ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
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Кінцевий термін
подачі заявки
22 січня 2018 р.

Територіальні межі
України

Мова заявки
українська

Цільова група
приватні, комунальні ЗМІ
та ЗМІ, створені у вигляді
неприбуткової організації.

Розмір гранту $
200 000 – 375 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
ants?pid=5338

Конкурс грантів «ЗМІ за проєвропейські зміни
в Україні»
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у
співпраці з «Європейською правдою», в рамках проекту
«Просування реформ в регіони», який фінансується ЄС
оголошують нову хвилю грантів «ЗМІ за проєвропейські зміни
в Україні».
Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу регіональних
ЗМІ для висвітлення питань, пов’язаних з відносинами України та
Євросоюзу, впровадження УА, інших зобов’язань України перед
ЄС, для інформування суспільства про сутність європейської
інтеграції та європейських цінностей, а також для просування
реформ в регіональному вимірі, забезпечення провідних
регіональних ЗМІ фінансовою спроможністю для сталого
висвітлення європейської тематики, сприяння публічному
обговоренню та підвищення інформованості громадськості про
теми, пов’язані із ЄС, на місцевому, регіональному та
міжрегіональному рівнях.
Максимальна тривалість проектів – 1 рік, але в будь-якому
разі проект має завершитись до 31.03.2019 року. Переможці
конкурсу під час виконання грантової угоди мають право подати
нову грантову заявку, що забезпечить збереження сталості або
розширення проекту, який виконується.
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Кінцевий термін
подачі заявки
9 квітня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
неприбуткові організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
300 000 - 750 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
ants?pid=5336

Конкурс грантів «Громадськість за проєвропейські
зміни в Україні»
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у
співпраці з «Європейською правдою», в рамках проекту
«Просування реформ в регіони», який фінансується ЄС
оголошують
нову
хвилю
грантів
«Громадськість
за
проєвропейські зміни в Україні».
Мета конкурсу –
зростання
залучення
організацій
громадянського суспільства до процесів моніторингу та
публічного діалогу з органами влади щодо секторальних реформ
у відповідності до виконання Угоди про асоціацію в таких
секторах як правова, конституційна, судова та виборча реформи,
фінансування політичних партій, реформа державного
управління, охорона здоров’я, охорона довкілля, енергетика,
транспорт, земельна реформа, технічні бар’єри в торгівлі та
спрощення торгівлі, контроль безпеки продуктів харчування.
Максимальна тривалість проектів – 1 рік, але в будь-якому
разі проект має завершитись до 31.03.2019 року.
Проектні пропозиції з додатками слід надсилати на
адресу rfr@ier.kiev.ua. Додатки до проектної пропозиції мають
бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Кожен додаток має
надсилатись одним файлом. Максимальний розмір кожного із
додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 2,5 Mb.
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Кінцевий термін
подачі заявки
29 січня 2018 р.

Територіальні межі
Україна/ЄС

Мова заявки
англійська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства, організації
державного сектору та
приватних організацій
(також і прибуткових), що
діють у культурному та
творчому секторах.

Розмір гранту $
10 000 – 50 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.britishcouncil.or
g.ua/culturebridges/international-projectgrants

Гранти для культурних операторів з України та
країн ЄС на реалізацію спільних проектів
Гранти для культурних операторів з України та країн ЄС на
реалізацію спільних проектів, які сприяють обміну досвідом та
ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових культурних
продуктів. Ця категорія відкрита лише для партнерських заявок
від двох або більше організацій, що базуються в Україні та ЄС, а
не для індивідуальних заявників.
До проекту має бути залучена Україна та щонайменше одна
країна ЄС. Тривалість проекту – від 3 до 12 місяців.
Завдання:
- Підвищення обізнаності про важливість культури для
економічного розвитку та соціальної єдності.
- Стимулювання ширшої участі громадськості у культурних
заходах.
- Заохочення співпраці між організаціями громадянського
суспільства (ОГС), організаціями державного сектору та
організаціями приватного сектору, які працюють у культурному
та творчому секторах.
- Розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у
культурному та творчому секторах.
- Залучати недостатньо представлені або маргіналізовані
групи до культурної діяльності.
- Вивчення різноманітності та заохочення міжкультурного
діалогу через культурну діяльність.
Гранти необхідно використати з 1 квітня 2018 року до 15
Березня 2019 року.
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Кінцевий термін
подачі заявки
23.02.2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Ангійська/німецька

