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Кінцевий термін
подачі заявки
3 серпня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Недержавні організацій

Розмір гранту $
До 100 000 Канадських
дол.

Інформація та
посилання
http://www.grandchallenges.
ca/funding-opportunities/

The Grand Challenges Canada
The Grand Challenges Canada оголошує програму грантів для
недержавних організацій з метою підтримки ініціатив,
спрямованих на адвокаційну та просвітницьку роботу в сфері
репродуктивного здоров’я і планування сім’ї.
Успішним пропозиціям буде надано грант на строк до 12-18
місяців для розробки та тестування запропонованих інновацій.
Особливий інтерес представляють нововведення, що
покращують
стан
репродуктивного,
материнського,
новонародженого та дитячого здоров'я в гуманітарних умовах,
зокрема серед переміщених всередині країни та біженців, а
також інновацій, що поліпшують репродуктивне здоров'я та
права жінок.
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Кінцевий термін
подачі заявки
5 липня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
громадські організації,
громадські спілки,
благодійні організації, ЗМІ
та органи самоорганізації
населення

Розмір гранту $
80 000 – 120 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/cont
ests/konkurs_pidtrimka_regi
onalnikh_antikoruptsiynikh_
initsiativ/

Конкурс грантів «Підтримка регіональних
антикорупційних ініціатив»
Мета конкурсу – посилення інструментів контролю над
діями влади на місцевому або регіональному рівні, створення
та розповсюдження методик та практик задля підвищення
спроможності представників громадськості у боротьбі з
корупцією, донесення до громадян об’єктивної інформації
про факти корупції на місцевому / регіональному рівні.
Пріоритет конкурсу: застосування на місцевому /
регіональному у рівні інструментів боротьби з корупцією, а
також інструментів та механізмів відкритості, прозорості та
підзвітності органів публічної влади за наступними
напрямками:
- моніторинг
відповідності
статків
публічних
службовців їх деклараціям про доходи;
- аналіз ефективності використання державного та
комунального майна, місцевих бюджетів, бюджетів
комунальних підприємств та установ, доступності
відповідної інформації та звітності;
Переваги будуть надаватись проектним пропозиціям, що
запропонують сталу систему механізмів боротьби з
корупцією, які можуть бути поширені на інші регіони
України.
Проектна пропозиція повинна включати:
- Чіткі критерії відбору об’єктів моніторингу;
- Алгоритм оскарження порушень відповідно до
чинного законодавства, у разі їх виявлення;
- План медіа-супроводу проекту.
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Кінцевий термін
подачі заявки
17 липня 2017 року

Територіальні межі
Львівська область може
подавати заявку
за узгодженням з Пакт.

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські та благодійні
організації

Розмір гранту $
800 – 10 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://ednannia.ua/ourprograms-andactivities/rozvyvaiemohromadianske-suspilstvo

Платформа розвитку громадянського суспільства
Маркетплейс
Платформа
розвитку
громадянського
суспільства
Маркетплейс
пропонує
організаціям
громадянського
суспільства
(ОГС)
можливості
підвищення
свого
організаційного потенціалу завдяки навчанню, консультаціям
та іншим послугам, які можна отримати від спеціалістів з
різних питань організаційного розвитку.
Платформа надає підтримку у вигляді міні-гранту на оплату
послуг,
спрямованих
на
зміцнення
як
основних
організаційних спроможностей, так і отримання спеціальних
навичок, які дозволяють ОГС ставати більш ефективними,
Наразі доступні наступні такі види грантів:
- Гранти з організаційного розвитку ОГС
- Гранти для розвитку організаційних та технічних
спроможностей у сфері ВІЛ/СНІД
Під організаційним розвитком слід розуміти розвиток
чотирьох спроможностей:
- Технічні спроможності – це спроможності, які лежать
у безпосередній сфері діяльності організації.
- Організаційні спроможності – це спроможності,
необхідні для сталого, послідовного та надійного виконання
організацією своєї місії та завдань.
- Адаптивні спроможності – це спроможності, які
фокусуються на здатності організації реагувати на політичні,
соціально-економічні, культурні зміни, що впливають на
середовище, в якому працюють організації.
- Спроможність впливати – це спроможність організацій
впливати на середовище, в якому вони працюють.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 вересня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Органи місцевого
самоврядування всіх рівнів

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
http://www.slgcoe.org.ua/11546-2/

Конкурс «Кращі практики місцевого
самоврядування»
Конкурс
організовується Міністерством
регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України
у
партнерстві
з Програмою
Ради
Європи
«Децентралізація і територіальна консолідація в Україні».
Цього року темами конкурсу є:
1. Прозорість та підзвітність місцевого самоврядування.
2. Практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних
стратегіях та ресурсах.
3. Співробітництво територіальних громад.
Заповнені заявки слід надіслати електронною поштою на
адресу Best.Practice.Ukraine@coe.int.
Довідково:
Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» у 2017
році є шостим за ліком всеукраїнським конкурсом. Проведення
таких конкурсів є загальноєвропейською ініціативою, яку з
2012 року підтримує і Україна як держава – член Ради Європи.
Протягом 2012-2013 року конкурс впроваджувався Центром
експертизи реформ місцевого самоврядування Ради Європи. З
2014 року організатором цього конкурсу виступає Мінрегіон
України.
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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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