ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
14 травень 2018 року – 12
липня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська та англійська

Цільова група
Розмір гранту $
8 000 євро

Інформація та
посилання
http://culturebridges.eu/

Британська рада «Проекти національної співпраці»
Програма надає гранти для українських культурних
інституцій із щонайменше двох несуміжних областей України
на реалізацію спільних культурних і мистецьких проектів.
Проекти
можуть
бути
присвячені
широкому
колу культурних і творчих секторів, зокрема: архітектурі,
архівній справі, бібліотекам та музейництву, художнім
ремеслам, аудіовізуальному мистецтву (зокрема кіно,
телебаченню, відео іграм та іншим мультимедіа), сферам
матеріальної та нематеріальної культурної спадщини,
дизайну, музики, літератури, виконавських мистецтв,
видавничої справи, радіо, візуальних мистецтв та креативних
індустрій.
Завдання:

Підвищення обізнаності про важливість культури для
економічного розвитку та соціальної єдності.

Стимулювання ширшої участі громадськості у
культурних заходах.

Заохочення
співпраці
між
організаціями
громадянського суспільства (ОГС), організаціями державного
сектору та організаціями приватного сектору, які працюють у
культурному та творчому секторах.

Розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у
культурному та творчому секторах.

Залучати недостатньо представлені або маргіналізовані
групи до культурної діяльності, тощо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
14 травень 2018 року – 12
липня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки

Британська рада –
«Проекти міжнародної співпраці»

Українська та англійська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства, організації
державного сектору та
приватних організацій
(також і прибуткових), що
діють у культурному та
творчому секторах.

Розмір гранту $
10 000, 20 000, 50 000 євро

Інформація та
посилання
http://culturebridges.eu/

Гранти для культурних операторів з України та країн ЄС на
реалізацію спільних проектів, які сприяють обміну досвідом та
ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових
культурних продуктів. Ця категорія відкрита лише для
партнерських заявок від двох або більше організацій, що
базуються в Україні та ЄС, а не для індивідуальних заявників.
До проекту має бути залучена Україна та щонайменше одна
країна ЄС. Тривалість проекту – від 3 до 12 місяців.
Завдання:
Підвищення обізнаності про важливість культури
для економічного розвитку та соціальної єдності.

Стимулювання ширшої участі громадськості у
культурних заходах.

Заохочення
співпраці
між
організаціями
громадянського
суспільства
(ОГС),
організаціями
державного сектору та організаціями приватного сектору,
які працюють у культурному та творчому секторах.

Розвиток знань та спроможності діячів, що
працюють у культурному та творчому секторах.

Залучати
недостатньо
представлені
або
маргіналізовані групи до культурної діяльності.

Вивчення
різноманітності
та
заохочення
міжкультурного діалогу через культурну діяльність.


Примітка: 80% суми гранту для співпраці виплачуватиметься
попередньо, а залишок - після отримання відповідного звіту.
Проекти можуть отримати 100% фінансування від програми,
однак співфінансування до 30% заохочується і буде
оцінюватися більш високо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
14 травень 2018 року – 12
липня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, українська,
російська

Цільова група
фахівці у сфері культури
та креативних індустрій на
поїздки до країн ЄС
(і навпаки)

Розмір гранту $
4000 євро

Інформація та
посилання
http://culturebridges.eu/internat
ional-mobility-grants

ГРАНТИ МІЖНАРОДНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Мета: професійний розвиток фахівців та налагодження
майбутніх партнерств між Україною та ЄС у культурній сфері.
Формат поїздок:
- Конференції;
- Мережеві події;
- Фахові форуми;
- Професійні стажування;
- Обмін досвідом та встановлення майбутніх партнерств;
- Резиденції;
- Інше.
Тривалість подорожі: від 1 тижня до 4 тижнів.
Кошти можна використати на:
- проживання:
- міжнародні подорожі;
- візи;
- харчування;
- трансфери до аеропортів;
- внески на участь у конференціях;
- місцеві поїздки в країні перебування.
Договір на отримання гранту укладатиметься протягом місяця
з
моменту
повідомлення
про
отримання
гранту
Переказ коштів за договором здійснюватиметься протягом
місяця
з
моменту
підписання
договору.
Учасник може розпочати мобільність до моменту переказу
коштів. В цьому випадку учасник може використати власні
кошти, які будуть відшкодовані грантом після завершення
подорожі.
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Кінцевий термін
подачі заявки
6 червня 2018 року

