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Кінцевий термін
подачі заявки
15 лютого 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Громадський сектор, наукові
та дослідні інститути,
заклади культури, незалежні
ЗМІ

Розмір гранту $
20 000 – 50 000 євро

Інформація та
посилання
http://finland.org.ua/public/d
efault.aspx?nodeid=31733&
contentlan=37&culture=ukUA

Конкурс проектів від Фінського фонду місцевого
співробітництва (LCF)
Цьогоріч пріоритетними темами для LCF проектів, що
фінансуються в Україні, є наступні:
- Права людини та гендерна рівність, особливо по
відношенню до уразливих груп, жінок та дітей.
- Демократія та належне врядування, верховенство права на
регіональному та місцевому рівнях.
Посольство не підтримує проекти, що
фінансування виключно за рахунок Фонду.

передбачають

Запропонований проект повинен мати потенціал для реальних,
вимірних результатів.
Запропоновані проекти розраховані, як правило, на один рік,
але мають бути завершені не пізніше листопада 2019 року.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 лютого 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, російська

Цільова група
Неурядові організації з
відповідним соціальним
спрямуванням діяльності

Розмір гранту $
До 3000 фунтів стерлінгів

Інформація та
посилання
http://www.bearr.org/the-bearrtrust-small-grants-scheme2018/

Програма малих грантів від фонду BEARR Trust
Фонд BEARR оголошує про початок Програми малих
грантів - 2018. Фонд приймає заявки від громадських та інших
організацій, спрямовані на поліпшення працевлаштування
молоді з фізичними та психічними розладами.
Які цілі Програми?
Програма спрямована на підтримку та заохочення НУО:
- ділитися досвідом та здійснювати навчання серед інших
неурядових організацій з відповідними цілями
поширювати цю практику більш широко;
- сприяти співпраці та / або координації між НУО та
іншими організаціями, що працюють з відповідними групами
людей;
- покращити усвідомлення або залучення державних
установ до вирішення відповідних проблем.

2

Кінцевий термін
подачі заявки
4 березня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Неурядові молодіжні
організації

Розмір гранту $
До 10 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.youthforum.org/lat
est-news/call-open-europeanyouth-initiative-fund-2018/

Гранти від Європейського фонду молодіжних
ініціатив
Метою Європейського фонду молодіжних ініціатив є
мобілізація молоді, сприяння інтеграції та побудова
позитивних відносин між переміщеною молоддю та
приймаючою громадою у Європі. Для цього Європейський
молодіжний
форум
надаватиме
гранти
молодіжним
організаціям, щоб вони реалізовували проекти, які
передбачатимуть осмислену участь молодих біженців та
шукачів притулку у співпраці з приймаючими громадами.
Основні цілі:
1) Переміщена молодь має свій голос і бере участь у діалозі з
молодіжними організаціями, приймаючою громадою, УВКБ
ООН та партнерами;
2) Переміщена молодь підвищує свою спроможність та
розвиває навички;
3) Переміщена молодь краще інтегрована в громаду, що
приймає.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Щомісяця

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська

Цільова група
Організації громадянського
суспільства

Розмір гранту $
Не специфіковано

Інформація та
посилання
http://cdplatform.org/publications/1284granti-z-organizatsijnogorozvitku-ogs

Гранти з організаційного розвитку для ОГС за
проектом USAID «Платформа розвитку
громадянського суспільства»
Гранти з організаційного розвитку надаються на
конкурсній основі у межах проекту "Платформа розвитку
громадянського суспільства" (далі Платформа Маркетплейс),
який впроваджується завдяки фінансуванню Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID). Розгляд заявок Відбірковою
Комісією відбувається щомісяця. Про дату наступного
засідання Відбіркової Комісії ви можете дізнатись на сайті
ІСАР Єднання або на цьому порталі.
Зверніть увагу, що прийом заявок відбувається лише
онлайн. Система працює нещодавно, тому спершу вона може
працювати не стабільно - просимо поставитися до цього із
розумінням.
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Кінцевий термін
подачі заявки
29 січня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
НУО, державні та прибуткові
організації, що працюють у
сфері культури (не для
індивідуального подання)

Розмір гранту $
10 000 – 20 000 – 50 000
євро

Інформація та
посилання
http://www.britishcouncil.org.u
a/culture-bridges/internationalproject-grants

Конкурс проектів для організацій, що працюють у
культурному та творчому секторах
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.
Проекти мають охоплювати принаймні одне із
зазначених завдань і чітко зосереджуватися на міжнародному
культурному обміні та співпраці, а також підкреслювати
важливість видимості та комунікації.
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.
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Кінцевий термін
подачі заявки
01 березня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
2 000 000 – 3 000 000 грн

Інформація та
посилання
https://www.netherlandsandyou
.nl/your-country-and-thenetherlands/ukraine/and-thenetherlands/matra-programme

Конкурс проектів програми Matra
Програма "Матра" 2018 року буде підтримувати
ініціативи організацій громадянського суспільства, спрямовані
на сприяння та моніторинг реалізації реформ як на
центральному, так і на місцевому рівнях, сприяючи прозорості
та підзвітності урядових структур за рахунок створення
потенціалу та моніторингу.
Визначено наступні пріоритетні сфери:
• сприяння та моніторинг реалізації реформ, зокрема у сфері
боротьби з корупцією;
• покращення верховенства права та демократичної практики
на центральному та місцевому рівнях шляхом конструктивного
громадського нагляду.
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По додаткову інформацію, підтримку та супровід:

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, 2018 р.
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