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Кінцевий термін
подачі заявки
31 січня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
неприбуткові громадські
організації або благодійні
фонди

Розмір гранту $
45 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.kyivdialogue.org/uk/novini/news
reader/konkurs-idejkijivskogo-dialogu2018.html

КОНКУРС ІДЕЙ КИЇВСЬКОГО ДІАЛОГУ 2018
На конкурс можуть бути подані ідеї проектів, які сприяють
соціальній згуртованості, взаєморозумінню у громаді,
покращенню міського середовища та розв’язанню конкретних
місцевих проблем.
Пріоритет надаватиметься проектним ідеям, які:
- передбачають взаємодію між громадою та місцевою владою
в розв’язанні конкретної проблеми та використання
механізмів громадської участі;
- передбачають активне залучення до їх реалізації молоді;
- мають чітко визначену мету та відповідну їй діяльність;
- передбачають реалістичні та вимірювані результати;
- пропонують інноваційні методи розв’язання проблеми.
Конкурсна комісія оголосить про результати конкурсу до 21
лютого 2018 року. Оформлення проектних ідей в грантові
заявки і подання їх на другий тур конкурсу відбудеться в
період з 21 лютого по 15 березня 2018 року. Остаточне
визначення переможців відбудеться до 30 березня 2018 року.
Реалізація проектів має здійснюватися в період з 01 квітня
2018 року до 1 листопада 2018 року включно.
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Кінцевий термін
подачі заявки
14 лютого 2014 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
громадські неприбуткові
організації

Розмір гранту $
10 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.vantienhovenfound
ation.com/applicationform.php
?nav=141

Грант від Фундації Ван Тієвенена на розвиток
екологічних проектів
Фундація Ван Тієвенена підтримує практично-орієнтовані
проекти, спрямовані на підтримку біологічного розмаїття та
збереження екосистеми.

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.
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 січня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Розмір гранту $
250 – 1500 євро

Інформація та
посилання
https://mediahub.wufoo.eu/f
orms/p1c4bxxi0355997/

Фінансування для відео та он-лайн історій щодо
боротьби з корупцією
Проект «Відкрита медіа платформа» (Open Media Hub)
оголошує конкурс заявок на виробництво контенту, який має
стосуватися боротьби з корупцією. Конкурс відкритий для
відео- та онлайн-журналістів.
Теми для заявок:
Як у вашій країні борються з корупцією?
Як протидіють «відмиванню» грошей?
Конфлікт інтересів чи прозорість у прийнятті рішень,
що переважає?
Проілюструйте труднощі проведення публічного
тендеру, фінансування політичної партії чи змін до
законодавства;
Наскільки проблема корупції є актуальною для вашої
країни? Чи є результати від боротьби з корупцією?
Як ситуація з корупцією впливає на ваше щоденне
життя?
Зберіть історії змін на краще, або ж на гірше – покажіть
у дії, як ви бачите ситуацію?
Яку з ініціатив/ідей протидії корупції ви вважаєте
найкращою?
У випадку запитань пишіть на:
informationcalls@openmediahub.com
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Кінцевий термін
подачі заявки
28 січня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
громадські неприбуткові
організації.

Розмір гранту $
10 000 - 25 000 євро

Інформація та
посилання
https://eap-csf.eu/4th-call-forproject-proposals-under-theeap-csf-re-granting-scheme/

Гранти від Європейської комісії для країн Східного
партнерства на 2018 рік
У рамках грантового контракту з Європейською комісією
Секретаріат Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства (EaP CSF) оголошує конкурс грантів для країн
Східного партнерства на 2018 рік.
Мета конкурсу – підтримка проектів неурядових організацій,
що стосуються таких тем: демократія, права людини,
справедливе управління; економічна інтеграція та розвиток;
зміна клімату та збереження енергії; комунікація між людьми;
соціальна політика та соціальний діалог.
Для того, щоб мати право бути заявником потрібно:
Бути юридичною особою
Будьте неприбутковими
Бути організацією громадянського суспільства (ОГС)
Бути створеним у країнах Східного партнерства чи ЄС
Брали участь у будь-якому з дев'яти щорічних асамблей
ЄПС КСФ
Бути спроможним отримувати грантові (кошти) на
своєму банківському рахунку, надавати виписки з рахунку та
мати систему фінансового управління для забезпечення чіткої
та адекватної процедури звітування.
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Кінцевий термін
подачі заявки
12 лютого 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
До 400 000 грн.

Інформація та
посилання
http://newjustice.org.ua/uk/gran
ts_and_tenders/grantovijkonkurs-na-zdijsnennyamonitoringu-rishen-proprityagnennya-suddivdistsiplinarnoyividpovidalnosti/

Грантовий конкурс Програми USAID
«Нове правосуддя»
Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове
правосуддя» оголошує конкурс грантів для українських
неурядових
організацій
зі
здійснення
громадського
моніторингу практики притягнення суддів до дисциплінарної
відповідальності з метою підвищення підзвітності суддів,
забезпечення послідовності дисциплінарної практики Вищої
ради правосуддя та дотримання суддівської етики.
Метою цієї діяльності є надання підтримки громадським
організаціям у здійсненні моніторингу практики притягнення
суддів до дисциплінарної відповідальності Вищої ради
правосуддя та судових рішень за результатами оскарження
суддями рішень ВРП в дисциплінарних справах; а також
підвищенні обізнаності громадських організації про свою роль
у зміцненні підзвітності суддів та покращенні механізмів
забезпечення дотримання ними правил суддівської етики.
Програма USAID «Нове правосуддя» планує надати 1 грант.
Орієнтовний початок проектів – 1 квітня 2018 року, тривалість
проекту – до 6 місяців. Заявки слід подавати в електронному та
паперовому вигляді.

5

Кінцевий термін
подачі заявки
31 січня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
некомерційні організації
(недержавні, державні,
муніципальні, громадські,
релігійні)

Розмір гранту $
5000-10 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.mestovstrechi.info/
ua/

Конкурс малих проектів, орієнтованих на
діяльність громадських організацій
Гуманітарна програма підтримки для України від Фонду
«Пам‘ять, Відповідальність, Майбутнє», Німеччина (Фонд
EVZ) у співпраці з Всеукраїнською благодійною організацією
«Турбота про літніх в Україні».
Метою цього конкурсу є виявлення та підтримка проектів від
некомерційних організацій, спрямованих на підтримку і
розвиток
активності
постраждалих
від
націоналсоціалізму людей.
Цілі програми підтримки «Місце зустрічі - Діалог»:
Загальна мета програми підтримки полягає у покращенні
якості життя колишніх жертв націонал-соціалізму.
1. Жертви націонал-соціалізму беруть участь у житті
суспільства, мають можливості для спілкування та
користуються загальним визнанням і повагою.
2. Некомерційні організації залучають активних членів
громади до підтримки жертв націонал-соціалізму та
забезпечують ефективність та регулярність підтримки,
що надається.
3. Різні покоління пізнають одне одного у діалозі, люди
будують свої стосунки на засадах взаємодопомоги та
взаємної відповідальності.
4. Представники основної цільової групи отримують практичну
допомогу, що допомагає їм якомога довше жити незалежним
життям у домашньому оточенні.
5. Держава і громадяни віддають належне життєвому досвіду
та досягненням людей, які постраждали від націоналсоціалізму, і створюють сприятливі умови для їх життя.
Проекти можуть плануватися на термін до 12 місяців.
Контактні особи:
Ірина Федорівна Каткова, 097 253 64 64
Юлія Миколаївна Оляницька, 063 100 60 18
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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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