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

Територіальні межі
України

Мова заявки
українська

Цільова група
неприбуткові організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
200 000 – 1 250 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/cont
ests/konkurs_zayavok_organ
izatsiy_gromadyanskogo_su
spilstva_na_pidtrimku_initsi
ativ_z_gromadyanskoi_osvit
i_zaradi_reform_v_ukraini/

Програма «Долучайся»
Мета конкурсу - виявити та підтримати ініціативи організацій
громадянського суспільства (ОГС) України, які працюють над
посиленням ролі громадян у реформуванні країни та підвищенням
обізнаності громадян щодо їхніх фундаментальних прав і
обов’язків у демократичному суспільстві.
Завданням цього конкурсу є підтримка ініціатив, які:
- посилюють спроможність і участь громадян у розробці
нормативно-правових актів та громадському моніторингу з метою
сприяння реалізації національної програми реформ на
регіональному та місцевому рівнях;
- зміцнюють механізми громадського залучення та
підвищують можливості громадянської участі;
- підвищують антикорупційну активність, громадський
моніторинг та контроль;
- сприяють мережуванню
організацій громадянського
суспільства та розвитку ефективних регіональних та місцевих
громадських коаліцій;
- підтримують організації, мережі та коаліції у сфері
гендерних питань та інклюзивних підходів;
- займаються проблемою цькування та знущання (bullying)
серед молоді;
- розробляють та впроваджують позашкільні програми
громадянської освіти, використовуючи інноваційні та нешаблонні
підходи і методи.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 липня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Партнерами проекту
можуть бути суб’єкти
господарювання
державними або
приватними,
комерційними або
некомерційними, та
неурядовими
організаціями;
академічними установами

Розмір гранту $
Загальний
бюджет становить 31,89
млн. Євро. Сума одного
проекту від 1 млн. євро.

Інформація та
посилання
https://eeagrants.org/Media/
Files/The-EEA-and-NorwayGrants-Fund-for-RegionalCooperation

EEA-Grants: Конкурс Проектів Регіонального
Співробітництва
Фонд підтримує проекти, спрямовані на:
- Вирішення спільних європейських проблем шляхом
регіонального транскордонного співробітництва;
- Транснаціональне співробітництво у формі обміну
знаннями, обміну кращими практиками;
- Розвиток потенціалу у пріоритетних секторах ЄЕП та
Норвегії на 2014-2021 роки.
Усі проекти та заходи, що фінансуються, повинні
ґрунтуватися на основних засадах:
- Повага до людської гідності;
- Свобода;
- Демократія;
- Рівність;
- Верховенство права; та
- Повага до прав людини, включаючи права людей, що
належать до меншин.
Для участі у проекті потрібно мінімум три партнери у
консорціумі, з діяльністю у різних країнах. (Країни, що мають
право на участь, – це 15 держав-бенефіціарів, а також обрані
країни, що не є членами ЄЕП: Албанія, Білорусь, Боснія і
Герцеговина, Колишня Югославська Республіка Македонія,
Молдова, Чорногорія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна).
Пріоритетні сектори:
- Інновації,
дослідження,
освіта
та
конкурентоспроможність;
- Соціальна інтеграція, працевлаштування молоді та
скорочення бідності;
- Навколишнє середовище, енергетика, зміна клімату;
- Культура, громадянське суспільство, належне врядування,
основні права та свободи;
- Юстиція та внутрішні справи.
Всі апліканти повинні бути зареєстровані в системі EGERG за
посиланням – http://www.egregsystem.info/regionalcooperation
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Кінцевий термін
подачі заявки
26 березня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська та англійська

Цільова група
Гранти надаються
виключно українським
ЗМІ (друкованим та
електронним виданням) та
українським неурядовим
організаціям,
зареєстрованим у
відповідності до
українського
законодавства.

