ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
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Кінцевий термін
подачі заявки
27 грудня 2016 року – 1
вересня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
$8,000 для індивідуального
гранту фізичним особам та
$24, 000 для організацій.

Інформація та
посилання
https://ua.usembassy.gov/uk/

Програма «Малі гранти на підтримку культурних
та освітніх проектів» 2017 року
Пріоритет надаватиметься наступним проектам:
- Відзначення
25-ї
річниці
встановлення
дипломатичних відносин між США та Україною;
- Проекти, що залучають аудиторію та учасників,
як зі східної, так і західної України;
- Проекти, що залучають аудиторію та учасників
зі сходу та Криму;
- Проекти, що залучають молодіжну аудиторію
(16-30 років).
Ця програма підтримує проекти тривалістю до 12 місяців.
Дата початку проекту має бути не раніше 1 лютого 2017 року
та не пізніше 1 вересня 2017 року.
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Кінцевий термін
подачі заявки
17 березня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
$24 999. Грант на
багатоаспектний проект
може бути більшим.

Інформація та
посилання
http://www.gmfus.org/initiat
ives/call-applications

Конкурс проектних пропозицій для ОГС від
Чорноморського фонду регіонального
співробітництва (BST)
Чорноморський фонд регіонального співробітництва (BST)
оголошує новий конкурс проектних пропозицій для
організацій та представників громадянського суспільства з
Вірменії, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та України.
Проекти, які працюють у таких областях вітаються:
- викриття
підроблених
новини
і
просування
інформаційної грамотності;
- заохочення хороших процесів управління;
- просування фундаментальних людських цінностей.
Кандидатам рекомендується розробляти проекти, які:
- Залучають молоді групи населення і дають їм
можливість стати активними громадянами;
- Охоплюють широку аудиторію (участь колег з різних
областей, таких як мистецтво, творчих галузі, IT і т.д.)
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 березня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
2,500 EUR

Інформація та
посилання
http://www.nadacevia.cz/en/
viabilitynet/call-forapplication/

Конкурс ViabilityNet 3.0
ViabilityNet 3.0 це програма тривалого розвитку для лідерів
місцевих громад в регіоні Центральної та Східної Європи.
Загальна мета програми полягає у сприянні зміцненню
місцевих громад в регіоні Центральної та Східної Європи,
підтримуючи лідерів громад в їх зусиллях, щоб зробити
відчутні позитивні зміни на місцевому рівні.
Програма буде працювати з 22 лідерами місцевих ініціатив на
рівні громад з окремих країн Центральної і Східної Європи.
Цілі програми:
-

Що таке місцеві громади;

-

Як стати лідером місцевої громади;

-

Як працювати з місцевими громадами.
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Кінцевий термін
подачі заявки
22 березня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
540 000 грн.

Гранти на здійснення громадського моніторингу
та адвокації
Програма USAID «Нове правосуддя» оголошує конкурс для
українських НУО зі здійснення громадського моніторингу та

Інформація та
посилання

адвокації діяльності урядових установ, органів судової влади,

https://drive.google.com/driv
e/folders/0B4JHbnXoevPGU
khlcDBMNld6bEU

людини судами.

центрів правової допомоги заради покращення захисту прав
Метою грантової програми є надання підтримки організаціям
громадянського

суспільства

у

здійсненні

моніторингу

дотримання законодавства та захисту прав людини судами,
створення механізмів обміну інформацією та скоординованої
співпраці між зацікавленими сторонами заради покращення
доступу до правосуддя найбільш вразливих верств населення,
поглиблення розуміння представників судової влади та
надавачів послуг правової допомоги своєї ролі у захисті прав
людини; та надання допомоги коаліціям правозахисників у
адвокації захисту прав людини судами.
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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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