ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
31 березня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Польська

Цільова група
неурядові організації,
громадські установи,
адміністративні органи на
центральному та
місцевому рівнях,
католицькі місії та місцеві
осередки інших
віросповідань і релігійні
організації

Розмір гранту $
30 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.kijow.msz.gov.pl
/uk/c/MOBILE/wspolpraca_
dwustronna/pomoc_i_granty/
konkurs__malych_grantow_
_2017___ogloszenie__ua_

Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Республіки Польща в Україні інформує про
початок чергового конкурсу «Малих грантів», який
реалізується з допомогою Посольства Республіки Польща в
Україні.
Програма фінансується з державного бюджету РП. Dół
formularza.
Запропоновані проекти повинні відповідати наступним
тематичним пріоритетам:
- добре управління;
- людський капітал;
підприємництво і приватний сектор.
Проекти повинні бути повністю реалізовані до 31 грудня 2017
року. З огляду на складну процедуру оцінки, слід взяти до
уваги, що початок реалізації проектів можливий не раніше
травня-червня 2017 року.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Прийом заявок з 3 квітня по
15 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Всі бажаючі

Розмір гранту $
Визначається індивідуально

Інформація та
посилання
http://agroportal.ua/ua/publis
hing/konkurs/startuetvseukrainskii-konkursneveroyatnye-sela-ukrainy2017/

Стартує II Всеукраїнський конкурс «Неймовірні
села України 2017»
Мета проекту: сприяти взаємодії дрібного і середнього
бізнесу та органів державного управління на селі для
підтримки розвитку сільських територій та громад,
популяризувати життя в селі, нагадати про історикокультурну спадщину українського села.
Тематика: сприяти розвитку дрібного і середнього бізнесу на
селі, сільських територій і громад, популяризувати життя в
селі, нагадати про історико-культурну спадщину українського
села.
Призовий фонд II Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села
України 2017» між переможцями (переможцем вважається
село, а не конкретна людина, яка надіслала заявку на конкурс)
буде розподілено наступним чином: перше місце — 50%,
друге місце — 20%, третє місце — 10% , 20%, що
залишилися від загальної суми призового фонду, буде
рівномірно розподілено між 4-6 місцями.
Примітка: під призом мається на увазі сертифікат на певну
суму з подальшою закупівлею для села організаторами
необхідного інвентарю.
Також переможець конкурсу
отримає унікальну можливість відвідати восени цього року
Німеччину з метою обміну досвідом щодо розвитку
державного управління та коопераційного самоврядування в
Німеччині.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Немає кінцевого терміну

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська, англійська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства з усіх регіонів
України.

Розмір гранту $

Конкурс заявок в рамках програми «Відкриті
двері» для підтримки короткострокових ініціатив
організацій громадянського суспільства

Інформація та
посилання

Метою цього конкурсу є підтримка короткострокових (від
одного до дев’яти місяців) ініціатив українських організацій
громадянського суспільства, спрямованих на задоволення
виникаючих потреб у залученні громадян та досягнення
вимірюваних результатів.

https://pactworld.app.box.co
m/s/ruic50ai23rdak2k1jhkbl1
u0u2nw3li

Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян
та просування громадського активізму, обміну знаннями та
навичками між громадянами.

До 20 000 дол. США

Пріоритетні напрямки
Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» в
першу чергу приділяє увагу ключовим демократичним
реформам та імплементації таких наскрізних тем, як: сприяння
євроінтеграції; боротьба з корупцією; децентралізація; прозоре
та підзвітне врядування (включаючи періоди виборчих
кампаній); інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю,
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), представників ЛГБТІ
спільноти, молоді та інших вразливих груп.
Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців.
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Кінцевий термін
подачі заявки
на постійній основі

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
незалежні засоби масової
інформаціїї (друковані,
радіо, телевізійні та
електронні).

Розмір гранту $
24 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://ua.usembassy.gov/uk/
education-culture-uk/mediadevelopment-fund-uk/

Програма Фонду розвитку українських ЗМІ – 2017
Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
1. Підвищення якості журналістської освіти;
2. Покращення професійних стандартів серед журналістів;
3. Створення сприятливого середовища для розвитку
українських медіа;
4. Сприяння
співпраці
між
ЗМІ,
неурядовими
організаціями та державними інституціями.
Сума гранту залежить від обсягу запланованої діяльності та
періоду виконання проекту, який може тривати від 1 до 12
місяців.
Для отримання фінансування від уряду США, всі організації
мають одержати код DUNS і зареєструватися в системі
Sam.gov.
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Кінцевий термін
подачі заявки
09 квітня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
незалежні засоби масової
інформаціїї (друковані,
радіо, телевізійні та
електронні).