Розмір гранту $
25 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://ua.usembassy.gov/wp
content/uploads/sites/151/M
DF-Reforms_UKR-.pdf

Гранти Посольства США «Підтримка реалізації
реформ в регіонах»
Посольство США в Україні запрошує українські медіа організації,
незалежні засоби масової інформації, громадські медіа та блогерів
взяти участь у конкурсі проектів Фонду розвитку українських ЗМІ.
Метою конкурсу є зміцнення суспільної підтримки реформ,
забезпечення прозорості їх реалізації, а також підтримка
громадського активізму і посилення відповідальності громадян за
проведення реформ на місцевому рівні.
Проекти можуть включати, але не обмежуватимуть
наступними напрямками:
- Навчання регіональних журналістів, яке сприятиме вмінню
медіа доносити суть реформ, а також висвітлювати процес їх
втілення для широкої аудиторії;
- Проведення тренінгу для представників регіональних прес
служб із створення комунікативних стратегій у сфері реформ для
медіа та широкого загалу.
- Створення та підтримка існуючих громадських медіа та
незалежних блогерів, які відстежують проведенням реформ в
регіонах, пишуть про їх перебіг, позитивні та негативні наслідки;
- Організація освітніх прес-турів для регіональних медіа,
громадських журналістів та блогерів, які нададуть їм можливість
побачити та написати про успішні проекти об’єднаних
територіальних громад, енергозберігаючі технології, освітні
інновації на рівні області, регіону, або всієї країни.
- Підтримка конструктивного діалогу щодо реформ на
регіональному рівні через залучення до теле- і радіо-програм
представників місцевої влади, незалежних експертів та
журналістів;
Бюджети проектів можуть за потреби включати витрати на
обладнання, однак сума цих витрат не має перевищувати 30% від
загальної вартості проекту.
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Кінцевий термін
подачі заявки
26 березня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська та литовська

Цільова група
Юридичні та фізичні
особи, організації
громадянського
суспільства.

Розмір гранту $
Загальний бюджет 90 000
євро.

Інформація та
посилання
https://ua.mfa.lt/ua/ua/news/
zaproschennaa-podabatizaaabki-proektb-rozbitkuspbprats--1

Програма Розвитку співпраці та допомоги
демократії від Посольства Литовської Республіки
в Україні
Посольство Литовської Республіки в Україні запрошує подавати
проекти заявок щодо розвитку співпраці на виконання програми
Розвитку співпраці та допомоги демократії.
Посольство закликає подати заявки на виконання наступних
концепцій проекту:
1. Поліпшення соціального середовища та навчального процесу в
постконфліктних районах України.
2. Сприяння соціальній та економічній активності в регіонах
України.
3. Обмін найкращими практиками у сфері енергоефективності.
4. Популяризація історико-культурної спадщини, просування
демократичних цінностей.
Фінансування буде надаватися проектам, що відповідають
вимогам Міжвідомчого плану дій щодо керівних принципів
співпраці в галузі розвитку, затвердженого постановою Уряду
Литовської Республіки від 21 вересня 2016 року № 937. Подані
заявки на проекти повинні відповідати багатостороннім та / або
двостороннім стратегічним угодам між Україною, ЄС та Литвою
та / або стратегіями розвитку України.
Заявник повинен вказати принаймні одного партнера в Україні та
додати згоду партнера на співпрацю в реалізації проекту.
Партнер в Україні не є обов'язковим, якщо заявку на проект
подає суб'єкт господарювання України або міжнародна
організація.

4

Кінцевий термін
подачі заявки
1 квітня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
20 000 грн.

Інформація та
посилання
https://www.gurt.org.ua/new
s/grants/44033/

«Розвиток волонтерства в громадах» від Львіської
освітньої фундації
Львівська освітня фундація оголошує конкурс грантів «Розвиток
волонтерства в громадах».
Мета конкурсу: здійснювати системну підтримку малих громад
України через розвиток соціально активної молоді та налагодження
мережі постійно діючих волонтерських осередків - просторів.
Цілі програми:
- підтримка ініціатив, спрямованих на соціалізацію,
інтеграцію та залучення до життя громади дітей та підлітків сиріт,
напівсиріт, тих, що опинились у складних життєвих обставинах;
пошук, освіта та розвиток молодих волонтерів у локальних
громадах (школярі);
- підтримка ініціатив, спрямованих на соціальний, культурний
і освітній розвиток сільських територій;
- налагодження співпраці між державою, церквою та
громадським середовищем заради сталого розвитку громади;
- поширення ідеї створення мережі постійнодіючих
молодіжних волонтерських осередків.
Ґрантову заявку за встановленим зразком потрібно надсилати на
електронну адресу volunteerproject.lef@gmail.com із позначкою “На
конкурс Розвиток волонтерства в громадах”
Контакти: Львівська освітня фундація
volunteerproject.lef@gmail.com тел.:+38 093 4867 406
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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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