ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
22 листопада 2017 р. та
18 січня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадський сектор, органи
місцевого самоврядування,
тощо.

Розмір гранту $
200 000 – 2 млн. євро

Інформація та
посилання
https://www.culturepartnersh
ip.eu/ua/article/open-call-ce

«ПРОЕКТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА» від «Креативна Європа»
Один із каналів фінансування “Креативної Європи”, що
охоплює найбільшу частину бюджетних коштів в рамках
підпрограми «Культура» і передбачає участь для найширшого
спектру організацій культурного профілю з різних
європейських країн та можливість їх співпраці за проектами
міжкультурного співробітництва, а також інших творчих
проектів.
Фінансування надається для трьох типів проектів:
Маломаштабні проекти:
Щонайдовше 48 місяців, щонайменше 3 партнера
принаймні з 3 країн, що мають право участі в проекті та
максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених
для проекту до 200 000 євро на проект.
Великомаштабні проекти:
Щонайдовше 48 місяців, принаймні з 6 країн, які мають
право участі в проекті та виділяється 50% від загального
обсягу коштів, передбачених для проекту, до 2 млн євро на
проект.
Підтримка проектів з охорони культурної спадщини:
Щонайдовше 24 місяці, щонайменше 3 партнера
принаймні з 3 країн, що мають право участі в проекті та
максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених
для проекту до 200 000 євро на проект.
1

Кінцевий термін
подачі заявки
30.11.2017 р. - до 18.00

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
регіональні ЗМІ всіх типів
(окрім державних),
громадські організації

Розмір гранту $
До 375 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Grant
s?pid=5338

ПОСТІЙНИЙ КОНКУРС ГРАНТІВ «ЗМІ за
проєвропейські зміни в Україні»
Мета конкурсу: створення і розвиток потенціалу регіональних
ЗМІ для висвітлення питань, пов'язаних з відносинами України
та Євросоюзу, впровадження Угоди про асоціацію Україна-ЄС,
інших зобов’язань України перед ЄС, для інформування
суспільства про сутність європейської інтеграції та
європейських цінностей.
Пріоритети конкурсу:
створення за межами Києва спеціальних медіа-ініціатив,
пов'язаних з ЄС і орієнтованих на реформи;
регулярне висвітлення в ЗМІ регіонального аспекту
реформ, які підтримуються ЄС, а також імплементації УА та
регіонального аспекту зближення України та ЄС;
системне висвітлення найбільш резонансних аспектів
відносин Україна-ЄС, як от: можливості виходу українських
виробників на ринок ЄС; візова лібералізація, правила та
практика безвізового режиму; використання в Україні досвіду
країн Центральної, Східної Європи, Західних Балкан;
міжлюдські контакти тощо;
розбудова спроможності місцевих і регіональних ЗМІ
для всебічного та об'єктивного висвітлення регіонального
виміру тематики європейської інтеграції, включаючи
створення стійких зв'язків між ЗМІ і організаціями
громадянського суспільства, а також між українськими ЗМІ та
ЗМІ, що базуються в ЄС;
висвітлення адвокаційної діяльності, в тому числі
досліджень, пов'язаних із інформаційно-просвітницькою
діяльністю на основі фактичних даних, громадського
моніторингу та інформації щодо імплементації УА і Порядку
денного асоціації на місцевому, регіональному та
міжрегіональному рівнях;
висвітлення моніторингу та оцінки дій влади та інших
інституцій на місцевому, регіональному та міжрегіональному
рівнях у питаннях, пов'язаних з Угодою про асоціацію і
Порядком денним асоціації.
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Кінцевий термін
подачі заявки
10 жовтня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Команди у сфері ІТ,
фізичні особи

Розмір гранту $
30 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://ua-energy.org/uk
Подача он-лайн заявки за
посиланням:
https://docs.google.com/forms/
d/1y_qAQhC_NXG06QDfouR
2CfefAvviLBozFKs2QIspa8/viewform?edit_req
uested=true

«Прозора енергетика»
Мета – створити і запустити продукти і рішення, які б
допомогли громадянам краще зрозуміти, що відбувається в
енергетичному секторі, отримувати оперативну інформацію в
доступному форматі, реагувати на порушення.
Для напрацювання ідей ми пропонуємо використовувати
інформацію і дані, які розміщені на “Енергетичній карті
України” (http://map.ua-energy.org/),
сайті
міністерства
енергетики, НКРЕКП тощо. Разом із тим, ми не обмежуємо
цими ресурсами, і відкриті до всіх ідей і пропозицій.
Організатори планують підтримати 1-3 успішні проекти. У разі
необхідності (наприклад, через велику кількість пропозицій),
для визначення переможця може бути оголошений другий етап
відбору, про що кандидати будуть заздалегідь поінформовані.
З докладними умовами участі
ознайомитися за посиланням.