Територіальні межі
Україна (Львівська, ІваноФранківська області)

Мова заявки
українська

Цільова група
Державні службовці
Львівської та ІваноФранківської ОДА

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання

Навчальна програма стажування у Франції
Проект «Навчальні програми професійного зростання»
Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) розпочинає
набір кандидатів з Львівської та Івано-Франківської областей
для участі у програмі «Зміцнення державного управління через
підвищення прозорості, зниження бюрократії та боротьбу з
корупцією шляхом запровадження сучасних інструментів ІКТ»
Орієнтовна дата поїздки – 7-14 липня 2018 року.

http://www.ptp.ceume.org.ua/

Основна мета програми «Зміцнення державного управління
через підвищення прозорості, зниження бюрократії та боротьбу
з корупцією шляхом запровадження сучасних інструментів
ІКТ» полягає в ознайомленні службовців обласних державних
адміністрацій (Львівська та Івано-Франківська) з європейським
досвідом та кращими практиками діяльності державної служби,
впливом ІКТ-рішень, механізмів та інструментів на підвищення
прозорості та підзвітності, і як наслідок, на зменшення корупції
та підвищення якості державного управління. Обласні
чиновники матимуть змогу визначити та запозичити ефективні
підходи та рішення, які можуть бути впровадженими у
пілотних Львівській та Івано-Франківській областях та будуть
репліковані чи адаптовані до інших областей України.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Заявки приймаються
протягом року.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Будь-яка фізична особа

Розмір гранту $
3 000 євро

Гранти Європейського Союзу для ОСББ на
утеплення будинків
Європейський Союз започаткував програму IQ energy для
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Відтепер
українські ОСББ можуть взяти кредит на утеплення будинку і
отримати 40% компенсацію при поверненні кредиту.

Інформація та
посилання

Програма IQ energy надає інвестиційні
(гранти) за виконання наступних вимог:

http://www.iqenergy.org.ua/land
ing/files/UA_IQ_Energy_Terms
_and_Conditions.pdf

- Проекти термодернізації мають бути прийнятними,
тобто потрібно дотриматися вимог будівельних норм та
правил і використати виключно дозволені матеріали та
обладнання;
- Джерелом фінансування повинні бути кредити
фінансових установ – учасників програми;
Проект потрібно повністю завершити впродовж чотирьох
місяців з дати кредиту;
Позичальник повинен зареєструватися в онлайн Системі
Управління Грантами програми IQ energy, подати запит на
отримання гранту та надати інформацію про себе та про
проект термомодернізації задля проведення належної
верифікації (перевірки);
На момент подачі позичальником запиту на отримання гранту
кредит має бути непогашеним, тобто повинна існувати
заборгованість за кредитом;
Позичальник не звертався за цим проектом за грантами чи
компенсаціями до жодних інших програм.

Подати заявку:
http://www.iqenergy.org.ua/

заохочення

Програма IQ energy призначена для підтримки проектів,
метою яких є підвищення енергоефективності житлових
помешкань – одноквартирних будинків (садибних та
котеджних будинків) та квартир у багатоквартирних
будинках.
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Кінцевий термін
подачі заявки
28 грудня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
ОТГ

Розмір гранту $
270 000 – 675 000 грн.

