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Кінцевий термін
подачі заявки
Діє до набору певної
кількості заявок

Територіальні межі
України

Мова заявки
Англійська

Цільова група
НУО

Розмір гранту $
30 000 дол. США

Інформація та
посилання
https://issuu.com/undpukrain
e/docs/first_component_cfp_
-_ukr

Громадянське суспільство задля розвитку демократії
ПРООН
Метою конкурсу є покращеннюя діалогу між організаціями
громадянського суспільства та органами влади.
Ми шукаємо проекти які:
- пропонують більш ефективні шляхи використання вже
існуючих методів діалогу між організаціями громадянського
суспільства та органами влад;
- пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері
адвокації;
- використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки
для створення нових майданчиків для діалогу, демонструючи при
цьому сталість таких майданчиків;
Організації громадянського суспільства повинні відігравати
центральну роль у стимулюванні змін, впливі на законодавство,
відновленні діалогу та встановленні довіри до влади, а також у
сприянні зміцненню національної єдності.
Буклет програми: https://issuu.com/undpukraine/docs/booklet-p
Контакти: Олена Урсу olena.ursu@undp.org +38-044-253-59-65
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Кінцевий термін
подачі заявки
24.12.2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Молоді люди, ініціативні
групи віком від 18-35 р.

Розмір гранту $
60 000 грн.

Інформація та
посилання
http://laudato-sistartup.tilda.ws/

Конкурс молодіжних інновацій в Україні Laudato Si
Startup Challenge
Тематика:
- розвиток території (проекти, які спрямовані на розвиток і
створення нових просторів у сільській місцевості),
- боротьба з бідністю,
- збереження довкілля,
- громадянська освіта,
- утвердження соціальної справедливості,
- протидія корупції,
- покращення стану з дотриманням прав людини,
- утвердження демократії в Україні на місцевому рівні.
Для участі необхідно:
- Сформувати команду з 3-5 однодумців та однодумиць.
- Вивчити ситуацію у громаді та визначити найважливіші
проблемні питання, те, чого бракує, цільову аудиторію.
- Запропонувати, як ці проблеми можна вирішити, а потреби
задовольнити (це може бути технологічне рішення, адвокаційна
чи креативна кампанія, соціальне підприємництво).
- Оформити ці рішення у вигляді проекту з цілями, задачами,
бажаними результатами.
- Подати проект на Laudato Si Startup Challenge.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 листопада 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
500 – 5000 євро

Інформація та
посилання
http://hbce.com.ua/ourgrants/

Програми грантів Harald Binder Cultural Enterprises
(HBCE)
Програма грантів HBCE спрямована на підтримку проектів
громадських ініціатив у сфері мистецтва, культури та освіти в
Україні, які орієнтовані на актуальні теми та інноваційні підходи.
Обов’язковою умовою отримання фінансової підтримки є
реалізація проекту в Україні.
Гранти будуть вручатись двічі на рік . Дати реалізації проектів:
січень - вересень 2018 р.
Заявки повинні подаватися англійською мовою. Заявки на
українську мову можуть розглядатися з належною причиною та
попереднім дозволом від HBCE.
Аплікаційна форма: http://hbce.com.ua/app/
ПРІОРИТЕТ БУДЕ НАДАВАТИСЯ:
- Запропонуйте інноваційні, інклюзивні, інтерактивні та
спільні практики;
- Сприяння творчому та критичному мисленню;
- Побудова міждисциплінарної співпраці;
- Розвивати міжнародні партнерства;
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 листопада 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадяни України та особи
що мають статус легального
резидента України

Розмір гранту $
1000 - 3000 дол. США

Інформація та
посилання
http://www.crdfglobal.org/

Грантова програма науково-технічного
підприємництва (STEP) від CRDF Global
CRDF Global запрошує технологічних підприємців взяти участь у
онлайн-тренінгах та конкурсі в межах програми STEP 2017 “Virtual Incubation Program” (VIP), метою якої є підтримка
стартапів, що займаються розробкою продуктів та послуг у
наступних секторах (не обмежуючись перерахованими): Захист
інформації та Кібербезпека, Екологічно чиста енергія,
Робототехніка, IoT та BigData. Проведення STEP в Україні
здійснюється щорічно завдяки грантам Держдепартаменту США.
Ціль – Підтримка розвитку наукомісткої ринкової економіки
України шляхом стимулювання інноваційної діяльності та
технологічного підприємництва.
Задачі:
Сприяння розробці нових продуктів, базованих на інноваційних
технологіях, і послуг та їх комерціалізації на локальному та
міжнародному ринках.
Надання стартапам-учасникам індивідуальної підтримки у
розвитку
бізнесу
шляхом
менторства,
нетворкінгу,
надання грантів на конкурсній основі, сприяння у розвитку
зв’язків з можливими партнерами / інвесторами для збільшення
власного потенціалу і досягнення комерційного успіху.
Сприяння продуктивному діалогу між місцевими винахідниками
та інвесторами, глобальною науково-технічною та бізнесспільнотами та українськими технологічними підприємцями і
приватними компаніями.
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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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