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Кінцевий термін
подачі заявки
21 травня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська та українська
мови

Цільова група
Органи місцевого
самоврядування, організації
громадянського суспільства.

Розмір гранту $
8 000 – 20 000 євро.

Гранти від Ради Європи на підтримку місцевої
демократії

Інформація та
посилання

Запрошення до подання проектних пропозицій спрямоване на

http://www.coe.int/uk/web/k
yiv/-/call-for-proposals-forinitiatives-on-transparencyand-citizen-participation-inukraine

плануванні, розробці та впровадженні сталих ініціатив, які

підтримку органів місцевого самоврядування в Україні у
можуть

бути

поширені,

та

стосуються

залучення

громадськості з більш розгорнутою метою органів місцевого
самоврядування

до

більшої

відкритості,

інклюзивності,

підзвітності та прозорості у співпраці з громадянами з
урахуванням гендерного аспекту.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, німецька мови.

Цільова група
Громадські організації

Розмір гранту $
10 000 швейцарських
франків

Інформація та
посилання
https://www2.fundsforngos.o
rg/awards-and-prizes/2017seif-awards-invitingeuropeans-for-socialentrepreneurship/

2017 Seif Awards: запрошує європейців для
соціального підприємництва!
Seif Нагорода для соціального підприємництва підприємств –
це нагорода для заохочення, застосування інноваційної
бізнес-ідеї в поточному соціальному підприємництві і / або
для вирішення екологічних проблем.
Номінації:
- Інтеграція та профілактика
- Підприємницькі інновації
- Майбутні тенденції
- Соціальне підприємництво
Переваги нагороди:
Переможці, а також фіналісти отримують підвищену
популярність в громадськості як через присутність в ЗМІ, а
також публікації в Seif брошури Нагороди +2017
Seif Нагорода має великий авторитет та високий рівень
процесу відбору і може бути використана як знак якості
Вашого підприємства перед фондами, корпоративними
партнерами та потенційними інвесторами
Можливість збільшити мережу партнерів і зустрітися з
потенційними інвесторами.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 липня 2017 року.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська мова

Цільова група
Громадські організації,
бізнес організації,
університети.

Розмір гранту $
Від 10 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://www2.fundsforngos.o
rg/informationcommunicationtechnology/opentechnology-fund-internetfreedom-fund-promotehuman-rights-advance-safeaccess-globalcommunications-networks/

Open Technology Fund
(Фонд Відкритих Технгологій)
Фонд відкритих технологій в даний час приймає проекти на
теми: інтернет свобода, спосіб підтримки проектів і людей,
які працюють на відкритих і доступних технологіях,
орієнтованих на проекти, які сприяють захисту прав людини,
свободи інтернету, відкритих товариств, а також сприяти
просуванню інклюзивного і безпечного доступу до
глобальних комунікаційних мереж.
Фонд свободи Інтернету покращує існуючі інструменти
інтернет-свободи, інвестує в нове покоління засобів, які
виходять за рамки традиційних «кішки-мишки технік»,
підтримує проекти, які підкреслюють прикладні дослідження
і вирішення технологічних і політичних подій, що впливають
на глобальну свободу інтернету. Крім того, існує значний
інтерес для зусиль, спрямованих на поліпшення зручності
використання технологій інтернет-свободи.
Цілі проектів:
- Дослідження
- Розробка технології
- Навчання
Подати заявку:
https://www.opentech.fund/requests/internet-freedom-fund
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
організації, які офіційно
зареєстровані,
дотримуються цілей та
принципів Організації
Об’єднаних Націй

Розмір гранту $
Загальний розмір гранту –

Заявка на грант 2017 UN-DESA – «Сталий
розвиток енергетики для подолання бідності та
сприяння процвітанню в світі»
Департамент ООН з економічних та соціальних питань (UNDESA) приймає заявки на 2017 рік на гранти з енергетики для
сталого розвитку з метою сприяння інноваційних практик в
рішенні глобальної енергетичної проблеми.