Інформація та
посилання
https://www.prostir.ua/?grants
=hranty-na-vprovadzhennyamistsevyh-initsiatyv-tainvestytsijnyh-proektiv-vobjednanyh-terytorialnyhhromadah

Гранти на впровадження місцевих ініціатив та
інвестиційних проектів в ОТГ
У рамках свого Фонду стратегічних інвестицій, Проект
USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс
Інтернешнл Інк»., надаватиме гранти на впровадження
місцевих ініціатив та інвестиційних проектів в об’єднаних
територіальних громадах (ОТГ).
У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток»
планує надати 15 грантів на загальну суму приблизно 9,45
млн.
Мета, завдання і очікувані результати програми:
У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток»
планує підтримати ініціативи з розвитку інвестиційних
проектів у:

Категорія 1: ОТГ у Дніпропетровській, Донецькій,
Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській,
Одеській і Запорізькій областях

Категорія 2: ОТГ, які підписали Протоколи про
наміри з проектом «Агросільрозвиток» з інших областей,
або ОТГ, на території яких розташовані та здійснюють
діяльність підприємства, які підписали Протокол про
наміри з Проектом «Агросільрозвиток»
Можливими напрямками отримання фінансування від
проекту «Агросільрозвиток» у рамках цієї програми
можуть бути:

закупівля нового обладнання;

проектування, розробка документації; проведення
інженерних вишукувань;

залучення експертів, консультантів, проведення
досліджень, навчань, а також розробка інформаційнокомунікаційних рішень;

впровадження нових IT-технологій;

інформаційні та публічні заходи тощо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 червня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
громадські
організації,
компанії
та
державні
установи з усього світу.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://www.skal.org/en/sustai
nableguidelines

Skal International Премії у галузі сталого та
відповідального туризму
Skal International приймає заявки на отримання премій за
підтримку розвитку сталого та відповідального туризму.
Будь-яка компанія з державного та приватного секторів,
неурядові організації, державні установи, навчальні заклади
по всьому світу можуть подати запит в одній з наступних
доступних категорій:
- спільноти та урядові проекти;
- сільська місцевість та біорізноманіття;
- освітні програми та ЗМІ;
- основні туристичні визначні пам'ятки;
- проекти, пов'язані з морськими та прибережними
територіями;
- сільські місцевості;
- туроператори та туристичні агенти;
- туристичний транспорт;
- урбаністика.
Чому варто подаватися на конкурс:
- з метою покращення обізнаності і визнання роботи з точки
зору сталого та відповідального туризму;
- з метою збільшення контактів та представлення своїх
продуктів та послуг професіоналам туристичної індустрії зі
всього світу;
- отримання кращого медіа-висвітлення (зокрема й на
міжнародному рівні).
Заявки на участь у конкурсі заповнюються за допомогою онлайн форми.
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Кінцевий термін
подачі заявки
16 серпня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Організації громадянського
суспільства та бізнес в
партнерстві.

Розмір гранту $
500 000 Датських крон

Інформація та
http://tanzania.um.dk/en/New
s/newsdisplaypage/?newsID=
4F311767-079A-4D03-9E08F1635F6D9E7E

Гранти від Міністерства закордонних справ
Данії для забезпечення стабільності
економічного зростання
Міністерство закордонних справ Данії надає грантові заявки
з метою сприяння сталому економічному зростанню в
країнах, що
розвиваються.
Програма партнерства
передбачає інноваційний підхід до залучення бізнес-сектора
та сприяє мотивації та мобілізації інвестицій приватного
сектору.
Апліканти в партнерському консорціумі повинні подати
тверду бізнес-ідею, яка має демонструвати вирішення чіткої
проблеми. Заявники повинні довести, що проект може бути
життєздатним без фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Данії.
Етап 1: концептуальна записка: заявники подадуть коротку
концептуальну записку для проекту в заздалегідь
визначеному форматі із зазначенням очікуваного обсягу,
цілі, партнерів тощо, а також можливих потреб необхідних
для підготовки повної проектної пропозиції.
Етап 2: Повна Проектна Пропозиція (розробка проекту):
Кандидати, які успішно пройдуть 1 етап Концепції, будуть
запрошені надати повну Проектну пропозицію.
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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, 2018 р.
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