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Кінцевий термін
подачі заявки
Постійно діюча

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська, англійська

Цільова група
неурядові організації, лікарні,
початкові школи, науководосліджувальні інститути та
інші неприбуткові організації

Розмір гранту $
Індивідуально для кожного
проекту

Інформація та
посилання
http://www.ua.embjapan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.h
tml

Посольство Японії в Україні
СФЕРА ПРОЕКТІВ:
 МЕДИЧНА ДОПОМОГА
 ОСВІТА
 СПОРТ
 ДОПОМОГА
 НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПРОШАРКУ НАСЕЛЕННЯ, ЩО
ТЕРПИТЬ НУЖДУ
 СУСПІЛЬНИЙ ДОБРОБУТ
 НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
Кошти програми Кусаноне надаються після дослідження та
оцінки кожної заявки на щорічній проектній основі. Відносно
суми допомоги на кожний окремий проект просимо
консультуватись із економічним відділом Посольства Японії в
Україні, зателефонувавши в Посольство (дні та години
прийому: понеділок - п'ятниця з 9:00 до 12:30, тел.: (38044)490-70-76, факс: (38-044) 490-55-02), або надіславши email: kusanone@kv.mofa.go.jp
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Кінцевий термін
подачі заявки
безтерміново

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Українські НУО, місцеві
органи влади

Розмір гранту $
15 000 євро

Міністерство закордонних справ Естонії
Інформація та
посилання
-

Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних
галузей:
1) освіта;
2) охорона здоров'я;
3) мир і стабільність;
4) розвиток демократії і верховенство закону;
5) економічний розвиток;
6) екологічно сприятливий розвиток;
7) інформування громадськості та глобальна освіта.
І відповідати загальним цілям розвитку співпраці:
- становище жінок та забезпечення гендерної рівності;
- поліпшення навколишнього середовища та
підвищення рівня екологічної свідомості;
- сприяти втіленню ICT solutions.
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
30 квітня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Письменники з України

Розмір гранту $
5 000 євро

Central European Initiative
Центрально-Європейська ініціатива (CEІ) надає стипендії для

Інформація та
посилання
http://www.cei.int/content/ce
i-fellowship-writersresidence-call-applications2017-deadline-30-april

письменників, спрямовані на заохочення транскордонного
співробітництва та просування в галузі літератури.
Переможець отримає грошовий приз у розмірі 5000 євро на
три місяці проживання в державі-члені СЕІ по своєму вибору.
У цей період, обраний автором, він будеде працювати над
літературним проектом, який запропонував у своїй заяві.

3

Кінцевий термін
подачі заявки
15 квітня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Державні органи влади,
неурядові громадські
організації, міжнародні
неурядові організації.

Розмір гранту $
100 000 дол. США

Міжнародний фонд культурного розмаїття
оголошує конкурс проектів на отримання
фінансової допомоги
Проекти, які отримують підтримку МФКР, охоплюють

Інформація та
посилання

широкий спектр діяльності – від інституційного розвитку та

http://en.unesco.org/creativit
y/ifcd/apply/selectionprocedure

також підтримки підприємницької діяльності та консолідації

культурного мапування до політики аналізу та розвитку, а
культурних індустрій.
Заявки можуть подавати:
- державні органи/установи;
- неурядові громадські організації (неприбуткові громадські
організації, що діють у сфері культури або супровідних
галузях);
- міжнародні неурядові організації (неприбуткові громадські
організації, що діють у сфері культури або супровідних
галузях).
Для отримання додаткової інформації, звертайтесь, будь
ласка, до Управління міжнародного співробітництва
Міністерства культури України за телефоном:
+ 38 (044) 234 41 93
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Кінцевий термін
подачі заявки
07 квітня 2017 року

Територіальні межі
Львівська область

Мова заявки
Англійська

Цільова група
ВПО

Розмір гранту $
12 000 євро

Інформація та
посилання
http://iom.org.ua/ua/konkurs
-dlya-gromad-zacikavlenihv-uchasti-u-proekti-ua12017-166

МОМ оголосило конкурс для громад
Мета

проекту: інтеграція

та

об'єднання

внутрішньо

переміщених осіб (ВПО) та членів приймаючих громад,
шляхом

соціальної

згуртованості

населення

та

миробудівництва.
Завдання проекту:
-

Залучити широке коло членів громади (місцеві жителі,

ВПО, національні меншини та етнічні групи, люди з
особливими потребами та ін.) до участі у соціальних заходах,
які

спрямовані

на

згуртування

громади,

гармонійне

співіснування, підтримку інтеграційних та адаптаційних
процесів серед ВПО та приймаючих громад, а також на
зменшення соціальної напруги та вирішення конфліктів
всередині громади;
-

Розширити спектр соціальних послуг для населення

громади за місцем проживання;
-

Розвиток волонтерства, соціальних та громадських

ініціатив.
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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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