ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
17 червня 2018 року.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська

Цільова група
неполітичні, нерелігійні
громадські організації з
будь-якої області України.

Розмір гранту $
8 000 дол США

Інформація та
посилання
https://www.irex.org/region/
europe-eurasia/ukraine

Конкурс на фінансування проектів, спрямованих
на налагодження співпраці поліції та громади
IREX запрошує до участі у конкурсі громадські організації,
які виконуватимуть проекти з налагодження співпраці поліції
та громади у сферах:
- попередження торгівлі людьми,
- попередження домашнього насильства,
- підвищення рівня безпеки у місті.
Організації, що подають заявки, повинні мати попередній
досвід роботи в обраній тематиці.
Проекти оцінюватимуться за наступними критеріями:
1. Спрямованість на широке коло людей
2. Інклюзивність - залучення вразливих груп населення
3. Інноваційність та оригінальність підходу
4. Тісна співпраця з поліцією
Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно:

Надіслати заявку

Надіслати бюджет проекту

Надіслати скан-копії наступних документів:

Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної
особи (за наявності) або копія виписки з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців (скан надіслати електронною поштою);

Копія рішення про внесення до Реєстру
неприбуткових організацій та установ (скан надіслати
електронною поштою);
Заявки слід надсилати на адресу skryshtal@irex.org з темою
назва обраної теми_ ваше місто.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Кінцевий
визначено.

термін

не

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Жіночі громадські
об’єднання, жіночі
ініціативні групи.

Розмір гранту $
500 – 20 000 дол США

Інформація та
посилання
https://www.globalfundforwom
en.org/

Гранти від «Глобального Фонду для жінок»
Фонд підтримує жіночі групи, чия діяльність спрямована на
поліпшення становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за
межами США. Фонд постійно виділяє невеликі гранти в
розмірі від $500 до $20 тис. на загальний розвиток діяльності
жіночих об’єднань, а також на реалізацію конкретних проектів.
Об’єднання мають відповідати наступним вимогам щодо
діяльності:


Побудова

світу

і

викорінення

гендерної

нерівності;
Поліпшення загального і репродуктивного
здоров’я жінок;

Сприяння участі жінок в суспільно-політичному
житті;

Забезпечення економічної та екологічної
справедливості;

Підвищення доступу до освіти;

Розвиток філантропії в підтримку соціальних
змін.


Загальні вимоги:

Об’єднання має перебувати за межами США, бо
фонд не фінансує об’єднання, розташовані на території США;

Діяльність об’єднання
повинна
чітко
відображати його прихильність дотриманню прав людини і
рівноправності жінок і чоловіків;

Заявка має подаватися від об’єднання. Фонд не
приймає індивідуальні заявки;

Об’єднання має перебувати під керівництвом
жінок. Жінки повинні займати всі або більшість керівних посад
у вашій групі.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 вересня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, українська,
російська

Цільова група
Молоді представники
громадських об’єднань, які
працюють у екологічному
секторі.

Розмір гранту $
2 500 - 7 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.jwhinitiative.org/ab
out/who-can-nominate/

Ініціативи Джоука Воллера-Хантера для молодих
активістів екологічного сектору
У межах програми Ініціатива надає малі гранти на навчання та
тренінги для активістів, які будуть висунуті їхніми
організаціями як майбутні лідери.
В межах конкурсу доступні такі гранти:
- 10 грантів по 2 500 євро;
- 4 гранти по 5 000 євро;
- 2 гранти по 7 000 євро.
Загалом, планується відібрати в межах цього конкурсу 16
кандидатів.
У заявці на номінацію слід чітко окреслити, чому дана особа є
стратегічно важливою для організації.
Процес відбору кандидатів триватиме до 6 тижнів після
завершення прийому заявок. Потенційно обрані кандидати
повинні будуть розробити детальний план розвитку лідерства з
бюджетом та терміном його реалізації.
Хто може взяти участь
Молоді люди, які працюють або є членами екологічних ОГС в
країнах, що розвиваються та країнах з перехідною економікою,
які виявили потенціал і зацікавлені в подальшому розвитку їх
лідерства. Визначення поняття "молодий" не пов'язане з
конкретним віковим обмеженням. Проте, перевага буде
надаватися молодим жінкам та чоловікам віком до 35 років.
Кандидати повинні мати досвід:
- питання екологічного та сталого розвитку;
- співпраця з громадами;
- мати інноваційних та творчий підхід до завдань;
- подачі звітності про хід виконання завдань;
Грант може застосовуватися для широкого кола заходів
залежно від потреб та інтересів. Більшість грантоотримувачів
використовують фінансування для просування своїх знань та
навичок шляхом навчання, курсів, тренінгів або їх розширення
через стажування, участі у конференціях, зустрічах на
високому рівні тощо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
3 серпня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Дослідники, дослідницькі
групи, центри, інститути,
університети, тощо.

