ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
8 вересня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
не існує обмежень щодо
приналежності кандидата

Розмір гранту $
від 240 000 грн.

Інформація та
посилання
https://www.toyotafound.or.jp/
english/program/research.html

Фонд Toyota в даний час шукає заявки на участь у
Програмі дослідницьких грантів
Фонд надає гранти на проекти, які зроблять внесок у
створення нових цінностей для суспільства за двома
категоріями:
Категорія A: Спільні дослідницькі гранти з участю проектних
груп
Категорія B: Індивідуальні дослідницькі гранти для
дослідницьких проектів, які виконуються приватними
особами.
Он-лайн заявка: https://toyotafound.appspot.com/#/en/D17-R-
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 липня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Фермери, науковці,
розробники інноваційного
продукту.

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
http://agrochallenge.com.ua/

Стартував ІV Конкурсі інноваційних проектів
“AgroChallenge 2017”
Пріорітетні напрямки розробок (проектів):
- Технологічні розробки та ІТ-рішення для АПК
- Енергозберігаючі технології
- Тваринництво
- Рослинництво
- Переробка с/г продукції
- Меліорація
- Садівництво
- С/г машинобудування
- Виробництво комбікормів, добрив, тощо
Критерії відбору проектів:
- актуальність проекту
- інноваційність проекту
- комерційний потенціал проекту, опис бізнес-моделі
- наявність прямих конкурентів та подібних рішень на
ринку
- команда проекту
- масштабованість проектів
Буде проведена професійна експертиза поданих проектів.
Найкращі отримають можливість пройти програму
акселерації, в ході якої досвідчені ментори допоможуть
командам створити або завершити прототип продукту,
скласти бізнес – план і підготуватися до презентації проект
інвесторам.
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Кінцевий термін
подачі заявки
12 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська мова

Цільова група
Громадські організації,
галузеві асоціації

Розмір гранту $
Визначається індивідуально

Інформація та
посилання
http://sbiz.club/wpcontent/uploads/2017/05/rfa01_industry_associations.pdf

Гранти на розбудову спроможності галузевих
асоціацій і громадських об’єднань аграрного
сектору
У межах цієї програмигалузевим асоціаціям і громадським
об’єднанням АПК будуть надані до 10 грантів на виконання
таких робіт із розвитку їх спроможності:
- Проведення аналізу існуючих проблем аграрної політики
чи конкретної галузі.
- Розробка стратегічних документів, моделей, концепцій,
програм, рекомендацій, проектів законів, нормативних актів тощо.
- Організація і проведення професійних обговорень між
учасниками ринку у форматі семінарів, круглих столів і
конференцій
із
залученням
підприємців,
представників
уповноважених урядових органів та інших зацікавлених осіб.
- Організація і проведення обговорення підготовлених
матеріалів на засіданнях Громадської ради при Міністерстві
аграрної політики та продовольства України.
- Проведення інших заходів з розвитку аналітичного
потенціалу асоціацій, необхідного для проведення аналізу і
досліджень з питань роботи галузі.
Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи)
просимо надсилати в електронному вигляді на адресу проекту
«Агросільрозвиток» grants@ukraineards.com
з
посиланням
на RFA ARDS-G1-01 у темі листа.
Усі питання щодо цього ЗПЗ просимо надсилати на ім’я керівника
відділу грантів і контрактів Володимира Наконечного на
електронну адресу: grants@ukraineards.com
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Кінцевий термін
подачі заявки
7 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Юридичні особи, приватні
особи, державні організації
або міжнародні організації

Розмір гранту $
– 3 600 000 євро для
здійснення проектів за
участю держав
– 1 300 000 євро для
проектів недержавних
організацій.

