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Кінцевий термін
подачі заявки
8 березня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
неприбуткові організації

Розмір гранту $
150 000 євро.

Інформація та
посилання
http://eacea.ec.europa.eu/ho
me/erasmusplus/actions/key-action-2cooperation-for-innovationand-exchange-goodpractices/capacity_en

Гранти від Європейської комісії на розвиток
потенціалу молоді
Європейська комісія пропонує фінансування для проектів, які
спрямовані на розвиток потенціалу молоді.
В рамках оголошеного конкурсу неприбуткові організації
України

мають можливість створювати партнерства з

організаціями

держав-членів

ЄС

та

інших

країн,

запроваджувати міжнародний обмін, модернізувати навчальні
програми, реалізовувати спільні проекти тощо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
безтерміново

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, естонська

Цільова група
НУО або місцевих органів
влади

Розмір гранту $
15 000 євро

Інформація та
посилання

Мікрофінансування для українських НУО або
місцевих органів влади
Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість
мікрофінансування проектів покриття повної або часткової
вартості проекту.
Мета

мікрофінансування

-

швидко

реагувати

на

короткострокові потреби в пріоритетних країнах і підвищити
потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також
неурядових організацій і фондів, що діють в громадських
інтересах.
Якщо у вас є питання, що стосуються процедури подачі
заявок або ж подання документів, будь ласка, зв'яжіться з
Посольством Естонії в Києві.
телефон (380 44) 590 07 80
факс (380 44) 590 07 81
Адреса електронної пошти: Embassy.Kyiv@mfa.ee
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Кінцевий термін
подачі заявки
20 квітня 2017 р.

Територіальні межі
Львівська, Дніпропетровська

Мова заявки
українська

Цільова група
НУО або місцевих органів
влади

Розмір гранту $
1000 євро в гривневому
еквіваленті

Інформація та
посилання
http://www.uhrf.org/.

Міні гранти для внутрішньо переміщених жінокпідприємців
Ви є новим членом Львівської чи Дніпропетровської
громади й хочете започаткувати підприємницьку діяльність? Тоді ця інформація буде цікавою для Вас! Ви можете взяти
участь
у конкурсі
бізнес-планів
на
започаткування
підприємницької діяльності чи малого бізнесу в рамках
реалізації проекту «Інноваційна програма з розвитку
підприємництва внутрішньо переміщених жінок у сільській
місцевості».
Проект фінансується Міністерством закордонних справ
Литовської Республіки й реалізується у:
- Львові ГО «Центр просвітництва та розвитку людини»;
- Дніпрі Всеукраїнською громадською організацією
"Громадська Палата України" у партнерстві з ГО «Фундація
прав людини».
Жінка, яка претендує на отримання гранту, може подати в
рамках конкурсу лише одну заявку.
В межах реалізації бізнес-планів кошти гранту можуть бути
використані, зокрема, на такі види діяльності:
- купівля обладнання для виробництва товарів;
- забезпечення інструментами для надання послуг;
- забезпечення ресурсами для виробництва товарів та
надання послуг.
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Кінцевий термін
подачі заявки
24 березня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
Загальний бюджет
конкурсу – 111 000 грн.

Інформація та
посилання
http://helsinki.org.ua/tenders
/konkurs-na-pidtrymkuosvitnih-zahodiv-dlyavypusknykivvseukrajinskoji-osvitnojiprohramy-rozumijemoprava-lyudyny/

Конкурс на підтримку освітніх локальних заходів
для випускників програми «Розуміємо права
людини»
Українська Гельсінська спілка з прав людини та
Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини»
запрошують випускників Програми взяти участь у конкурсі на
отримання фінансування для проведення локальних освітніх
заходів.
Українська Гельсінська спілка з прав людини у рамках плану
дій Всеукраїнської освітньої програми “Розуміємо права
людини” (далі – Програма) при підтримці програмою
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
7 квітня 2017

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неурядові організації

Розмір гранту $
50 тис. дол. США

Інформація та
посилання
http://www.ned.org/applyfor-grant/ru/

Конкурс малих грантів від NED
Щороку Національний фонд на підтримку демократії (NED)
надає фінансове допомогу сотням неурядових організацій у
всьому світі, які працюють на благо демократичних цілей і
зміцнення позицій демократичних інститутів.
Фонд NED зацікавлений в пропозиціях від місцевих
незалежних організацій, з непартійними програмами,
спрямованими на:
- Розвиток і захист прав людини і законності;
- Підтримку свободи інформації та незалежних медіаресурсів;
- Зміцнення демократичних формацій та цінностей;
- Забезпечення звітності та прозорості;
- Підтримку громадських громадських організацій;
- Зміцнення демократичних політичних процесів та
інститутів;
- Підтримку громадянської грамотності;
- Сприяння вирішенню демократичних конфліктів;
- Сприяння свободі асоціацій;
- Підтримку глобальної 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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