Розмір гранту $
2 000 євро

Інформація та
посилання
http://urbanproject.lviv.ua/php_uploads/
data/articles/ArticleFiles_UA
_672.pdf

Майстерня міста 2017
Загальні цілі проекту та вимоги:
• Популяризація урбаністичних тем;
• Інформування мешканців про міські ініціативи та проекти;
• Залучення різних цільових та вікових груп;
• Обмін досвідом між українськими містами про методи
залучення мешканців;
• Підтримка сталого та інтегрованого розвитку міста загалом та
його окремих мікрорайонів;
• Підтримка ГО та громадських ініціатив;
• Покращення комунікації між ГО, міською владою та
мешканцями.
Організація:
• Некомерційний характер заходів • Проведення заходів з
практичною складовою • Обов’язкове використання під час
заходів символів Майстерні міста (логотипу, виставки про
історію Майстерні тощо) • Тривалість: мінімум 7 днів.
Аплікаційна форма :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdql9SIMvgBGL1glZjA3pSlrgk-eYfwNPhAN0ZK8C9GmgBVA/viewform
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Кінцевий термін
подачі заявки
9 квітня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Організації, які мають
досвід подібних ініціатив,
зокрема, організації, які
мають досвід роботи з
дітьми-сиротами,
безпритульних дітей і дітей
з обмеженими
можливостями.

Розмір гранту $
30 000 євро

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

Запит про надання пропозицій на проведення
Дитячих літніх таборів в Украіні
Представництво «International Alert» в рамках проекта
«Психосоціальні зерна миру» за підтримки Европейскої
Союзу, оголошує запит про надання пропозицій з Організаціі
Дитячих літніх таборів в Україні.
Професійні організації котри мають досвід та можливість
запрошуються переглянути додаток, де розміщена детальна
інформація щодо гранту.
документи які повинні бути :
- мотиваційний ліст
-технічна пропозиція
-копия реєстрційних документів
Документи необхідно подати за адресою Itopal@internationalalert.org з копіює Alukyanchuk@international-alert.org

Додаткова інформація:
http://www.gurt.org.ua/news/grants/37539/
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 квітня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
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).

Розмір гранту $
100 тис. дол. США

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

МФКР оголошує конкурс проектів на отримання
фінансової допомоги
Міжнародний фонд культурного розмаїття (МФКР),
заснований відповідно до статті 18 Конвенції про охорону та
заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005
року, оголошує конкурс проектів на отримання фінансової
допомоги. Проекти, які отримують підтримку МФКР,
охоплюють широкий спектр діяльності – від інституційного
розвитку та культурного мапування до політики аналізу та
розвитку, а також підтримки підприємницької діяльності та
консолідації культурних індустрій.
Подання заявок на отримання фінансування та конкурсний
відбір проходить у кілька етапів.
Термін реалізації проекту має становити від 12 до 24 місяців,
початок реалізації – березень 2018 року.
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
14 квітня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
молодіжні громадські
організації та об’єднання,
ініціативні групи

Розмір гранту $
до 15 тис. грн.

Інформація та
посилання
https://docs.google.com/form
s/d/e/1FAIpQLSdbYwBF80
7a2eLdHynAY4xj61rpsa9WS
w4SN9OFeMPYIfwQ/viewform?c=0&w=1

Конкурс малих грантів для молоді від ЮНІСЕФ і
ГО «Фонд розвитку громади»
В рамках програми будуть виділені кошти для реалізації
молодіжних проектів, спрямованих на розвиток творчого
потенціалу, залучення до моральних і культурних цінностей,
розвиток масового спорту серед молоді, збереження природи
та екологічне виховання, розвиток волонтерства ті інші види
діяльності, спрямовані на підвищення активності молоді у
вирішенні
суспільних
і
молодіжних
проблем.
Під час конкурсного розгляду будуть враховуватися:
– Актуальність проблеми, на вирішення якої спрямовано
проект, відповідність цілям і пріоритетам конкурсу;
– Реалістичність, креативність, конкретність і досяжність
результатів;
– Оригінальний запропонованого вирішення проблеми;
–
Ефективність
використання
ресурсів
проекту;
– Залучення до проекту інших людей.
Звертаємо увагу: ми чекаємо проектні заявки не ДЛЯ молоді,
а ВІД молоді!
Контакти: Ломакіна Юлія тел.: +380505011967
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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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