ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
27 березня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неприбуткові організації

Розмір гранту $
1 млн. євро – 4 млн. євро

Інформація та
посилання
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSCh
ck=1517976753413&do=pu
bli.detPUB&searchtype=QS
&orderby=upd&orderbyad=
Desc&nbPubliList=15&page
=1&aoref=158557

Гранти Європейського Союзу для організацій, що
працюють з дітьми
Європейський
Союз
відкриває
програму
«Якісний
альтернативний догляд за дітьми та деінституціоналізація».
Мета програми - створити кращі можливості для дітей та
повної реалізації їх потенціалу у суспільстві, забезпечивши
кращу реалізацію Керівних принципів ООН щодо
альтернативного догляду за дітьми.
Метою цього конкурсу є надання якісної допомоги дітям
за такими пріоритетами:
Забезпечувати
і
контролювати
якість
альтернативного
догляду
за
дітьми,
позбавлених
батьківського піклування, згідно з Рекомендаціями ООН щодо
альтернативного догляду за дітьми;
Регулювання та моніторинг якості альтернативних
видів опіки, що надаються дітям, позбавлених батьківського
піклування;
Підтримка переходу від інституційної опіки до
громадськості.
Запобігання непотрібному поділу дітей з їх сімей.
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Кінцевий термін
подачі заявки
26 лютого 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
ОТГ

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
http://decentralization.gov.ua/n
ews/8254

КОНКУРС до участі в Програмі сприяння
підвищенню енергоефективності об'єднаних
громад
В рамках Програми у семи об’єднаних громадах України на
протязі 2018р. будуть проведені практичні семінари за участю
відомих експертів з енергоефективності та будуть ініційовані
нові енергоефективні проекти та програми.
Завдання семінарів – поінформувати про приклади
впровадження енергоефективних заходів та налагодити
комплексний підхід до енергоефективості:
- допомогти розробити та впровадити місцеві програми
фінансування, принципи енергоменеджменту;
- допомогти у впровадженні діючих інструментів, які
надає держава (“теплі” кредити, використання Фонду
енергоефективності);
- залучити недержавні кошти та технічну допомогу.
Програмою семінарів передбачено презентації та дискусії
за темами:
1.
Комплексний підхід до енергоефективності
Технічні та організаційні інструменти впровадження проектів
енергоефективності
Інструменти підтримки з боку державної влади:
енергоменеджмент громади, «теплі» кредити, ЕСКОконтракти, проекти відновлювальної енергетики
Успішні приклади впровадження ЕСКО-проектів у бюджетних
закладах України;
2.
Організаційні та фінансові механізми
Залучення міжнародної матеріально-технічної допомоги до
проектів енергоефективності громади
Програми підвищення енергоефективності місцевих рад та
об’єднаної громади. Розробка проекту програми чи змін до
програми.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Немає кінцевого терміну

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
підприємства, установи та
організації різних форм
власності, фізичні особи –
підприємці, навчальні
заклади (вузи, коледжі,
ПТУ, школи та ін.), органи
місцевого самоврядування
(заохочуються заявки від
ОТГ), медичні заклади,
заклади культури та
мистецтва, неурядові
громадські організації та
фонди.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
http://www.fondgromady.or
g.ua/nimetska-programasenior-experten-servicevidkryto-pryjom-zayavokvid-biznesu-organivmistsevogosamovryaduvannyagromadskyh-organizatsij/

Програма Senior Experten Service
Senior Experten Service - це програма фонду німецької
економіки, який за допомогою залучення німецьких експертів
сприяє у розвитку економіки, освіти і соціальної сфери
у багатьох країнах світу. Програма діє з 1989 року, працює
також і в Україні.
Сфери діяльності, в яких працюють фахівці програми SES,
це:
різноманітні галузі промисловості,
сільського господарства,
торгівлі,
будівництва,
транспорту, зв’язку,
інформатики,
банківсько-страхового сектора,
освіти,
охорони здоров’я,
туризму,
публічного адміністрування та інших сфер діяльності.
Що потрібно для того, аби взяти участь у програмі SES?
1. Скачати та заповнити проекту заявку на запрошення
експерта (в проектній заявці максимально чітко прописати
технічне завдання для експерта).
2. Надіслати заповнену проектну заявку на електронну
пошту zt@gmail.com із зазначенням в темі листа - “Senior
Experten Service”.
За додатковою інформацією щодо участі у програмі
звертайтеся до Фонду громади Житомира:
тел.моб.: +38 (097) 294 37 53, +38 (050)712 59 70, контактна
особа - Жанна Соловйова
e-mail: fondgromady.zt@gmail.com
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 березня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
наукові співробітники
університетів або інших
вищих навчальних закладів
Канади, України або іншої
країни, а також незалежні
науковці.

