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Кінцевий термін
подачі заявки
Не визначено

Територіальні межі
Львівська, ІваноФранківська, Закарпатська,
Чернівецька, Волинська,
Рівненська, Херсонська,
Київська, Житомирська,
Вінницька, Хмельницька,
Чернігівська,
Кіровоградська,
Полтавська, Сумська,
Черкаська.

Мова заявки
українська

Цільова група
Ініціативні групи
внутрішньо переміщених
осіб зі Сходу України та
Криму

Розмір гранту $
індивідуально

Інформація та
посилання
http://krymsos.com/settlers/n
ews/krimsos-ta-agentstvooon-u-spravakh-bizhentsivshukaye-proaktivnikhpereselentsiv/

КримСОС та Агентство ООН у справах біженців
шукає проактивних переселенців
Мета співпраці – покращення спроможності внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) впливати на вирішення власних
проблем та проблем громад, в яких вони живуть.
Зверніть увагу! Запропоновану ідею можна реалізовувати
спільно з місцевими жителями (вони можуть входити в одну із
вищезазначених форм об’єднання).
ЯК МИ МОЖЕМО ВАМ ДОПОМОГТИ?
Для втілення ідеї ми надаватимемо вам різноманітну
допомогу, яка може включати, але не обмежуватися:
- інформаційною та технічною підтримками;
- юридичними консультаціями;
- людськими ресурсами та корисними контактами;
- допомогою у взаємодії з органами місцевої влади;
- іншою допомогою згідно з потребами.
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Кінцевий термін
подачі заявки
18:00, 15 березня
2017 р.

Територіальні межі
Вінницька, Львівська,
Київська, Херсонська,
Тернопільська області

Мова заявки
українська

Цільова група
неприбуткові, зокрема
громадські організації (в
тому числі громадські
об’єднання та спілки).

Розмір гранту $
обсягом до 100 тис. грн.
(планується, що середній
розмір гранту становитиме
70-80 тис. грн).

Інформація та
посилання
http://lev.org.ua/ua/news/Ro
adMapsLEV2017.html

Програма USAID ЛЕВ оголошує конкурс на
розробку Дорожніх карт розвитку МСП
Конкурс Дорожніх карт є інструментом мобілізації усіх
зацікавлених сторін на рівні регіону (влади, бізнесу та
представників громадянського суспільства) задля створення
сприятливих умов для ведення бізнесу та заохочення
широких верств населення до відкриття власної справи.
Мета
конкурсу: широке
залучення
представників
громадянського суспільства до розробки Дорожніх карт
розвитку малого та середнього підприємництва за
наступними темами:
- Інформаційна
підтримка
розвитку
МСП
та
покращення іміджу підприємництва.
- Як зробити податкову (фіскальну) службу другом
бізнесу.
- Розвиток молодіжного підприємництва.
- Розвиток жіночого підприємництва.
- Інтернаціоналізація МСП (вихід МСП на нові ринки
закордоном).
- Відкриття власної справи як шлях соціальноекономічної адаптації демобілізованих учасників бойових дій
в зоні АТО.
- Вдосконалення інструментів конкурентної політики
для захисту прав і законних інтересів суб’єктів МСП.
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 березня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
громадські об’єднання та
ЗМІ, що працюють як
незалежні агенції
журналістських
розслідувань або в інший
спосіб регулярно
проводять журналістські
розслідування й
публікують їх результати.

Розмір гранту $
Максимальний розмір гранту
400 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/cont
ests/konkusr_jour_rosl_feb_
2017/

Конкурс “ПРОВЕДЕННЯ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ
РОЗСЛІДУВАНЬ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З
КОРУПЦІЄЮ”
Мета конкурсу – донесення до громадськості об’єктивної
інформації

про

факти

корупції

через

підтримку

журналістських розслідувань, як одного з найефективніших
інструментів контролю над діями влади.
Розслідування

можуть

мати

як

національний,

так

і

не

є

регіональний масштаб.
Пріоритети

конкурсу (перелік

орієнтовний

і

вичерпним):
-

розслідування

корупційної

діяльності

одного

чи

декількох органів публічної влади;
-

розслідування тіньових зв’язків влади та бізнесу;

-

забезпечення

постійного

правового

супроводу

діяльності апліканта у сфері журналістських розслідувань;
Термін реалізації проекту – до 12 місяців. Планований термін
початку реалізації проектів – 1 травня 2017 р.
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 березня 2017 р.

Територіальні межі
Вірменії, Азербайджану,
Білорусії, Грузії,
Республіки
Молдова, України, Росії
та Німеччини

Мова заявки
Англійська

Стажування CrossCulture Eastern Partnership
Program у Німеччині
Інститут міжнародних відносин – IFA, за сприяння німецьких

Цільова група

дипломатичних місій – пропонує для громадян України віком

громадяни України віком
від 23 до 45 років

пройти стажування у Німеччині за програмою CrossCulture

Розмір гранту $

Програма пропонує молодим фахівцям і волонтерам отримати

Витрати і добові стажистів
покриваються
програмними засобами. Це
включає в себе
щомісячний грант в
розмірі 550 євро, витрати
на проїзд до Німеччини і
міського громадського
транспорту, а також візові
збори, медичну страховку
та житло.