Цільова група
Організації/установи/
спілки/ неурядові
організації

Розмір гранту $
8000 євро

Інформація та
посилання
http://www.kiew.diplo.de/Ve
rtretung/kiew/uk/04/Entwick
lungspol__Zusammenarbeit/
Kleinstprojekte__2017/Klein
stprojekte__2018.html

Конкурс мікропроектів 2018 від Посольства
Німеччини в Україні
Мікропроекти – це заходи/проекти з коротким терміном
реалізації (проект повинен бути реалізований до 15.10.2018),
спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і вразливих
верств населення та на забезпечення довгострокового ефекту від
проекту.
Важливе зауваження: Розглядаються і обробляються лише
повністю заповнені, зрозумілі та переконливі заявки з планом
фінансування.
Умови надання фінансової підтримки проекту Посольство
підтримує організації/установи/спілки/неурядові організації у
здійсненні їхніх проектів шляхом надання часткового
фінансування, за умови, що заявник не може самостійно
реалізувати свій проект. Це означає у будь- якому випадку
обов’язкову наявність власного внеску заявника (також і
нефінансового, наприклад, у формі виконання робіт власними
силами, надання транспортних послуг чи приміщень, технічного
нагляду або сервісних послуг). Можливе часткове фінансування
третіми сторонами (приватними донорами, громадами,
місцевими підприємцями).
Вимоги: Закупівлі, які мають бути здійснені у рамках проекту,
відбуваються виключно в Україні. За можливості, слід зібрати не
менше трьох незалежних комерційних пропозицій/кошторисів
від місцевих постачальників товарів чи послуг і подати їх у
задокументованому вигляді (на вимогу). Проект не повинен
призводити до повторних зобов'язань Посольства. Одна
організація/об'єднання/установа може подати лише одну заявку.
Надішліть цю заявку з планом фінансування виключно поштою
на адресу: Посольство Німеччини в Україні Економічний відділ
(wi-13) вул. Богдана Хмельницького, 25 01901 Київ Якщо після
детального вивчення цієї пам’ятки у Вас залишились запитання,
надсилайте їх електронною поштою на адресу: wi13@kiew.diplo.de , тел.: 044 2811 166
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 лютого 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неурядові громадські
неприбуткові організації є
першочерговими
одержувачами
фінансування. Проект має
імплементуватися в
активній співпраці з
мінімум 1 організацією з
країн Східного
Партнерства та трьома
організаціями з країн
Вишеградської четвірки,
незалежно від заявника

Розмір гранту $
Загальний бюджет не
повинен перевищувати
100 000 євро

Інформація та
посилання
https://www.visegradfund.or
g/apply/grants/visegrad-plusgrants/

Гранти Міжнародного Вишеградського Фонду
Міжнародний Вишеградський Фонд оголошує конкурс проектних
пропозицій для проектів, що сприяють демократизації та зміцненню
громадянського суспільства у країнах Східного Партнерства у
відповідності до політики Східного Партнерства Європейського
Союзу.
Неурядові громадські неприбуткові організації є першочерговими
одержувачами фінансування. Проект має імплементуватися в
активній співпраці з мінімум 1 організацією з країн Східного
Партнерства та трьома організаціями з країн Вишеградської
четвірки, незалежно від заявника (перевага надається проектам, у
яких задіяні інші країни Східного партнерства, а також усі країни
Вишеградської групи).
Проекти розглядаються у таких тематичних категоріях:
1. Законодавство та правосуддя
2. Належне врядування: публічне адміністрування / громадський
порядок / політика / імміграційна політика
3. Комунікації, медіа та доступ до інформації
4. Розвиток громадянського суспільства / захист прав людини,
підтримка меншин
Максимальний імплементаційний період – 18 місяців (починаючи з
квітня 2018 року - найраніше).
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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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