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Кінцевий термін
подачі заявки
1 січня 2017 до 1 березня
2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
представники
органів
місцевого
самоврядування
або профільних комітетів
міста, району або області.

Конкурс грантів! «Підтримка розвитку
внутрішнього туризму в Україні»

Розмір гранту $

Асоціація індустрії гостинності України оголошує грантову

до 30 000 грн.

програму "Підтримка розвитку внутрішнього туризму в

Інформація та
посилання

Україні" для сприяння розвитку внутрішнього та в'їзного

http://aigu.org.ua/grant.html

об’єднання нації та підвищення його ефективності в економіці

туризму як генератора економічного зростання, інструменту
дестинацій.
Мета конкурсу – розробка якісних програм розвитку туризму
в містах, районах та областях України. 10 громад отримають
фінансування для розробки програми розвитку туризму в
місті, районі або області України та експертну підтримку, яку
гарантує Асоціація індустрії гостинності України.
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 березня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
бажано англійською, проте
пропозиції українською та
російською мовами також
будуть
прийняті
до
розгляду.

Цільова група
Громадські об’єднання

Розмір гранту $
5 000 євро.

Інформація та
посилання
http://sbiz.club/7042/maligranty-dlya-gromadskyhinitsiatyv/?_utl_t=fb

Малі гранти для громадських ініціатив від
«International Alert»
«International Alert» має на меті надати підтримку громадським
ініціативам, що мають на меті сприяння миробудівництву з
урахуванням місцевих потреб громад, у яких наслідки тривалого
конфлікту призвели до напруженості у відносинах між різними
групами.
Проект спрямований на сприяння реінтеграції та відновленню груп
населення, які серйозно постраждали внаслідок конфлікту в Україні,
шляхом активізації зусиль з охорони психічного здоров’я та
психосоціального відновлення по всій території України, розширення
прав і можливостей громадських активістів та підтримки наукових
досліджень і діалогу у сфері зміцнення миробудівництва на місцевому
та національному рівнях. Бенефіціарами Проекту є громади ВПО,
демобілізовані військовослужбовці, сім’ї загиблих та зниклих без
вісті.
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Кінцевий термін
подачі заявки
7 лютого 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські об’єднання

Розмір гранту $
від 3 тис. євро до 9 тис.
євро, середня сума гранту
– 6 тис. євро.

Інформація та
посилання
http://www.network.rv.ua

Малі гранти для підтримки осіб, що потребують
паліативної допомоги
Мета конкурсу – підтримати громадські ініціативи
громадських об’єднань та благодійних організацій, спрямовані
на вирішення проблем організації паліативної та хоспісної
допомоги та відстоювання прав, індивідуальних та групових
інтересів паліативних хворих перед державними органами у
взаєминах
з
установами
соціального
захисту
та
медичними закладами.
Види діяльності, що можуть претендувати на підтримку в
рамках Конкурсу міні-грантів:
1) Розробка та лобіювання затвердження нормативно-правових
актів, спрямованих на покращення якості життя паліативних
хворих на рівні області, міста, лікувального закладу
паліативної допомоги;
2)
Лобіювання
створення
нових
служб/закладів
паліативної допомоги;
3) Лобіювання впровадження нових сервісів, спрямованих на
покращення
якості
життя
паліативних
хворих
на
рівні регіону/міста/закладу;
4) Заходи із протидії дискримінації паліативних хворих в
державних установах.
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Кінцевий термін
подачі заявки
8 березня 2017 року

Територіальні межі
Вірменія, Азербайджан,
Білорусь, Грузія, Молдова та
Україна.

Мова заявки
англійська

Цільова група

Конкурс від Erasmus +

Громадські об’єднання,
індивідуальні учасники

Розмір гранту $
150 000 EUR

Інформація та
посилання
https://eacea.ec.europa.eu/er
asmus-plus/actions/keyaction-2-cooperation-forinnovation-and-exchangegood-practices/capacity_en

Створення потенціалу повинно здійснювати наступні
види діяльності:
1.
Стимулювання
співробітництва
між:
молодіжними організаціями та органами державної влади в
країнах-партнерах
2.
Зміцнити молодіжні ради, молодіжні платформи
і влади в країнах-партнерах (місцеві, регіональні, національні)
3.
Підтримка
спільної
організацій в країнах-партнерах

роботи

молодіжних

Приклади створення потенціалу:


Конференції, семінари та наради



Масштабні заходи для молоді



Інформація та інформаційні кампанії



Зв’язок і інструменти ЗМІ



Розробка методів, навчальних програми.

4

Кінцевий термін
подачі заявки
15 лютого 2017 року.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські об’єднання та
місцеві ініціативні групи

Розмір гранту $
в межах 60 тис. грн.
(повний бюджет може
бути більшим)

Інформація та
посилання
http://velotransport.info/?p=
6112

Малі гранти для велосипедних активістів
Центр соціальних та ділових ініціатив та Асоціація
велосипедистів Києва.
Мета програми: посилити організаційну спроможність
місцевих громадських організацій та груп активістів, а
також активізувати їхній діалог з місцевими владами
стосовно
популяризації велосипедів
як міського
транспорту.
Програма малих грантів для велосипедних активістів
реалізовується у 2014-2017 роках в рамках проекту
“Розвиток велотранспорту задля добробуту громад” за
підтримки Європейського Союзу та Європейської
федерації велосипедистів.
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Кінцевий термін
подачі заявки
20 лютого 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група








малі та середні
підприємства –
виробникам
сільськогосподарської
продукції (МСП);
сільськогосподарські
обслуговуючі
кооперативи (СОК) та
їх об’єднання;
малі і середні
підприємствам (МСП)
в сфері
агропромислового
сектору (переробка,
логістика, збут, тощо);
галузевим
сільськогосподарським
асоціаціям.

