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Кінцевий термін
подачі заявки
24 січня 2018 р.
Територіальні межі
України
Мова заявки
Англійська
Цільова група
НУО, бізнесові організації,
міжнародні орнанізації,
державні органи влади,
місцевого самоврядування.
Розмір гранту $
350 000 – 450 000 дол.
США

Інформація та
посилання
https://www.grants.gov/web/
grants/viewopportunity.html?oppId=298
489

Конкурс грантів зі сприяння свободі слова
Бюро з питань демократії, прав людини і праці (DRL) Державного
департаменту США, оголошує конкурс грантів з промоції та
захисту свободи слова Україні.
Пропозицій програми, спрямовані на зміцнення спроможності
українського громадянського суспільства та захист свободи
вираження поглядів Програма повинна сприяти підходам, які
дозволять Україні підтримувати свої міжнародні зобов'язання
щодо свободи вираження поглядів, дотримуючись інтересів
національної безпеки, пов'язаних з поточним періодом конфлікту
в Україні.
Проекти повинні бути спрямовані на вплив, який призводить до
демократичних реформ, і повинен мати потенціал для стабільності
поза ресурсами DRL. Перевага DRL полягає в тому, щоб уникнути
дублювання минулих зусиль шляхом підтримки нових та творчих
підходів. Це не виключає з розгляду проектів, які покращують або
розширюють
існуючі
успішні
проекти
новим
і
взаємодоповнюючим способом.
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Кінцевий термін
подачі заявки
30 листопада 2017 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Органи місцевого
самоврядування малих
міст та об’єднаних
територіальних громад,
організації та об’єднання
незалежно від форми
власності та
підпорядкування, які є
юридичними особами

Розмір гранту $
500 000 грн.

Інформація та
посилання
http://mincult.kmu.gov.ua/contr
ol/uk/publish/article;jsessionid
=DF9F18BDF4FDDBC2884B
35E873BAD5B5.app2?art_id=
245298961&cat_id=244913751

"МАЛІ МІСТА - ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ"
2018 рік у Європейському Союзі оголошено Роком культурної
спадщини. Україна не залишилася осторонь від процесів – 18
жовтня 2017 року Кабінет Міністрів України підтримав проект
Указу Президенту України про оголошення 2018 року Роком
охорони культурної спадщини.
У рамках проекту, шляхом проведення відкритого конкурсу, буде
відібрано шість об’єднаних територіальних громад або малих
міст для впровадження пілотних культурних стартапів,
що пов’язані із культурною спадщиною, реалізація яких
сприятиме подальшому культурно – економічному розвитку
територій.
Переможці конкурсу – учасники проекту отримають фінансову
підтримку для реалізації проекту а також методичну допомогу в
наступному:
- Розробка ексклюзивної ідеї.
- Розробка концепції стартапу.
- Супровід під час реалізації.
- Маркетинговий супровід проекту.
Реалізація проекту створить умови для комплексного
розвитку наступних складових:
- Формування іміджу територій, який сприятиме росту
інвестиційної привабливості.
- Інтеграція культурної спадщини в життя громади.
- Формування умов для розвитку малого та середнього
бізнесу в сервісної сфері.
- Формування традицій громади.
- Створення кластерів і хабів/розвиток стартапів.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Програму офіційно
розпочато 10
листопада. Форми та
документація для першого
конкурсу будуть доступні
з 20 листопада 2017 року.
Наступні раунди будуть
оголошуватися кожні три
місяці у 2018 і 2019 році.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Англійська, українська
російська

Цільова група
державні та приватні
установи культури;  молоді
художники, творці та
підприємці культури; 
лідери та впливові учасники
громади;  місцеві організації
громадянського суспільства;
 освітні установи (приватні
та державні) та їхні
керівники;  департаменти
культури органів місцевого
самоврядування.

Розмір гранту $
2500 – 50 000 євро

Інформація та
посилання

Програми грантів Harald Binder Cultural Enterprises
(HBCE)
Culture Bridges – це нова програма, що сприяє розвитку
українського культурного сектору та ефективному налагодженню
зв’язків між культурними операторами та інституціями в Україні
та ЄС. Сulture Bridges фінансується Європейським Союзом та
впроваджується Британською Радою в Україні у партнерстві з
EUNIC – мережею Національних
інститутів культури
Європейского Союзу.
Програма фінансуватиме низку активностей, зокрема:
- міжнародну мобільність фахівців
- проекти національної і міжнародної співпраці
- тренінги з культурного менеджменту
- ознайомчі поїздки до країн ЄС
Упродовж трьох років будуть виділені понад 100 грантів в різних
категоріях. Серед інших можливостей, що пропонуються в рамках
Culture Bridges, – спільні мистецькі проекти культурних
інституцій-членів EUNIC та підтримка українських та
європейських інституцій, що планують подати заявки на програму
«Креативна Європа».
Завантаження:
- Culture Bridges: Конкурс проектів 2017
- Презентація Culture Bridges

http://www.britishcouncil.or
g.ua/culture-bridges
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 грудня 2015 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Місцеві органи влади,
бюджетні установи,
громадські організації,
прибуткові організації
(категорія «зайнятість»)

Розмір гранту $
150 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ua.undp.org/cont
ent/ukraine/uk/home/operati
ons/get-involved/udd-grantscontest.html

Конкурс проектів: «Ініціативи із застосування
принципів універсального дизайну та доступності»
Мета конкурсу: сприяти покращенню доступності та зручності
середовища, закладів та послуг для використання всіма людьми
без обмежень, беручи до уваги потреби маломобільних груп
населення.
Завдання конкурсу:
- Поширити інформацію про універсальний дизайн, його
принципи, кращу практику застосування;
- Налагодити співробітництво між органами влади,
бізнесом та представниками різних груп населення, зокрема
маломобільних, задля спільного проектування та створення
середовища, продуктів, послуг тощо з урахуванням їх потреб;
- Сприяти створенню прототипів різних об’єктів та послуг,
які відповідають принципам універсального дизайну з метою їх
подальшого поширення.
Конкурсні категорії:
- Охорона здоров’я;
- Соціальні та реабілітаційні послуги;
- Зайнятість;
- Інші.
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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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