Розмір гранту $
Визначається
індивідуально

Інформація та
посилання
https://www.gurt.org.ua/news/g
rants/43464/

Гранти на дослідження з українсько-канадської
тематики на 2018-2019 рік
Тематика досліджень:
1. гуманітарні та соціальні науки;
2. право;
3. педагогіка;
4. бібліотечна справа.
Дослідницькі гранти розраховані на підтримку чітко
визначених і детально спланованих наукових досліджень, які
становлять наукову цінність і мають невеликий бюджет.
Пошукувачам слід прочитати «Інструкції до подання» та
виповнити анкету. Детальні умови подання заявок на грант – у
доданих документах (українською та англійською мовами).
Прохання ознайомитися з ними перед поданням пропозиції.
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Кінцевий термін
подачі заявки
12 березня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Комерційні підприємства

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://www.gurt.org.ua/news/g
rants/43417/

Конкурс проектів зі створення потужностей для
переробки свіжих ягід та овочів USAID
USAID запрошує подавати заявки на одержання грантів з
впровадження
сучасних
або
модернізації
існуючих
потужностей із переробки свіжих ягід та овочів. Будуть
підтримані комерційні підприємства, які продемонструють
своє лідерство та стануть провайдером сучасних технологій
(послуг), з обов’язковим впровадження
міжнародних
стандартів якості та простежуваності безпечності її
виробництва і збуту (стандарту HACCP).
Гранти надаються для придбання виключно нового
обладнання. Передбачається, що окрім коштів, наданих
проектом, грантоотримувачі залучать власні або зовнішні
інвестиції або кредити у розмірі щонайменше 50% загального
бюджету проекту. Грантові заявки, які включають значну
частину співфінансування (більше 50% від загального бюджету
проекту), отримають більш високу оцінку.
Конкретні цілі діяльності:
удосконалити існуючі або запровадити сучасні
технології переробки свіжих ягід та овочів, які забезпечують
зменшення втрат та збільшення доданої вартості продукції у
всьому ланцюгу постачання з врахуванням міжнародних
стандартів простежуваності безпечності (НАССР);
підвищити конкурентоспроможність ягідної та овочевої
продукції на внутрішньому та зовнішніх ринках;
збільшити
обсяги
експорту
ягідної
та
овочевої продукції;
залучити додаткові інвестиції та/або кредити.
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 березня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, французька,
іспанська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
100 000 євро

Інформація та
посилання
http://camaleoproject.org/en/cal
l2018/

Програма розвитку громадських організацій від
Camaleo
Camaleo приймає заявки на участь у програмі підтримки
розвитку громадських організацій. Програма передбачає
надання підтримки терміном один рік громадським
організаціям, які мають потребу у зовнішній підтримці, але не
можуть собі дозволити високоякісні консультаційні послуги.
Підтримка організацій розпочнеться з травня 2018 року.
Вимоги:
Бути зареєстрованим як громадська організація та мати
досвід діяльності не менше 3 років;
Працювати в одному з таких напрямів: підтримка
вразливих груп населення або соціально незахищених груп,
міжнародне
співробітництво,
гуманітарна
допомога,
навколишнє середовище, права людини;
Склад команди не менше 10 людей;
Додати останній фінансовий звіт та / або звіт про
зовнішній аудит (якщо є).
Аплікаційну заявку та усі додатки слід надіслати на
електронну адресу: info@camaleoproject.org , в темі листа
вказати Call for applications 2018 + назву громадської
організації.
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Кінцевий термін
подачі заявки
26 квітня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Громадські організації,
установи відповідно за
сферою.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://eacea.ec.europa.eu/cr
eativeeurope/funding/supportfestivals-2018_en

Конкурс грантів на програму Медіа
«Кінофестивалі» («Креативна Європа»)
Програма «Креативна Європа» щороку надає підтримку у
проведенні більше 100 європейських фестивалів, що
славляться своєю особливо різноманітною програмою
європейських фільмів, із залученням широкої громадськості та
великої кількості фахівців.
Одним із пріоритетів даної підпрограми є сприяння
формуванню аудиторії як засобу для стимулювання інтересу та
розширення доступу до європейських аудіовізуальних творів.
Під час подання заявки на отримання підтримки для
проведення фестивалів необхідно надати ініціативи щодо
формування аудиторії, зокрема, ініціативи, спрямовані на
молоду аудиторію.
Програма повинна передбачати наступне:
50% кінострічок повинні бути іноземними;
повинні бути представлені принаймні 15 із таких країн.
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Кінцевий термін
подачі заявки
26 квітня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Офіційно зареєстровані
організації/установи
відповідно до пріоритетів
Програми.