Розмір гранту $
Загальна сума програми –
60 000 000 японських Ієн.
Сума на проект – 8 000 000
японських Ієн.

Інформація та
посилання
http://www.toyotafound.or.jp/e
nglish/research/2018/

Дослідницькі гранти Toyota 2018
Toyota Foundation приймає заявки на дослідницьку програму
грантів 2018. Ця програма заохочує амбітних дослідників, які
вивчають нові цінності суспільства та шукають підходи для
вирішення складних проблем, що постануть у суспільстві в
майбутньому. Програма підтримує дослідження широкого
спектру питань соціальної тематики.
Фонд надає гранти на підтримку досліджень та операцій з
метою
виявлення
різноманітних
соціальних
питань,
зосереджуючи увагу на сферах людського і природного
середовища, соціального забезпечення, освіти та культури.
Цілі
- Розробка
соціально-економічних систем
сталого
розвитку в межах природних ресурсів та навколишнього
середовища;
- Розкриття ідей щодо того, як належним чином
розподіляти навантаження, що виникають внаслідок стихійних
та техногенних катастроф;
- Створення моделі розподільного правосуддя для
подолання розповсюдження соціальних розбіжностей та
нерівності, а також зростаючого порушення рівноваги між
регіонами;
- Формулювання концепції формування нових спільнот, в
яких люди різних культур та передумов можуть жити в
гармонії та шукати загальну концептуальну базу щодо прав
людини, рівності та справедливості, яка охоплює різноманітні
групи людей;
- Пропозиція нових ідей та методологій щодо збереження
культури та історії та передача їх майбутнім поколінням;
Тривалість проекту розрахована до 2 років, за умови, якщо
проект розпочнеться не пізніше 1 травня 2019 року.
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Кінцевий термін
подачі заявки
25 червня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Державні та неурядові
організації

Розмір гранту $
50 000 - 350 000 дол США

Інформація та
посилання
https://tobaccocontrolgrants.org/
files/Round24/Project%20Ideas/
Call%20for%20Proposals%20R
d%2024%20-%20English.pdf

Гранти на підтримку проектів з
протидії тютюнопалінню
Міжнародний союз боротьби з туберкульозом та
захворюваннями легенів та Кампанія за свободу дітей від
тютюну приймають заявки на 24-й раунд Блумберзької
ініціативи, спрямованої на скорочення вживання тютюну.
Пропозиції мають бути спрямовані на зміни у політиці щодо
вживання тютюну, що матимуть наслідком скорочення
тютюнопаління.
Пропозиції мають зосереджуватися на досягненні змін у
політиці, що призведе до значного скорочення вживання
тютюну.
Пріоритет буде надаватися проектам, які призведуть до
сталого поліпшення законодавства про захист тютюну,
правил, політики на національному та субнаціональному
рівнях:
- Податкові та цінові заходи, включаючи незаконну
торговельну політику стосовно оподаткування.
Прямі та непрямі рекламні заборони (включаючи рекламу та
спонсорство)
- Встановлення законодавства про заборону куріння для
громадських місць та робочих місць
- Політика для графічних попереджувальних етикетків
на тютюнові вироби
Тривалість проектів від шести до двадцяти чотирьох місяців
Заявники повинні спочатку подати коротку "Ідею проекту" за
допомогою онлайн-системи за адресою:
www.tobaccocontrolgrants.org.
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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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