ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 липня 2018 року.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська

Цільова група
Громадські організації.

Розмір гранту $
2 500 євро

Інформація та
посилання
https://gurt.org.ua/news/gran
ts/46778/

Міні-гранти на проведення заходів із
програмування в рамках ініціативи Meet and Code
Критерії відбору поданих заявок:

кожна подія має стосуватися теми технологій та
кодування. Незалежно від формату – хакатон, семінар, лекція,
кінопоказ, конкурс, ніч кодування, курси робототехніки –
подія має зосереджуватися на програмуванні;

кожну подію має відвідати щонайменше 20* дітей
та/або молодих людей віком від 8 до 24 років (*верхня межа
відсутня);

заходи, профінансовані ініціативою Meet and Code,
повинні бути безкоштовними для учасників.
Цього року Meet and Code вперше нагородить найкращі події
та продемонструє їхні результати широкій аудиторії.
Нагороди вручатимуть у трьох категоріях:
 Грай та кодуй (щорічна тема)
Заходи Meet and Code, які намагаються вирішити футбольні
проблеми, пов’язані з ІТ, або заходи, які використовують
футбол для привернення уваги дітей до ІТ.
 Інновації
Заходи Meet and Code, що розвивають та популяризують
креативні навчальні методи і/або розвивають сучасні
ІТ/цифрові теми. Наприклад, IoT, Blockchain, AI, 3D-друк
тощо.
 Різноманіття
Заходи Meet and Code, що використовують IT або інші
цифрові технології, аби зменшити нерівність, яка існує в
громаді чи суспільстві.
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Кінцевий термін
подачі заявки
23 липня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
громадські організації.

Розмір гранту $
20 000 до 100 000 євро

Інформація та
посилання
https://euaci.eu/what-wedo/procurement/eu-anticorruption-initiative-euaci-callfor-proposals-%E2%80%93ukrainian-registered-csos

Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні оголошує
конкурс грантів
Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні
(EUACI) є наразі найбільшою програмою у сфері боротьби з
корупцією в Україні. Ініціатива отримала фінансову підтримку
від Європейської комісії та данського Міністерства
закордонних справ
Антикорупційна ініціатива Європейського Союзу в Україні
(EUACI) має на меті посилення спроможності новостворених
антикорупційних органів і сприяння посиленню контролю за
ходом перетворень з боку Верховної Ради, громадянського
суспільства та засобів масової інформації.
Одним з кльчових завдань Програми є розширення
можливостей громадянського суспільства у боротьбі
з корупцією.
На першому етапі слід подати концептуальну записку
проекту.
Пріоритети:
• розробка механізмів підзвітності та прозорості на
національному, регіональному та місцевому рівнях
(включаючи запобігання корупції, розслідування та стежити
за випадками корупції);
• декларування майна, запобігання конфлікту інтересів,
оцінка ризиків корупції;
• нагляд та моніторинг за виконання реформ, ефективність
державних послуг на національному, регіональному та
місцевому рівні;
• підтримка діалогу щодо здійснення державних реформ між
громадянським суспільством та урядом;
• антикорупційна адвокація та інформаційна кампанія;
• моніторинг використання державних ресурсів для
виборчих кампаній, нагляд за політичними фінансами та
діяльність партій;
• громадська освіта для участі молоді та у пошуку
інноваційних шляхів подолання корупції.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Необмежений (до 17
червня 2019 р.)

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська або англійська

Цільова група
українські неприбуткові
організації громадянського
суспільства

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://gurt.org.ua/news/grants/
46415/

Проект USAID «ВзаємоДія» оголошує
грантову програму
Проект USAID «Підтримка організацій-лідерів у протидії
корупції в Україні «ВзаємоДія!» оголошує грантову програму
на підтримку ініціатив громадянського суспільства та медіа у
сфері протидії корупції.
РПО передбачає подання заявок на реалізацію проектів, які
мобілізують суспільство на запобігання корупції, розроблення
аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення
обізнаності та виховання цінностей щодо запобігання корупції,
сприяють виникненню коаліцій, що об’єднані довкола
спільних питань, які спроможні здійснювати адвокацію
ефективних антикорупційних заходів на національному та
субнаціональному рівнях та ефективно комунікувати
антикорупційні мессиджі в цільових громадах. Проект
«ВзаємоДія!» очікує інноваційні ідеї та підходи, що
орієнтовані на результат.
Процес подання заявки складається із двох кроків. Перший
крок
передбачає
подання
заявниками
короткої
концепції. Якщо на початковому етапі буде визначено, що
концепція відповідає цілям Проекту «ВзаємоДія!», тоді як
другий крок заявники запрошуються подати офіційну заявку
на отримання грантового фінансування
Тривалість пропонованого проекту не повинна перевищувати
12 (дванадцять) місяців.
Формат концепції
Концепції повинні бути написані українською або англійською
мовою з використанням бланку, який надається в Додатку А до
цього РПО. Зверніть увагу, що обсяг Технічного підходу
концепції не повинен перевищувати 5 сторінок. Бланк
концепції також можна отримати електронною поштою,
надіславши
запит
на
адресу: valeria.sorokina@msiworldwide.com.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 серпня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська, російська,
англійська

Цільова група
громадські організації,
об’єднання, учні/студенти
навчальних закладів, групи
або індивідуальні
учасники.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://fex.net/465563393661

Конкурс малих грантів «Молода енергія громад»
Метою проекту «Молода енергія громад» є заохочення та
підтримка громадської активності підлітків та молоді у
Донецькій і Луганській областях. Проект є частиною програми
ЮНІСЕФ «Посилення життєстійкості та підвищення
громадської активності підлітків та молоді у східній Україні»,
що впроваджується за фінансової підтримки Європейського
Союзу. Проект реалізується ГО «Слов’янський культурний
центр «Задзеркалля».
Для участі у конкурсі учасники повинні подати пропозиції,
очікувані результати яких спрямовані на виконання одного чи
кількох із наведених нижче завдань:

Налагодження діалогу щодо соціальної згуртованості
та шляхів примирення;

Посилення просвіти за принципом “рівний-рівному”
на соціально значущі теми;

Пропагування
інноваційних
шляхів
самовираження молоді;

Сприяння мирному співіснуванню та методам
ненасильницького розв’язання конфліктів;

Підтримка інноваційних підходів до охоплення
малозабезпеченої молоді;

Підтримка соціальної згуртованості та інтеграції
внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

Поглиблення знань про ризики для підлітків у
проектних регіонах (серед можливої тематики – ВІЛ/СНІД,
наркотики, міни та вибухонебезпечні об’єкти, тощо);

Забезпечення корисних та довготривалих переваг для
всієї громади;

Підтримка
ґендерної
рівності
та
соціального включення.
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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, 2018 р.
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