпшення існуючих
та/або
створення
нових
потужностей
логістичної
інфраструктури,
впровадження
нових
технологій
та
інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля
до столу».
Метою даної грантової програми є розширення ринків та
обсягів збуту плодоовочевої продукції із збільшеною доданою
вартістю для безпосередніх її виробників шляхом поліпшення
існуючих та/або створення нових потужностей логістичної
інфраструктури,
впровадження нових технологій та
інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля
до столу».
Цілі грантової програми:
1) удосконалити існуючі або впровадити нові технології
(зберігання, сортування та пакування ) з метою зменшення
втрат та збільшення доданої вартості плодоовочевої продукції
у всьому ланцюгу поставок з врахуванням міжнародних
стандартів
простежуваності
безпечності
логістики
плодоовочевої продукції (HACCP);
2)
підвищити конкурентоспроможність
плодоовочевої
продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;
3) збільшити обсяги експорту плодоовочевої продукції;
4) залучити додаткові інвестиції та/або кредити.
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Кінцевий термін
подачі заявки
до 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Зареєстровані українські
неурядові організації з
адекватною
організаційною
структурою і належним
фінансовим досвідом. У
виняткових випадках
комерційні, урядові або
міжнародні організації
можуть також
розглядатися.

Розмір гранту $
100 000 – 600 000 грн.

Інформація та
посилання
https://www.eda.admin.ch/coun
tries/ukraine/uk/home/vertretun
gen/kooperationsbuero.html

Конкурс малих проектів, орієнтованих на
діяльність громадських організацій
Пріоритети конкурсу:
Здоров’я;
Місцеве самоврядування та децентралізація;
Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП);
Стала енергетика, вода, навколишнє середовище,
містобудування;
Соціальні послуги;
Реагування на наслідки конфлікту
Законності, справедливості;
Культурні заходи.
Швейцарське бюро співробітництва (ШБС) в Україні переїхало
в приміщення Посольства Швейцарії в Україні. Наша нова
адреса:
вул. Козятинська, 12, Київ, 01015, Україна.
Звертаємо Вашу увагу, що також змінилися номери телефону
та факсу. Нові номери:
Тел.: (+38 044) 281 61 28,
Факс: (+38 044) 280 14 48
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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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