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Кінцевий термін
подачі заявки
21 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Юридичні особи,
некомерційні організації,
державні, комунальні
установи, ініціативні групи
через юридичну особу.

Розмір гранту $
1 000 євро

Інформація та
посилання
http://molodemisto.in.ua/ne
ws/grant1000euro

Грант на ЕНЕРГОЕФЕКТИВНУ ІДЕЮ!
Цілі міні-проекту повинні допомагати досягти однієї або
декількох цілей проекту CLEEN:
- Розвиток потенціалу місцевих ГО;
- Навчання персоналу ГО в тематичних областях:
клімат, енергоефективність, місцева політика і бюджети,
гендерна рівність;
- Сприяння реформам і підвищення громадського контролю;
- Забезпечення обміну досвідом в сфері енергоефективності
між органами місцевої влади;
- Розвиток мережі CLEEN;
- Інформування населення про кращі місцеві енергетичні
практики.
Запитання за тел.: +38 (096) 945 02 51.
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Кінцевий термін
подачі заявки
12 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Місцева неурядова,
громадська і неприбуткова
організація, місцева
освітня установа,
міжнародна, міжурядова,
багатонаціональна та
регіональна організація та
установа або агентство,
муніципальний,
регіональний або
національний орган влади
або агенція

Розмір гранту $
від 5 до 35 тис. канадських
доларів.

Інформація та
посилання
https://www.prostir.ua/?grants=
prohrama-kanadskoho-fondumistsevyh-initsiatyv-na-20172018-rik-vid-posolstva-kanady

Посольство Канади оголошує відкриття програми
Канадського фонду місцевих ініціатив на 2017-2018
рік
За допомогою КФМІ, Посольство Канади у Києві має змогу
фінансувати проекти, націлені на наступні тематичні
пріоритети:
- Сприяння гендерній рівності та розширенню прав і
можливостей жінок і дівчат;
- Cприяння розвитку людського потенціалу, зокрема, в
сферах охорони здоров’я, харчування та освіти;
- Відстоювання і закріплення прав людини, інклюзивного
і відповідального управління, демократії, мирного плюралізму і
поваги до різноманітності;
- Підтримка інклюзивного та “зеленого” економічного
зростання;
- Сприяння
вирішенню
проблем
навколишнього
середовища, в тому числі водних ресурсів і зміни клімату;
- Підтримка миру і безпеки.
Всі ініціативи Канадського фонду повинні публікувати
результати проекту у місцевих засобах інформації та
зобов’язані розповсюдити результати серед інших громад та
регіонів.
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Кінцевий термін
подачі заявки
26 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
23 000 тис дол. США

Інформація та
посилання
http://www.gmfus.org/civilsociety/black-sea-trustregional-cooperation

Грантовий конкурс BST «Зміцнення довіри»
2017-2018
Перевага надається проектам за наступними напрямками:
- побудова чи зміцнення місцевих, обласних та
національних можливостей, спрямованих на підтримку
співвіснування та реінтеграцію;
- закордонні ініціативи для молоді
- громадянська освіта та активне громадянство
- історичний досвід примирення та його передача
молодому поколінню
- мистецтво та культурна робота, спрямована на
примирення та мирне життя
- роль ЗМІ у подоланні стереотипів
Особлива увага приділяється багатостороннім ініціативам і
тим, що мають зв’язок з сусідніми країнами.
Проекти мають бути чіткими, інноваційними у побудові довіри
і мати реалістичний та економічно розрахований бюджет.
Ідеї проектів можуть бути сфокусовані на різних платформах
(довкілля, музика, спорт тощо), тому що єднає людей
конфліктних
територій,
фасилітації
комунікації
між
регіональними “акторами” у неформальній атмосфері на
Південному Кавказі та прилеглих регіонах, використанні медіа
засобів у розвитку порозуміння.
Повідомлення результату про надання гранту буде
оголошене до кінця липня 2017, і відповідно, грудня 2017.
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Кінцевий термін
подачі заявки
22 травня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Комунальні та приватні
медіа

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSfHvYamH
LJ_NZw02WQA89SjptEoerR7hDHr830P77yZ5plCg/vi
ewform?c=0&w=1

10 місцевим редакціям допоможуть запустити
сучасні інтернет-видання
Громадська організація “Дирижабль” шукає 10 мотивованих
редакцій з невеликих міст України (50-250 тисяч населення),
які безкоштовно отримають сучасні сайти, річну менторську
підтримку та кошти на рекламну кампанію своїх інтернетвидань.
ГО “Дирижабль” надає сайт на платформі The City (на ній вже
працює міський сайт Ірпеня — theirpin.city, щоправда, редакція
робить все самостійно, без менторської підтримки). Це сучасна
верстка, адаптивний дизайн (зручно читати та смартфонах і
планшетах), можливість самостійно налаштовувати сайт —
додавати розділи, блоки, змінювати їхнє розміщення та вигляд.
З цим, а також розробкою додаткових функцій, протягом року
допомагатиме веб-розробник — його роботу оплачує ГО
“Дирижабль”.
Кожна редакція безкоштовно отримує дизайнера, який
готуватиме інфографіку, ілюстрації, картинки для соціальних
мереж.
Також ми оплачуємо рекламу інтернет-видань на біл-бордах у
місті.
Критерії відбору:
- Можливість призначити журналіста або редактора, яка
займатиметься розвитком інтернет-видання, та наявність
ресурсів на це.
- Наявність у команді комерційного менеджера.
- Готовність виконувати план розвитку видання.
- Існування на ринку не менше 3-х років.
- Фінансова стабільність видання.
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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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