професійний досвід за кордоном, і виступати в якості

Інформація та
посилання
http://ifa-portal.rexxrecruitment.com/job-offersinitiative.html

обміну.

мультиплікаторів в своїх країнах. На додаток до подальшого
професійного розвитку та підготовки фахівців, учасники
програми також отримають уявлення про соціальну та
політичну

структуру

приймаючої

країни.

Ви

зможете

напрацювати важливі контакти, які можна використовувати,
при поверненні на батьківщину для подальшої співпраці. Цей
обмін, таким чином, стійко зміцнює формування мереж між
Німеччиною

і

країнами-партнерами

та

заохочує

транскордонний діалог і співпрацю.
Обовязковою умовою участі є :
-

Знання англійської мови

-

Кандидати повинні бути віком від 23 до 45 років.

-

Не бути студентом ВНЗ
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Кінцевий термін
подачі заявки
20 березня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська область

Мова заявки
Українська

Цільова група

Міні-ґранти для наставництва з дитиною
героя АТО

Неурядові організації,
активна молодь

Львівська освітня фундація запрошує небайдужу молодь

Розмір гранту $

батька в АТО.

індивідуально

Основна мета програми - підтримати дитину героя АТО

Інформація та
посилання

через регулярні цікаві освітні заходи, корисне дозвілля та

http://www.lef.org.ua/proekt
y/programa-starshyj-brat/

Програма є міні-ґрантовою: наставнику покриваються витрати

долучатися до програми насавництва для дітей, які втратили

спілкування з наставником
на закупівлю канцтоварів, спорттоварів та інших необхідних
матеріалів.
Координатор програми: Маріанна Білик
+380985771131
skype: marianna.kaspryshyn
e-mail: big_brother@lef.org.ua

5

Кінцевий термін
подачі заявки
6 березня 2017 року, 17:00

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
до 25 ініціатив з середнім
бюджетом $20,000 кожна.

Інформація та
посилання
https://pactworld.app.box.co
m/s/q8fphz9imfw0lzd4k5snf
wt45rauqz9k

Конкурс на отримання грантів “Підтримка
ініціатив громадянської освіти”
Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі
громадян у громадській діяльності на національному,
регіональному та місцевому рівнях.
Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які:
- стимулюють громадянську сміливість, знання і навички
серед громадськості;
- зміцнюють потенціал та участь громадян у діалозі з
питань розробки нормативно-правових актів, громадського
моніторингу і нагляду в цілях сприяння реалізації
національної програми реформ;
- заохочують залучення громадян до ефективних
- національних, регіональних і місцевих громадянських
коаліцій та ініціатив;
- підтримують організації, мережі та коаліції у
плануванні програм з урахуванням гендерних питань та
інклюзивності.
Заходи та види діяльності в рамках проектів:
- онлайн-/офлайн-, аудіо-візуальні тренінги;
- позакласна просвітницька діяльність щодо механізмів
громадянської участі;
- освіта для молоді та дорослих у сфері прав та
обов’язків громадян;
- підвищення рівня інформованості та залучення
громадян до боротьби з корупцією;
- інформування громадян про процес впровадження
реформ через регіональні та місцеві засоби масової
інформації;
- підвищення чутливості широких верств населення до
питань інтеграції осіб з обмеженими фізичними
можливостями, внутрішньо переміщених осіб, етнічних
меншин, осіб з нетрадиційною сексуальною орієнтацією
(ЛГБТІ) та інших вразливих груп.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 березня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
До участі у конкурсі
запрошуються ОГС

Розмір гранту $
Максимальний розмір
гранту 750 000 грн.
Оптимальний 300 000 –
500 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
ants?pid=5493

Конкурс грантів «Контроль громадськості за
виконанням Угоди про Асоціацію»
Проекти, подані на спеціалізований конкурс «Контроль
громадськості за виконанням Угоди про Асоціацію», мають
бути спрямовані на збільшення впливу громадськості на хід
проєвропейських реформ в регіонах завдяки проведенню
моніторингу та здійсненню оцінки реалізації Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС, Порядку денного асоціації
тощо, а також адвокації необхідних змін. Рекомендований
перелік діяльності (не є вичерпним) включає:
- моніторинг та оцінка реалізації стратегій, програм
розвитку, планів дій та показників, пов'язаних з Угодою про
асоціацію і Порядку денного асоціації, на місцевому,
регіональному та міжрегіональному рівнях;
- моніторинг та оцінка реалізації законів та підзаконних
актів, пов'язаних з Угодою про асоціацію і Порядку денного
асоціації, на місцевому, регіональному та міжрегіональному
рівнях;
- моніторинг виконання зобов’язань ЄС в рамках Угоди
про асоціацію та оцінка впливу виконання / невиконання на
регіони України;
- моніторинг діяльності інституцій, створених або
реформованих в процесі реалізації Угоди про асоціацію тощо;
- моніторинг залучення громадськості до напрацювання та
обговорення стратегій, програм розвитку, планів дій,
показників, законів та підзаконних актів, пов'язаних з Угодою
про асоціацію і Порядку денного асоціації, на місцевому,
регіональному та міжрегіональному рівнях.
Проектна діяльність має передбачати широке інформування
громадськості про хід реалізації проекту та його результати.
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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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