Розмір гранту $
в межах від 650 тис. грн.
до 3 млн. грн.

Інформація та
посилання
http://velotransport.info/?p=
6112

Гранти від USAID «Підтримка аграрного і
сільського розвитку»
Проект USAID «Агросільрозвиток» починає програму
грантів для розширення ринків збуту та збільшення доданої
вартості продукції МСП і с/г обслуговуючих кооперативів.
Загальною метою цієї програми грантів є розширення ринків
збуту та збільшення доданої вартості продукції МСП та
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Проект
насамперед підтримає такі пропозиції, які слугуватимуть
моделями найкращої практики для реплікації та розширення
в майбутньому.
Конкретні цілі програми включають:
1) заохочення інвестицій у нові технології, модернізацію
інфраструктури;
2) удосконалення холодного ланцюга/логістики з метою
зменшення втрат після збору врожаю;
3) заохочення інвестицій МСП у розробку нових продуктів,
удосконалення процесів/системи збуту, тощо відповідно до
вимог ринку;
4) впровадження міжнародних стандартів якості та
безпечності сільськогосподарської продукції;
5) створення нових та/або розширення напрямків діяльності
діючих сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
6) створення нових робочих місць та підвищення
продуктивності праці.
Усі питання щодо цього оголошення просимо надсилати Дмитру
Бєлону, менеджеру грантів, на електронну
адресу: grants@ukraineards.com.
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Кінцевий термін
подачі заявки
до 24.02.2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська,
англійська

німецька,

Цільова група
організації/установи
(не
підприємства),
не
спроможні
самостійно
профінансувати
свій
проект.

Розмір гранту $
8 000 євро.

Інформація та
посилання
http://www.kiew.diplo.de/Vertr
etung/kiew/uk/04/Entwicklungs
pol__Zusammenarbeit/Kleinstp
rojekte__2017.html

Конкурс мікропроектів від Посольства Німеччини
в Україні
Мікропроекти – це проекти з коротким терміном реалізації
(макс. 6 місяців, завершення щонайпізніше 15.10.2017),
спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і
найбідніших верств населення та на забезпечення
довгострокової дієвості проекту.
Умови надання проектного сприяння:
Посольство підтримує організації/установи у здійсненні їхніх
проектів шляхом надання часткового фінансування, за умови,
що заявник не може сам реалізувати свій проект. Це означає у
будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску
заявника (також і нефінансового, наприклад, у формі
виконання робіт або надання робочої сили чи приміщень).
Можливе часткове фінансування третіми сторонами.
Закупівлі, які мають бути здійснені у рамках проекту,
відбуваються винятково в Україні.
Проект не повинен призводити до повторних зобов’язань
Посольства.
На одну організацію/об’єднання/установу може бути подана
лише одна заявка.
Ініціатор/виконавець проекту повинен бути в змозі самостійно
нести поточні витрати або заробляти кошти на їхнє покриття
за рахунок проекту.
Заявний
формуляр
Ви
знайдете
сторінці
за
адресою: http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/04/Entwic
klungspol__Zusammenarbeit/Kleinstprojek te__neu.html
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Кінцевий термін
подачі заявки
17.02.2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська

Цільова група
громадські
організації,
благодійні фонди; їхні
об’єднання (коаліції)

Розмір гранту $
300 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/cont
ests/konkurs_cult_diploma/

КОНКУРС «КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ
ЗАДЛЯ ДІАЛОГУ»
Мета цього конкурсу – створення та підтримка успішних
моделей соціальній адаптації військовослужбовців –
учасників Антитерористичної операції (АТО) на Сході
України із залученням громадських організацій та
волонтерських
ініціатив.

Пріоритети конкурсу:
сприяння формуванню ефективної державної політики,
вдосконаленню нормативно-правової бази задля створення
комплексних ефективних моделей соціальної та професійної
адаптації ветеранів АТО та їхніх місцевих практик шляхом
використання інструментів аналізу та розробки публічної
політики із залученням зацікавлених сторін (стейкхолдерів);
підтримка, популяризація та передача досвіду успішних
ініціатив з працевлаштування, перекваліфікації, створення
власного бізнесу учасників АТО, їхньому конструктивному
залученню до громадської діяльності, роботі у органах
державної влади та місцевого самоврядування;
надання психологічної підтримки, юридичної допомоги та
іншої консультативної допомоги учасникам АТО, зокрема, у
невеликих містах, селищах та сільській місцевості;
сприяння становленню та розвитку організацій, які мають на
меті захист прав та інтересів демобілізованих воїнів АТО та
членів їхніх родин.
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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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