ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор

Гранти від посольства Чехії на підтримку
демократії та прав людини в Україні

Розмір гранту $

Посольство Чехії оголосило конкурс в області медіаосвіти,

від 530 000 грн. до
2100 000 грн.

прав людини, боротьби з корупцією і судової реформи з

Інформація та
посилання

метою підтримки демократії і прав людини. Програма

http://www.mzv.cz/kiev/uk/x
2005_11_03/call_for_propos
als_for_ukrainian_ngos.html

демократизації.

визначає важливість громадянського суспільства в процесах
Пріоритетні напрямки:
- Розвиток критичного мислення та медіаграмотності в
українській громадськості;
- Роз’яснювальна робота, консультування та впровадження
антикорупційних та судових реформ;
- Моніторинг, аналіз і пропаганда прав людини в Криму і / або
Луганській і Донецькій областях.
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Кінцевий термін
подачі заявки
17 липня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська область

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації,
благодійні фонди

Розмір гранту $
Від 14 000 до 28 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.gurt.org.ua/news/
grants/38880/

Конкурс міні-грантів в рамках Проекту
«Київський Діалог»
Мета конкурсу – сприяння соціальній згуртованості,
взаєморозумінню у громаді, покращенню міського
середовища та розв’язанню конкретних проблем місцевих
громад Львівської, Волинської, Рівненської, ІваноФранківської,
Одеської,
Миколаївської,
Черкаської,
Дніпропетровської, Харківської та підконтрольних Україні
територій Донецької та Луганської області шляхом
підтримки локальних громадських ініціатив.
Тематика проектів має бути спрямована на міський
розвиток, важливість конкретної проблеми для місцевої
громади / регіону має бути обґрунтованою. Проект повинен
чітко та реалістично зазначати, яким чином він спроможеться
вплинути на розв’язання зазначеної проблеми.
Пріоритет надаватиметься проектам, які:
передбачають взаємодію між громадою та місцевою владою
в розв’язанні конкретної проблеми та використання
механізмів громадської участі;
передбачають активне залучення до їх реалізації молоді;
мають чітко визначені ціль та детальний план заходів;
передбачають реалістичні та вимірювані результати;
мають раціональні бюджети та демонструють ефективність
витрачання коштів;
залучають власні ресурси не менш як 10% від загальної
вартості проекту;
пропонують інноваційні методи розв’язання проблеми.
В Львівській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській
обл. - Станіслав Безушко, координатор проекту «Київський
діалог» в м.Львів, lviv@kiev-dialogue.org;
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 липня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська область

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадські організації,
благодійні фонди,
молодіжні громадські
організації.

Розмір гранту $
Від 60 000 до 80 000 грн.

Інформація та
посилання
http://carpathianfoundation.o
rg.ua/%D1%80%D0%BE%
D0%B7%D0%B2%D0%B8
%D1%82%D0%BE%D0%B
A%D0%B3%D1%80%D0%B
E%D0%BC%D0%B0%D0%
B4/%D0%BF%D1%80%D0
%BE%D0%B5%D0%BA%
D1%82%D0%B4%D1%96%D0%B
9%D1%81%D0%BD%D0%
BE%D1%80%D0%B0%D0%B
7%D0%BE%D0%BC-3-0/

«Карпатська фундація» (Карпатський фонд) та Карпатський
фонд – Словаччина за фінансової підтримки Словацького
агентства
з
розвитку
міжнародної
співпраці Slovak Aid оголошують конкурс проектів.
Мета конкурсу: підвищення активної участі громадян у
державному управлінні та підтримка громадської участі,
зокрема за допомогою заснування і поновлення діяльності
громадських рад на цільовій території.
Завдання конкурсу:
- Пряме залучення громадян, зокрема молодих людей,
до процесу планування, підготовки та реалізації проектів з
розвитку у цільових регіонах України;
- Налагодження партнерських відносин з місцевим
самоврядуванням, зокрема шляхом створення та поновлення
діяльності громадських рад;
- Зміцнення спроможності місцевих молодих активістів,
що залучені до розвитку громад в цільових регіонах України;
Зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування
шляхом співпраці з громадянським суспільством;
- Мобілізація молодих активістів з метою транскордонної співпраці і вирішення місцевих проблем в Україні;
Представлення
результатів
проекту,
налагодження
партнерських відносин та забезпечення їх сталості.
Територія реалізації проекту: села, СМТ та міста (з
населенням до 50000 мешканців)

