ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
5 вересня 2017р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
До участі у конкурсі
запрошуються:
неприбуткові організації,
зокрема благодійні
організації, громадські
об’єднання (в тому числі
громадські організації та
спілки)

Розмір гранту $
370 000 грн.

Інформація та
посилання

«Безпечна громада – спільний інтерес, спільна
відповідальність»
Мета конкурсу – підтримка формування сталих зв’язків на
рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню
підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та
вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню та
підтриманню правопорядку, забезпечують попередження
злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на
основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

http://gurt.org.ua/news/grants
/39864/
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Неприбуткові організації,
зокрема
благодійні
та
громадські
організації.
Конкурс не передбачає
надання
грантів
прибутковим організаціям,
політичним
партіям,
релігійним громадам і
приватним
(фізичним)
особам.
Конкурс
орієнтовано на дійсних
учасників
Мережі
правового розвитку та на
організації, які сповідують
спільні
цінності
та
пріоритети діяльності.

Розмір гранту $
350 000 грн.

Інформація та
посилання

«Посилення правових можливостей громад»
Мета конкурсу – Підтримка інституційного розвитку та
змістовної діяльністі організацій, які працюють над
посиленням правових можливостей місцевих територіальних
громад через надання безоплатної правової допомоги..
Підтримати неурядові громадські організації, які працюють із
віддаленими громадами у сфері створення системи надання
безоплатної правової допомоги заради розвитку громад.
Забезпечити експертний супровід процесів змін/розвитку у
місцевих територіальних громадах, розробити конструктор
вирішення типових проблем громади та органів місцевого
самоврядування. Вдосконалити процедури роботи у сфері
надання безоплатної первинної правової допомоги з
посиланням на попередньо напрацьовані рекомендації,
викладені у стандартах, посібниках, положеннях та політиках
ГС «Мережа правового розвитку», розширити перелік
доступних послуг і способи їх надання.

http://gurt.org.ua/news/grants/3
9766/
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Кінцевий термін
Кінцевий термін
подачі заявки
подачі заявки
31 грудня 2017 р.
24 липня 2017 р.

Територіальні межі
Територіальні межі
Україна
Україна

Мова заявки
Мова заявки
англійська
англійська

Цільова група
Цільова група
Громадський сектор

Зареєстровані ЗМІ (ТБ,
радіо, друковані газети,
Розмір
гранту $ або онмедіа-платформи),
лайн
ресурси,
20
000 дол.
США блогери,
громадські організації

Інформація та
Розмір гранту $
посилання

1000 дол. США
https://pactworld.app.box.co
m/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1
Інформація та
u0u2nw3li
посилання
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfMhe7e8PbLjxmKPTC4jM5pqhGwfYeM0
Xm6KeQM8O8tgUyTQ/viewfo
rm

«Відкриті двері» для підтримки короткострокових
ініціатив організацій громадянського суспільства
Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі
громадян у громадській діяльності на національному,
регіональному
та
місцевому
рівнях.
Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» в
першу чергу приділяє увагу ключовим демократичним
реформам та імплементації таких наскрізних тем, як: сприяння
євроінтеграції; боротьба з корупцією; децентралізація; прозоре
та підзвітне врядування (включаючи періоди виборчих
кампаній); інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю,
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), представників ЛГБТІ
спільноти
(лесбійок,
гомосексуалістів,
бісексуалів,
трансгендерних осіб та осіб інтерсекс), молоді та інших
вразливих
груп.
Заходи та види діяльності:
- реагування на непередбачувані виклики під час
розробки політик;
- міжрегіональні обміни;
- організація заходів та участь у заходах;
- ініціативи громад та мобілізація громадян для участі у
заходах;
- заходи спрямовані на боротьбу з корупцією;
- молодіжні ініціативи та студентське самоврядування.
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Кінцевий термін
Кінцевий термін
подачі заявки
подачі заявки
15 вересня 2017р.
24 липня 2017 р.

Територіальні межі
Територіальні межі
Україна
Україна

Мова заявки
Мова заявки
українська
англійська

Цільова група
Цільова група

навчальні заклади, ІТЗареєстровані
ЗМІ (ТБ,
фахівці,
підприємства,
радіо,
друковані
газети,
комп'ютерні клуби тощо
медіа-платформи), або онРозмір
гранту $
лайн ресурси, блогери,
громадські
9000
грн. організації

Розмір гранту
Інформація
та $
посилання
1000 дол. США
http://gurt.org.ua/news/recent/3
Інформація та
9814/

посилання

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfMhe7e8PbLjxmKPTC4jM5pqhGwfYeM0
Xm6KeQM8O8tgUyTQ/viewfo
rm

«За цифрофими технологіями – майбутнє.
Залучимо дітей і молодь до цифрового світу»
Мета програми - Показати молоді, яким цікавим може бути
програмування та як із його допомогою можна втілювати
найсміливіші творчі ідеї, – мета Meet and Code. Формат
організатори обирають на свій розсуд. Це можуть бути
майстер-класи, хакатони, семінари з програмування, лекції,
кінопокази, конкурси, ночі кодування, курси робототехніки
тощо.
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За додатковою інформацією, підтримкою та супроводом:

м. Львів, вул. Винниченка, 18, кім. 134

+380 98 017 2575
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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