Інформація та
посилання
http://ec.europa.eu/research/par
ticipants/portal/desktop/en/opp
ortunities/ucpm/topics/ucpm2017-ex-ag.html#fn1

Європейський союз (ЄС) шукає пропозиції по
програмі «Союзний механізм цивільного захисту»
Мета цієї програми полягає у підвищенні готовності
цивільної оборони та реагування на всі види лих, включаючи
забруднення морського середовища, а також хімічні,
біологічні, радіологічні, ядерні лиха, а також комбіновані
лиха та лиха, які одночасно зачіпають ряд країн шляхом
надання випробувального середовища для створених та / або
нових експлуатаційних концепцій і процедур механізму і
можливості навчання для всіх суб’єктів, які беруть участь у
заходах з надання допомоги в галузі цивільної оборони в
рамках механізму.
Цілі:
Вдосконалення потенціалу держав-членів у сфері
реагування, особливо у відношенні груп та інших активів, що
надаються в рамках заходів з надання допомоги у сфері
цивільного захисту;
- Удосконалення і перевірка процедур і розробка
загального підходу до координації заходів з надання
допомоги у сфері цивільного захисту та скорочення часу,
необхідного для розгортання допомоги у разі великих
стихійних лих;
- Розширення співпраці між службами цивільного
захисту та забруднення морського середовища держав-членів,
Комісією та іншими відповідними сторонами;
- Обмін досвідом.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 червня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Юридична особа,
Некомерційна організація,
Організації місцевої влади,
які є підписантами Угоди
мерів,

Розмір гранту $
від 500 000 до 1 500 000
євро.

Інформація та
посилання
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?ADSSCh
ck=1494477478556&do=pu
bli.detPUB&searchtype=QS
&orderby=upd&orderbyad=
Desc&nbPubliList=15&page
=2&aoref=155713

Європейська комісія оголошує конкурс грантів
для підтримки розробки та впровадження
«Плану дій зі сталого енергетичного розвитку» у
громадах.
Мета: сприяння досягненню і реалізації більш стійкої
місцевої енергетичної політики, дозволяючи місцевим
органам влади в країнах Східного сусідства реалізовувати
інвестиційні проекти SEAP / SECAP згідно з Угодою мерів,
шляхом реалізації та здійсненні заходів, які є в прийнятому
SEAP / SECAP та ведуть до загальної фактичної економії
енергії, фактичного скорочення СО2 і зниження
експлуатаційних витрат.
Перевага надаватиметься проектам, які:
- привели б до кращого розуміння місцевих стратегій
сталого розвитку на рівні місцевого населення та інших
зацікавлених сторін;
- матимуть інноваційний характер в «локальних»
умовах та відрізнятимуться від уже існуючого бізнесу;
- сприятимуть активізації громади, гендерній рівності
та рівноправності.
Подача проходить в два етапи: концептуальна заявка та
повна аплікаційна форма.
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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

Інформація та
посилання
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

Мета конкурсу: зростання спроможності органів місцевого
самоврядування як фасилітаторів економічного зростання
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
1 жовтня 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська

Цільова група
Міжнародні молодіжні
НУО

Розмір гранту $
від 10 000 євро до 50 000
євро

Інформація та
посилання
http://www.coe.int/en/web/e
uropean-youth-foundation

Від 10 000 євро на освітню підтримку молодіжних
НУО!
Структурні гранти на 2 роки:
Ці гранти доступні раз в два роки і доступні тільки
міжнародним молодіжним неурядовим організаціям і
міжнароднім мережам молодіжних НУО, які отримали
підтримку щонайменше в трьох міжнародних заходах
протягом 3 попередніх років (грант або навчальна сесія у
щорічній програмі Європейських молодіжних центрів). Однак
грант необхідно підтвердити через 1 рік. Грант ґрунтується на
стратегічній
довгостроковій
програмі
організації.
Одноразовий грант:
Одноразовий грант не поновлюється. Він може бути
застосований регіональними мережами молодіжних НУО,
метою яких є створення європейського координаційного
органу. НУО повинні були отримати підтримку принаймні у
трьох міжнародних заходах протягом 3 попередніх років
(грант EYF або навчальна сесія у щорічній програмі
європейських молодіжних центрів). Якщо організація
отримує структурний грант, адміністративні витрати не
можуть бути включені до бюджету міжнародної діяльності
або плану роботи.
Аплікаційна заявка: http://www.coe.int/en/web/europeanyouth-foundation/forms-guidelines
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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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