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Кінцевий термін
подачі заявки
Три рази на рік: до 1
лютого, 1 червня та 1
жовтня. Заявку необхідно
подати до 12:00 у вказаний
термін.

Територіальні межі
Україна, партнери з країн
Вишеградської четвірки.

Мова заявки
англійська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства (ОГС), органи
місцевого самоврядування;
Заклади освіти та науки,
дослідницькі центри.
Приватні підприємці,
компанії.

Розмір гранту $

Програма "Вишеград +"
Мета конкурсу - програма "Вишеград+" підтримує проекти,
що сприяють процесам демократизації та трансформації в окремих
країнах та регіонах, особливо країнах, що не є членами ЄС на
Західних Балканах та у країнах Східного партнерства.
Заявку може подати консорціум організацій, з яких 3 або
більше знаходяться в різних країнах Вишеградської четвірки.
Запропонований проект та його бажаний результат повинні бути
пов'язані з основною місією організації-заявника та їхніх партнерів.
Результати проекту повинні сприяти сталому регіональному
співробітництву у регіоні V4, розвитку громадянського суспільства
на території транскордоння. Більш детальну інформацію можна
знайти в розділі "Цілі" за посиланням наведеним нижче.
Кожна проектна пропозиція повинна бути ідентифікована
лише однією зоною фокусування та однією конкретною метою, яка
найкращим чином відповідає цілям проекту. Повний перелік
цільових областей та цілей для кожної грантової програми можна
знайти на веб-сайті Фонду.
Уніфікована анкета для вишеградських грантів доступна
через он-лайн систему на http://my.visegradfund.org. Реєстрація
пропозицій відбувається приблизно за 30 днів до кожного
встановленого терміну.

-

Інформація та
посилання
https://www.visegradfund.or
g/
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 травня 2018 р.

Територіальні межі
Львівська та Луганська
області

Мова заявки
українська

Цільова група
Органи влади, офіційно
зареєстровані організації.

Розмір гранту $
50– 100 тис. грн

Інформація та
посилання
http://euroregionkarpaty.co
m.ua/

«Єврорегіон Карпати – Україна»
Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати –
Україна» оголошує конкурси міжрегіональних обмінів у галузі освіти,
культури та медіа для закладів Львівської і Луганської областей, у
рамках програми «Змінимо країну разом».
До участі у конкурсі освітніх обмінів запрошуються:

заклади загальної середньої освіти

структурні підрозділи з питань освіти РДА, органів місцевого
самоврядування та міст обласного значення

громадські організації, що діють у галузі освіти.
Участь у конкурсі культурних обмінів можуть брати:

музеї, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі
колективи, народні доми, заповідники, культурно-просвітницькі центри

початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади та
мистецькі студії

структурні підрозділи з питань культури райдержадміністрацій
та міст обласного значення

громадські організації, що діють у галузі культури.
Максимальний бюджет проектів освітніх і культурних обмінів
– 50 тис. грн (в т.ч. власний внесок не менше 10 %).
Заявки на конкурс обмінів між ЗМІ можуть подавати:

засоби масової інформації, медіа-організації;

органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади;

недержавні організації, які працюють над проектами,
пов’язаними з медіа.
Максимальне фінансування для одного проекту обмінів ЗМІ –
100 тис. грн. Власний внесок не менше 10 % бюджету проекту.
Прийом заявок на ці конкурси завершується 15 травня о
18:00 год. Згідно з умовами конкурсів, заявки повинні обов’язково
подаватись у співпраці з аналогічними установами, закладами та
організаціями Луганської області.
Проектні пропозиції потрібно надсилати:
- в електронній формі: на скриньку eku@ukr.net з поміткою
“Конкурс освітніх обмінів”, “Конкурс культурних обмінів” або
“Конкурс медіа обмінів”;
- в паперовій формі: на адресу Асоціації органів місцевого
самоврядування “Єврорегіон Карпати – Україна”, вул. В. Винниченка,
12, м. Львів, 79008.
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Кінцевий термін
подачі заявки
27.03.19 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Організацій
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
250 000 – 810 000 грн

Інформація та
посилання
https://newjustice.org.ua/uk
/grants_and_tenders/progra
ma-usaid-nove-pravosuddyaogoloshuye-richnu-grantovuprogramu-2/

Програма USAID «Нове правосуддя»
Програма
реформування
сектору
юстиції
«Нове
правосуддя», що фінансується Агентством США з міжнародного
розвитку (USAID), оголошує про початок прийому концепцій
реалізації грантових проектів, які спрямовані на посилення ролі
громадянського суспільства у процесі реформування судової
системи, у тому числі від організацій громадянського суспільства
(тут і надалі – «ОГС»), які співпрацюють з судами та установами
судової, виконавчої та законодавчої гілок влади у впровадженні
реформи.
Цілі програми:
 Залучення ОГС до процесу зміцнення суддівської
незалежності та самоврядування.
 Посилення ролі громадянського суспільства у підвищенні
прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством і
зміцненні верховенства права.
 Участь
громадянського
суспільства
в
процесі
удосконалення судового адміністрування.
 Залучення ОГС до процесу підвищення якості правничої
освіти.
 Посилення ролі громадянського суспільства у покращенні
доступу до правосуддя та захисту прав людини.
Програма USAID «Нове правосуддя» планує надати до 30
грантів на загальну суму близько 18 000 000 грн. Очікується, що
гранти надаватимуться у розмірі від 250 000 грн. до 810 000 грн.
кожен, а діяльність, що фінансується з коштів гранту, має
впроваджуватись не більше 7 місяців.
Докладний опис річної грантової програми, вимог до
одержувачів грантів, інструкцій щодо підготовки та подання
концепцій реалізації грантових проектів наведено в повній версії
оголошення про річну грантову програму та додатках до нього.
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Кінцевий термін
подачі заявки
01.07.2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Представники влади,
громадянського
суспільства, бізнесу.

Розмір гранту $
Загальний бюджет 15 млн.
євро

Інформація та
посилання
https://eeagrants.org/TheEEA-and-Norway-GrantsFund-for-RegionalCooperation

Конкурс на підтримку транскордонної співпраці від EEA
and Norway Grants
Транскордонне та транснаціональне співробітництво є
ключовим чинником для пошуку спільних рішень загальних
проблем Європи. Визнаючи це, країни-донори EEA and Norway
Grants – Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія – сприяють такому
співробітництву. Фонд у розмірі 34,5 мільйонів євро підтримує
співпрацю у формі обміну знаннями, обміну кращими практиками
та зміцнення потенціалу у пріоритетних напрямках:
- Інновації, дослідження, освіта та конкурентоспроможність;
- Соціальна інтеграція, працевлаштування молоді та скорочення
бідності;
- Навколишнє середовище, енергетика, зміна клімату та
низьковуглецева економіка;
- Культура, громадянське суспільство, належне врядування та
основні права та свободи;
- Юстиція та внутрішні справи.
Підтримувані проекти повинні мати регіональний
транскордонний або транснаціональний характер і включати в
себе декілька
партнерів та
діяльність
в
різних
країнах. Заявники мають подати заявку як консорціум, що
складається з суб’єктів господарювання з мінімум трьох країн.
15 мільйонів євро доступні в першому конкурсі
пропозицій.
Очікується, що проекти розпочнуться в 2019 році.
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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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