1 млн. дол. США

Інформація та
посилання
https://www2.fundsforngos.o
rg/environmentconservation-climatechange-and-ecology/applyfor-2017-un-desa-grant-onenergy-for-sustainabledevelopment/

Критерії:
- Здатні демонструвати новаторські ініціативи, мають
лідерські здібності, є відчутні результати на місцевому,
національному, регіональному і глобальному рівнях в
просуванні енергії в інтересах сталого розвитку, які
узгоджуються з аспектами сталого розвитку та баченнями,
цілями та критеріями гранту;
- Впровадження ініціатив та дій по проекту, протягом як
мінімум трьох років, включаючи в себе більш широке
використання нових і поновлюваних джерел енергії, інші
технології з низьким рівнем викидів, більш ефективне
використання енергії, більш широке використання передових
енергетичних технологій , в тому числі більш чистих
технологій використання викопних видів палива, а також
стале використання традиційних енергетичних ресурсів, щоб
задовольнити зростаючу потребу в надійних, доступних,
економічно життєздатних, соціально прийнятних і екологічно
безпечних енергетичних послуг в довгостроковій перспективі
для досягнення стійкого розвитку і подолання бідності;
- Прихильні і здатні, підтримувати подальшу роботу по
створенню потенціалу гранту.
Подати заявку: https://poweringthefuture.un.org/apply2/
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Кінцевий термін
подачі заявки
Постійно діючий

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неприбуткові організації

Розмір гранту $
До 24 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://sbiz.club/340/posolstvossha-zaproshuye-ukrayinskinepributkovi-ta-neuryadoviorganizatsiyi-vzyati-uchast-ukonkursi-proektiv/

Посольство США запрошує українські
неприбуткові та неурядові організації взяти
участь у конкурсі проектів
Посольство США запрошує українські неприбуткові та
неурядові організації взяти участь у конкурсі проектів Фонду
сприяння демократії. Фонд підтримує проекти, які сприяють
демократичним перетворенням та побудові громадянського
суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії – це
цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій забезпечує
фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів,
особливо таких, що сприяють розвитку спроможності та
самозабезпечення НДО в Україні. Вибір проектів базується
на спроможності організацій вказувати на конкретні
досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду.
Тематика проектів:
- Економічні реформи;
- Антикорупційні програми та прозорість органів
влади;
- Антипропаганда;
- Допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- Допомога ветеранам;
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Кінцевий термін
подачі заявки
31 травня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неприбуткові організації,

Гранти на розвиток органів місцевого
самоврядування від Європейської комісії

громадські об’єднання

Розмір гранту $
500 000 – 1 000 000 євро

Мета конкурсу: зростання спроможності органів місцевого

Інформація та
посилання

самоврядування як фасилітаторів економічного зростання

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSCh
ck=1491642280645&do=pu
bli.welcome&searchtype=R
S&orderby=upd&nbPubliLis
t=15&aofr=155272&orderby
ad=Desc&userlanguage=en

регіонів.
Конкурс є ініціативою «Mayors for Economic Growth Pioneer
Projects», створеного Європейською комісією 26 жовтня 2016
року в Єревані в ході конференції високого рівня для країн
Східного партнерства Вірменії, Азербайджану, Білорусії,
Грузії, Республіки Молдова і Україна.
Завдання та пріоритети конкурсу:
-

Направлення

на

сталий

місцевий

економічний

розвиток;
-

Підтримка створення нових робочих місць шляхом

розвитку

їх

потенціалу

та

технічних

навичок

в

громадянському суспільстві.
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Кінцевий термін
подачі заявки
20 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
українські недержавні
некомерційні організації зі
статусом юридичної особи.

КОНКУРС на реалізацію двох інформаційних
кампаній
DRА в співробітництві з Фондом «Східна Європа», ChildFund

Розмір гранту $

Deutschland і ГО «Країна вільних людей» у рамках проекту

84 000 грн.

«Подолаємо наслідки війни разом» оголошують конкурс на

Інформація та
посилання

проведення інформаційних кампаній у нових і традиційних

http://kriegsfolgenueberwinden.de/uk/%D0%B
A%D0%BE%D0%BD%D0
%BA%D1%83%D1%80%D
1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B
0%D0%BB%D1%96%D0%
B7%D0%B0%D1%86%D1
%96%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B
E%D1%85%D1%96%D0%BD%D1%8
4%D0%BE%D1%80%D0%
BC%D0%B0%D1%86%D1
%96/

популяризацію ідеї соціального підприємництва в Україні, як

ЗМІ, спрямованих на підвищення інформованості населення й
інноваційного інструмента подолання наслідків складної
соціально-економічної ситуації, спричиненої військовим
конфліктом на сході України.
У рамках інформаційної кампанії може бути підтримано
створення й поширення інформаційних продуктів, наприклад:
креативних і змістовних відеороликів, інфографіки, серії
друкованих і інтернет-банерів, анімаційних роликів тощо.
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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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