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Кінцевий термін
подачі заявки
11 липня 2017 р.

Територіальні межі
України

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Молоді чоловіки і жінки,
Випускники шкіл без,
Молодь з вразливих верств
населення та внутрішньо
переміщених осіб,
Викладачі, Молоді лідери і
підприємці, Молодіжні
організації.

Розмір гранту $
750 – 1 500 000 євро

Інформація та
посилання
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSCh
ck=1495682949187&do=pu
bli.detPUB&searchtype=QS
&orderby=upd&orderbyad=
Desc&nbPubliList=15&page
=1&aoref=155852

Програма сприяння розвитку, працездатності і
активності!
Цілі:
- Підтримка творчої молоді в розвитку свого
підприємницького потенціалу та ідей шляхом навчання її
належними навиками в рамках неформального навчання та
практичного
досвіду
і
інноваційних
підходів
до
підприємництва;
- Розширення доступу до освіти, можливостей навчання,
і працевлаштування молоді, в тому числі з вразливих верств
населення, переміщених осіб та молоді з районів конфліктів,
шляхом заохочення ефективних альянсів зайнятості між
організаціями в області ринку освіти і праці;
- Підтримка
національних
властей
в
розробці
молодіжної політики або вдосконалення нормативно-правової
бази, шляхом заохочення більш широкого політичного
діалогу, міжвідомчого співробітництва в рамках національних
адміністрацій та розвитку партнерських відносин для
створення робочих місць між відповідними органами влади та
іншими зацікавленими сторонами.
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Кінцевий термін
подачі заявки
21 червня 2017 року.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
неприбуткові організації

Розмір гранту $
3 250 000 гривень

Інформація та
посилання
http://www.coe.int/en/web/k
yiv/-/the-call-for-proposalsgrants-to-supportamalgamation-intermunicipal-co-operation-andto-improve-the-quality-ofselected-municipal-servicescompetiti

Кошти для підтримки міжмуніципального
співробітництва і для поліпшення якості
окремих муніципальних послуг
Метою програми «Децентралізація та територіальна
консолідація в Україні» є підтримка створення стійкої
системи місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, вона
спрямована на:
– надання правової експертизи та практичної допомоги, що
має відношення до територіальної консолідації країни;
– зміцнення потенціалу посадових осіб (обраних чи
назначених);
– удосконалення правової та інституційної основи для
децентралізації та сталого місцевого самоврядування;
– підвищення рівня професіоналізму, ефективності та
адміністративного потенціалу в центральних і місцевих
органах влади.
Гранти будуть фінансувати ініціативи, спрямовані на
підтримку міжмуніципального співробітництва, поліпшення
і забезпечення стійкості муніципальних послуг, що
надаються громадянам, сприяти створенню механізмів для
покращення узгодження рішень в місцевих органах,
розвивати інновації, які можуть бути впроваджені в практику
по екологічній стійкості.
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Кінцевий термін
подачі заявки
11 липня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська мова

Цільова група
дизайнери, вчені,
підприємства

Розмір гранту $
10 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://newplasticseconomy.
org/innovation-prize

Plastics Innovation Prize
Проектування Design Challenge закликає світову спільноту
надати свої ідеї, інновації та нові технології, які мають
потенціал для трансформації економіки пластмас; розробити
рішення для екологічних пластмасових упаковок.
Проект може вирішувати декілька питань, наприклад,
усунення необхідності в малоформатних упаковках, які не
переробляються, або виготовлення екологічно безпечних
упаковок. Можливі будь-які проекти, від переробки
алюмінієвих банок до упаковок для питної води!
Невід’ємною частиною проекту мають бути формат / модель /
доставка системи переробки (крім переробки великих
пакувальних виробів, яка вже широко використовується).
Проект повинен відповідати на такі питання:
- Чи дозволить пропоноване рішення ліквідувати
неутилізовану пластмасу малоформатних відходів?
- Чи є ідея новою і унікальною?
- Ідея зробить життя простіше для користувачів?
- Ідея може бути прискорена і розширена?
- Чи допоможе ідея локальним проблемам на місцях?
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Кінцевий термін
подачі заявки
16 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська мова

Цільова група
Неприбуткові організації

Розмір гранту $
50 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://www.ned.org/about/sta
tement-of-principles-andobjectives/

Гранти від Національного фонду підтримки
демократії для зміцнення
громадянського суспільства
Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним
перетворенням та побудові громадянського суспільства в
Україні.
NED зацікавлений в пропозиціях від місцевих незалежних
організацій спрямованих на:
- Заохочувати і захищати права людини і верховенство
закону
- Підтримка свободи інформації та незалежних засобів
масової інформації
- Зміцнення демократичних ідей і цінностей
- Сприяння підзвітності та прозорості
- Зміцнення організацій громадянського суспільства
- Зміцнення демократичних політичних процесів та
інститутів
- Сприяння громадянської освіти
- Підтримка демократичного розв'язання конфліктів
- Сприяння свободі асоціацій
- Зміцнення на широкій основі ринкової економіки
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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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