Розмір гранту $
Доступний бюджет
становить 7,5 млн.

Інформація та
посилання
https://eacea.ec.europa.eu/cr
eativeeurope/actions/media/trainin
g_en

Відкрито прийом заявок на «Тренінги», програма
Креативна Європа
Поточний конкурс пропозицій є продовженням минулих
закликів програми, з точки зору цілей та цільових проектів.
Проте в були внесені деякі оновлення:
1. Відповідно до пріоритетів політики Європейської
Комісії, деякі області та теми були розширені:
- Інновації у розвитку контенту та оповідання історії
(нові типи форматів для всіх платформ, нові способи
написання);
- Використання цифрових та нових технологій, особливо
засобів цифрового просування:
• Анімація (у контексті Плану дій щодо анімації)
• Наставництво, розвиток талантів, молоді творці
• Цифрове розповсюдження та охоплення молодих аудиторій /
взаємодія
• Зв’язки з фінансовими інструментами та можливостями для
доступу до фінансування
• Маркетинг, реклама та охоплення аудиторії
2. Відповідно до дискусій, що відбулися в рамках Level
Playing Field Group, участь країн з низькою виробничою
потужністю посилюється різними шляхами:
• Окрім європейських та міжнародних заходів, заявники
можуть подати заявку на третій тип участі: Регіональні акції.
До 10% наявного бюджету буде спрямовано на регіональні
заходи.
• Сприяючи співпраці між гравцями з груп різних країн
(консорціуми
/
партнерства)
• Позитивна дискримінація в політиці розподілу стипендій
(виключно
для
громадян
з
країн
з
низьким
виробничим потенціалом).
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 липня 2018 р.

Територіальні межі
Україна + 3 іноземних
партнери

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Підтриємці, прибуткові
організації,

Розмір гранту $
Загальний бюджет 34, 5
млн. євро.
Бюджет конкурсу 15 млн.
євро.

Інформація та
посилання
https://eeagrants.org/TheEEA-and-Norway-GrantsFund-for-RegionalCooperation

Гранти Фонду ЄЕЗ та Норвегії для
регіональної співпраці
Фонд ЄЕЗ та Норвегії надає гранти на розвиток регіональної
співпраці. Грантове фінансування можуть отримати проекти з
транскордонного співробітництва, а також міжнародні
проекти, покликані дати відповіді на загальноєвропейські
виклики.
Оскільки більшість грантів ЄЕЗ та Норвегії націлені на
національні ініціативи та двостороннє співробітництво між
країнами-донорами та країнами-бенефіціарами, Фонд грантів
ЄЕЗ та Норвегії для регіональної співпраці націлений на
проекти, спрямовані на зміцнення транскордонного та
транснаціонального співробітництва між країнами-донорами,
країнами-бенефіціарами, а також на десять країн-нечленів ЄС.
Пріоритетні сектори Фонд у розмірі 34,5 мільйонів євро
підтримує співпрацю у формі обміну знаннями, обміну
найкращими практиками та налагодження потенціалу у
всіх пріоритетних секторах гранту ЄЕЗ та Норвегії на
2014-2021 роки, а саме:
- Інновації, дослідження, освіта та конкурентоспроможність;
- Соціальна інтеграція, працевлаштування молоді та
скорочення бідності;
- Навколишнє середовище, енергетика, зміна клімату та
економіка низьких вуглецю;
- Культура, громадянське суспільство, належне врядування та
основні права та свободи;
- Юстиція та внутрішні справи.
Підтримувані
проекти
повинні
мати
регіональний,
транскордонний або транснаціональний характер і включати в
себе декілька партнерів та діяльність в різних країнах.
Прийнятні суб'єкти повинні подати заявку в якості
консорціуму, який складається із суб'єктів господарювання з
мінімум трьох країн.
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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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