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

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Фізичні особи, ініціативні
групи, представники
громадських організацій.

Розмір гранту $
3000 грн.

Інформація та
посилання
https://drive.google.com/file/
d/1GLkKUnqnKGMBijQEx
u3ZQ7Gp3_3O6aNe/view

Конкурс мікрогрантів для молодіжних проектів
«Україна починається з тебе»
Метою конкурсу є розвиток лідерського потенціалу та
навичок проектного менеджменту молодих людей, а також
підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на згуртування та
активізацію громади, розбудову суспільного діалогу,
залучення молоді до суспільних процесів, пропагування
активного способу життя.
Запропоновані ініціативи мають бути спрямовані на
вирішення актуальних проблем та задоволення наявних
потреб громади, залучаючи різні вікові групи та верстви
населення. Перевагу буде надано тим проектам, що будуть
мати продовження після завершення фінансування від
конкурсу. Приклади ініціатив, що можуть бути підтримані у
рамках цього конкурсу:
 семінари, тренінги, воркшопи, публічні лекції та інші
освітні заходи;
 публічні круглі столи, дискусійні клуби, громадські
обговорення;
 фестивалі, виставки, інклюзивні громадські заходи;
 просвітницькі кампанії (наприклад, з питань
децентралізації, енергоефективності, прав людини тощо);
 громадські заходи з благоустрою територій та
організації зон суспільного дозвілля;
 стажування/навчальні візити за умови застосування
отриманих знань на практиці у власній громаді.
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 грудня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
До фінансування до
150 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.irf.ua/grants/contest
s/mizhnarodniy_fond_vidrodzh
ennya_ogoloshue_konkurs_ide
y_dlya_partnerstva_u_kraudfan
dingoviy_initsiativi_kultura_sp
ilnota/

Нова краудфандингова ініціатива у
галузі культури
Фонд «Відродження» оголошує нову краудфандингову
ініціативу «Культура. Спільнота», у межах якої буде
підтримувати проекти, на які надаватимуть кошти громадяни.
Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом
краудфандингу – залучення коштів від громадян.
Завдяки підтримці Фонду, громадські організації, які
реалізують проекти у сфері культури та залучають кошти
спільноти отримають додаткові можливості для реалізації
своїх ідей.
Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких
ініціатив, які допомагають знайти порозуміння у суспільстві,
залучають людей з різних середовищ та регіонів.
Для участі потрібно заповнити коротку заявку з описом
запропонованої ідеї та планів щодо краудфандінгової кампанії.
Заповнену
анкету
слід
відправити
на
електронну
адресу: mykhaylova@irf.ua
Дата збору заявок – 17.00 останнього робочого дня кожного
місяця.
До 15 числа кожного наступного місяця Фонд оголошуватиме
про результати відбору заявок на участь у цій ініціативі.
Якщо заявку схвалено – заявнику потрібно залучити кошти від
громадян на свій проект на «Спільнокошті» (партнерській
платформі ініціативи Фонду) або іншому краудфандинговому
веб-сайті.
Термін підготовки та проведення кампанії – не більше 6
місяців від повідомлення від Фонду про партнерство.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 травня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації,
представники бізнесу

Розмір гранту $
5 000 – 20 000 євро

Інформація та
посилання
https://innovatingjustice.com/

Конкурс інновацій у праві Innovating
Justice Challenge
Новатори, що працюють в сфері правосуддя та права в Україні
та у всьому світі, можуть подати онлайн заявку та отримати
гранти, підтримку менторів та міжнародний нетворк.
Найкраща інновація виграє тижневий курс навчання в Гаазі,
грант до 20 тис. Євро, а також доступ до мережі наставників і
потенційне фінансування в майбутньому.
Зокрема, заохочуються подачі, які будуть зосереджені на п’яти
головних проблемних сферах: правосуддя у сфері зайнятості, у
сфері
сім’ї,
проекти
повязані
із
правами
на
земелю, злочинністю і правозастосуванням, а також проекти
направлені на допомогу малому та середньому бізнесу. Заявки
загального “лігал тек” характеру також приймаються.
Критерії відбору включають наступне:
- інновації мають бути пов’язані з правосуддям,
- мати життєздатну бізнес модель,
- можливість масштабування,
- здатність створювати соціальний вплив
- також оцінюється команда та унікальність проекту.
Контакти: Dmitry.foremnyi@gmail.com тел.: 099008683
Гаагський Інститут Інновацій у Праві (HiiL)
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Кінцевий термін
подачі заявки
8 травня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Державні
установи,
організації громадського
та приватного секторів
включно з міжнародними
та
регіональними
організаціями

Розмір гранту $
15 000 євро

Інформація та
посилання
http://cei.int/content/ceicooperation-fund-callproposals-2018-open-deadline8-may

Гранти Фонду співпраці
Центральноєвропейської ініціативи
Центральноєвропейська ініціатива приймає заявки, спрямовані
на розвиток мобільності та нетворкінгу.
Кошти можуть спрямовуватись на організацію:
 конференцій;
 семінарів;
 навчальних курсів;
 інших видів зустрічі.
Пропозиції повинні відповідати критеріям та плану дій ЦЄІ
2018-2020 та належним чином викладені у проектній
пропозиції.
Внесок ЦЄІ не може перевищувати 50% від загальної вартості
проекту.
Термін реалізації проектів до 12 місяців. Проекти слід
розпочинати з 1 січня по 31 грудня 2019 року.
Контакти: CEI Cooperation Fund applications.coopfund@cei.int
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Кінцевий термін
подачі заявки
31травня 2018 року

Територіальні межі
Україна, (Львівська,
Закарпатська, ІваноФранківська, Чернівецька
області).

Мова заявки
українська

Цільова група
Органи місцевого
самоврядування, органи
самоорганізації населення,
громадські організації,
благодійні фонди.

Розмір гранту $
Максимальний розмір гранту
250 000 грн.

Інформація та
посилання
http://loda.gov.ua/mizhnarodna_
tehnichna_dopomoga

«Департаментом міжнародної технічної допомоги та
міжнародного співробітництва Львівської ОДА у співпраці з
Асоціаціацією органів місцевого самоврядування "Єврорегіон
Карпати – Україна" оголошують про початок «конкурсу
ініціатив місцевих карпатських громад».
Пріоритети конкурсу:
1) транскордонне співробітництво (у випадку подання
проектів у вказаному пріоритеті ОБОВ’ЯЗКОВОЮ
ВИМОГОЮ є наявність закордонного партнера);
(2) популяризація історико-культурної спадщини;
(3) збереження природної спадщини;
(4) розвиток інформаційно-комунікаційних технологій
Бюджет конкурсу відповідно до Регіональної програми з
міжнародного
і
транскордонного
співробітництва,
європейської інтеграції на 2018 – 2020 роки - 2 млн грн.
Мінімальний розмір власного внеску - 20% від загального
бюджету
ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ:
 Заява конкурсанта
 Опис проекту
 Копія статуту або іншого відповідного документа
 Копія виписки з ЄДР
 Копія виписки з реєстру неприбуткових організацій
 Декларація про партнерство
Результати конкурсу будуть оголошені у червні 2018 року.
Реалізація проектів липень – листопад 2018 року.
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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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