ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 серпня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська, російська

Цільова група
Ініціативні групи, чітких
критеріїв не встановлено

Розмір гранту $
До 2 500 000 грн.

Інформація та
посилання
http://pomogat.org/

Конкурс соціальних проектів 2017
Завдання конкурсу – зібрати якомога більше ідей для
соціальних проектів спільно з командами, здатними ці ідеї
реалізувати.
Завдання організаторів конкурсу – забезпечити ефективну
співпрацю фінансових спонсорів і ініціаторів соціальних
проектів.
Так як даний конкурс соціальних проектів проводиться
вперше, ми висунули для заявок мінімальні вимоги, щоб
кожен бажаючий міг запропонувати свій проект.
Кількість проектів, які отримають фінансування, обмежується
лише можливістю спонсорів і зацікавленістю членів журі.
ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУ
- Проект повинен бути спрямований на поліпшення
життя громадян України;
- Вартість одного проекту не повинна перевищувати
суму в 2 500 000 гривень;
- Термін реалізації проекту повинен бути до 1 року;
- Проект пропонує рішення існуючої проблеми,
результат реалізації якої може бути вимірним.
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 липня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Університети, науководослідницькі інститути

Розмір гранту $
107 тис. доларів США

Інформація та
посилання
http://www.crdfglobal.org/fund
ingopportunities/USUkraine2017

Конкурс спільних українсько-американських
науково-дослідних проектів.
Міністерство освіти і науки України спільно з Фондом
цивільних досліджень і розвитку (CRDF Global) оголошують
конкурс спільних українсько-американських науководослідних проектів за програмою «Спільні наукові проекти».
Проекти подаються в CRDF Global, через Електронну
систему подачі проектів, і в МОН України, в паперовому
вигляді і в електронному форматі
Приймаються
пропозиції з
фундаментальних
та
некомерційних прикладних досліджень в аграрній галузі у
наступних напрямках:
- Сталий розвиток землеробства – менеджмент
земельних і водних ресурсів, що запобігає їх деградації під
впливом індустріальних факторів, а також сприяє стійкості
врожаїв до змін клімату та впливу інших факторів
оточуючого середовища.
- Біотехнології сільськогосподарського спрямування,
які можуть підвищити врожайність сільськогосподарських
культур, сприяючи при цьому екологічній стійкості
сільськогосподарських земель, у тому числі такі, як генна
інженерія, молекулярні маркери і діагностикуми, а
також культури тканин рослин.
Проекти можуть належати до різних природничих дисциплін
– біології, хімії, наук про землю, техніки, математики, фізики
– при їх застосуванні до аграрної сфери. Очікується, що
результати
досліджень
будуть
опублікованими
в
рецензованих виданнях і сприятимуть розвитку глобальних
наукових знань у відповідних дисциплінах. Дослідження
можуть створювати базу для подальшої комерціалізації, але
це не може бути основною метою проекту.
Контактна інформація: Тараненко Любов Євгенівна
тел.: +380 044 256 2543 ltaranenko@crdfglobal.org
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Кінцевий термін
подачі заявки
20 вересня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Новатори, чітких критеріїв
відбору не встановлено.

Розмір гранту $
індивідуально

Інформація та
посилання
http://www.nokia.com/en_int/a
bout-us/news-events/openinnovation-challenge
Заявка:
https://gim.net.nokia.com/login
?/servlet/hype/IMT?userAction
=Browse&documentId=35f965
889d88b4adabfdc0e756112c75
&templateName=&documentT
ableId=5736923314220761987

Nokia Open Innovation Challenge 2017
Якщо ваш продукт або технологія орієнтована на
транспортний ринок, «розумні міста», безпеку в
промисловості, або якщо ваш проект підтримує розумний,
безпечний і стійкий мир, то Вам в Nokia Open Innovation
Challenge!
Nokia Open Innovation Challenge, в партнерстві з
підприємством фірми Nokia Growth Partners, шукає ідеї,
технології і нові бізнес-моделі в Інтернет індустрії.
Ми хочемо бачити стартапи і новаторські проекти, які:
- Поліпшують міста шляхом вирішення багатьох
міських проблем;
- Підвищують рівень безпеки за допомогою технології;
- Покращують взаємодіє між навколишнім світом та
віртуальною реальністю;
- Включають
промислову
революцію
з
LTE,
робототехнікою та датчиками;
- Покращують здоров’я з цифровими технологіями.
Категорії:
- Інновації для IoT вертикалей: проблеми міст, безпека і
захист, автомобілебудування, промисловість
- Інновації для гуманітарної допомоги: технології для
благодійності, Nokia «рятуючи життя»
Критерії відбору:
Конкурс відкритий для новаторів в усьому світі в розвитку
технологій майбутнього в Інтернет індустрії в області
розумних міст, мобільності, безпеки і безпеки та пов’язаною з
галуззю промисловості.
Особливу
увагу
буде
приділено
рішенням,
які
використовують технології, для збереження і поліпшення
життя.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 червня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
Загальний бюджет
конкурсу - 111 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.gurt.org.ua/news/gr
ants/39082/