3

Кінцевий термін
подачі заявки
31серпня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Неприбуткові громадські
організації

Розпочалася нова шоста хвиля конкурсу
«Громадськість за проєвропейські зміни
в Україні»

Мета конкурсу: посилення підтримки та тиску громадськості на
здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення
750 000 грн.
участі та залучення широкого кола організацій громадянського
суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС,
Інформація та
моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію
посилання
Україна-ЄС.
Пріоритети конкурсу:
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
- адвокаційна діяльність, в тому числі дослідження, пов'язані із
ants?pid=5336
інформаційно-просвітницькою діяльністю на основі фактичних
даних і громадського моніторингу та розкриття інформації,
спрямованої на імплементацію УА і Порядку денного асоціації на
місцевому, регіональному та міжрегіональному рівнях;
- моніторинг та оцінка реалізації стратегій і планів дій та
показників, пов'язаних з Угодою про асоціацію і Порядку денного
асоціації, на місцевому, регіональному та міжрегіональному рівнях;
- види діяльності, які сприяють комунікації, консультаціям,
діалогу та співпраці між різними зацікавленими сторонами,
спрямовані на успішну імплементацію УА та Порядок денний
асоціації на місцевому, регіональному та міжрегіональному рівнях;
- розбудова громадської політичної грамотності (наприклад,
аналіз політики, аналіз витрат і вигод і т.д.) серед громадян і
державних службовців
на
місцевому,
регіональному та
міжрегіональному рівнях;
- аналіз питань економічної політики, пов'язаних із
імплементацією УА і Порядком денним асоціації з акцентом на
темах місцевого, регіонального та/або міжрегіонального значення;
- підвищення обізнаності в питаннях, пов'язаних із імплементацією
УА, для заохочення громадської дискусії і діалогу органів влади,
громадян та
громадянського
суспільства
на
місцевому,
регіональному та міжрегіональному рівнях.

Розмір гранту $
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Кінцевий термін
подачі заявки
6 липня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Неприбуткові громадські
організації

Розмір гранту $
80 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/contest
s/konkurs_malikh_grantiv_do_
vsesvitnogo_dnya_paliativnoi_
dopomogi/

Конкурс малих грантів до Всесвітнього дня
паліативної допомоги
Програмна ініціатива “Громадське здоров’я” Міжнародного
фонду “Відродження” оголошує Конкурс малих грантів
“Підтримка
ініціатив
громадських
організацій до
Всесвітнього дня паліативної допомогит«Знімай рожеві
окуляри! Забезпечення права на знеболення важкохворих
пацієнтів в Україні»
Паліативна допомога – це підхід, який дозволяє покращити
якість життя пацієнтів всіх вікових категорій із
захворюваннями, які загрожують життю або обмежують
життя, та членів їх родин, забезпечує надання медичної,
соціальної, психологічної та духовної допомоги в період
хвороби, збереження гідності пацієнта та підтримки родини.
Пріоритети конкурсу:
- привернення уваги місцевих громад до проблем
пацієнтів, які мають невиліковні захворювання та
потребують паліативної допомоги;
- консолідація зусиль громад для прийняття системних
рішень щодо забезпечення важкохворих пацієнтів якісною
медичною допомогою;
- проведення широкої інформаційної кампанії в межах
відзначення Всесвітнього дня паліативної допомоги в рамках
інформаційної кампанії «Час зняти рожеві окуляри»;
- залучення додаткового фінансування для підтримки
установ та організацій, що надають паліативну допомогу в
конкретній громаді.
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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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