Конкурс на підтримку освітніх локальних заходів
для випускників програми «Розуміємо
права людини»
Українська Гельсінська спілка з прав людини у рамках плану
дій Всеукраїнської освітньої програми “Розуміємо права
людини” (далі – Програма) при підтримці програми Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID) «Права людини в дії»
запрошує українські громадські організації та ініціативи, в
яких хоча б один представник є випускником навчальних
заходів Програми, до участі в конкурсі на отримання
підтримки для проведення локальних освітніх заходів.
Метою проведення конкурсу є підвищення громадянської
активності в сфері захисту прав людини та громадських
інтересів і створення умов для продовження навчання
випускників Програми через практичні дії.
Пріоритети конкурсу:
- Спрямованість запланованої діяльності на підтримку та
захист прав людини.
- Залучення місцевих громад, молоді до громадської
активності щодо просування та захисту прав людини.
- Проведення відкритих освітніх заходів на актуальні
теми, що стосуються прав людини.
- Залучення до освітніх заходів представників різних
населених пунктів та регіонів України.
- Розвиток
співробітництва
між
випускниками
Всеукраїнської освітньої програми “Розуміємо права людини”.
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Кінцевий термін
подачі заявки
-

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
До 30 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://dhrp.org.ua/uk/publika
tsii1/1728-20170614-uapublication

Громадянське суспільство задля розвитку
демократії – конкурс проектних пропозицій
від ПРООН
Ви є представником організації громадянського суспільства
України? Маєте ідею проекту, який може сприяти покращенню
діалогу між організаціями громадянського суспільства та
органами влади? Гадаєте, можете реалізувати такий проект
протягом року та за умов отримання гранту від ПРООН в
обсязі не більше ніж 30 000 дол. США?
Ми шукаємо проекти, які:
- Пропонують більш ефективні шляхи використання вже
існуючих методів діалогу між організаціями громадянського
суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на
підвищення участі громадян у процесі прийняття рішень на
місцевому рівні та у процесі формування та використання
коштів місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив,
механізмів місцевої демократії, публічного контролю та
підзвітності
органів
влади;
розробку
інноваційних
інструментів стимулювання участі громадян; просування
порядку денного реформ на регіональному рівні; залучення
організацій громадянського суспільства у впровадження
- Національної
стратегії
сприяння
розвитку
громадянського суспільства на обласному рівні, та інші);
- Використовують
існуючі
законодавчо-регуляторні
рамки для створення нових майданчиків для діалогу,
демонструючи при цьому сталість таких майданчиків;
- Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері
адвокації і лобіювання для внесення змін в існуючі
законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу
між
організаціями
громадянського
суспільства
та
органами влади.
З додатковими питаннями, просимо звертатись до п. Олени
Урсу електронною поштою olena.ursu@undp.org або
+38-044-253-59-65.
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Кінцевий термін
подачі заявки
11 липня 2017 року.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації,
молодіжні організації, молоді
активні люди

Розмір гранту $
750 000 – 1 500 000 євро

Інформація та
посилання
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSCh
ck=1497939930870&do=pu
bli.detPUB&nbPubliList=15
&aoref=155852&orderbyad
=Desc&searchtype=QS&ord
erby=upd&page=1&userlang
uage=en

Програма сприяння розвитку, працездатності і
активності молоді
Європейський союз (ЄС) приймає пропозиції з метою
сприяння зайнятості та активної участі молоді в житті
суспільства і економіки, шляхом розвитку навичок,
необхідних на ринку праці і підтримуючи їх у становленні
лідерів і підприємців, полегшуючи пошук нових професійних
можливостей.
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.
Правила подачі
Перший етап – подача концептуальної заявки.
На другому етапі відібраним буде запропонована повна форма
для заповнення.
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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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