в

конкурсі можна
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Кінцевий термін
подачі заявки
21 жовтня 2017 року

Територіальні межі
Львівська область. Пріоритет
надаватиметься ініціативам,
які реалізуються обраних
громадах: Кам’янка-Бузька,
Дрогобич, Яворів,
Червоноград, Стрий, Старий
Самбір та Самбір
Львівської області.

Мова заявки
українаська

Цільова група
Громади, громадські
організації

Розмір гранту $
20 000 – 30 000 дол. США

Інформація та
посилання
http://sgpinfo.org.ua/index.php/
ua/resursy/oholoshennia/462zaproshennya-do-uchasti-ukonkursi-proektnykhpropozytsiy-v-ramkakhhrantovoyi-prohramypidvyshchennya-rivnya-dovirydlya-zmitsnennya-partnerstvamizh-politsiyeyu-tahromadamy

«Підтримка реформи поліції в Україні»
Грантова програма реалізується в рамках проекту «Підтримка
реформи поліції в Україні», який фінансується ЄС і
впроваджується ЮНОПС у партнерстві з Поліцією Швеції,
Національною поліцією України та місією Європейського
Союзу з реформування сектора цивільної безпеки України.
Грантова програма передбачає, що 12 місцевих ініціатив,
спрямованих на проведення заходів з підвищення рівня довіри
до поліції та зміцнення партнерських відносин між поліцією та
громадськістю. Очікується, що наслідком реалізації програми
буде підвищення рівня довіри громадян до правоохоронних
органів на відповідних територіях.
Планується, що місцеві ініціативи в рамках Грантової програми
будуть реалізовані з грудня 2017 року до серпня 2018 року.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 грудня 2017 року

Територіальні межі
Україна Львівська обл.

Мова заявки
українаська

Цільова група
Волонтери, громадський
сектор

Розмір гранту $
індивідуально

Інформація та
посилання
https://docs.google.com/forms/
d/1E6PtMmdbX3yw_hA71X7
F87kzydrbvBlhhpDByFdc_A/vie
wform?edit_requested=true

Програма міні-ґрантів для наставників діток
героїв АТО «Старший брат»
БО «Львівська освітня фундація» оголошує конкурс мініґрантів для роботи з дітками, які втратили батька у війні на
Сході України. Наставник покликаний орагнізувати свій та
дитини час для спільного навчання, дозвілля та розвитку.
Основна мета програми - підтримати дитину героя АТО через
регулярні цікаві освітні заходи, корисне дозвілля та
спілкування з наставником.
Програма передбачає роботу за такими напрямками:
Освіта - допомога дитині у виконанні домашнього
завдання, відвідування різних гуртків
Дозвілля - проведення часу разом, активний відпочинок,
прогулянки, відвідини кінотеатрів, театрів або цирку
Мистецтво - розвиток тих талантів та навичок, які
дитина раніше не мала сміливості чи можливості розкрити.
Програма є міні-ґрантовою: наставнику покриваються витрати
на закупівлю канцтоварів, спорттоварів та інших необхідних
матеріалів.
Більше інформації про проект можна знайти на сторінці
“Львівської освітньої фундації, а також у групі Facebook “Старший брат” - наставництво для дітей героїв АТО”.
Результати конкурсу будуть повідомлені після 20 грудня цього
року листом на Вашу електронну скриньку!
Контакти: Маріанна Білик тел.: 0985771131
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Кінцевий термін
подачі заявки
9 листопада 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
організації громадянського
суспільства, у тому числі
неурядові некомерційні
організації та незалежні
політичні фонди, громадські
організації, організації
корінних народів, організації
з обмеженими можливостями
та неприбуткові організації
приватного сектору, установи
та організації та їх мережі на
місцевому, національному,
регіональному та
міжнародному рівнях

Розмір гранту $
від €250 тис. до €1 млн.

Інформація та
посилання
https://webgate.ec.europa.eu/eu
ropeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.w
elcome&nbPubliList=15&order
by=upd&orderbyad=Desc&sea
rchtype=RS&aofr=155232

Конкурс проектів в рамках Європейського
інструменту з питань демократії та прав людини
Європейський Союз оголосив новий глобальний конкурс
проектів в рамках Європейського інструменту з питань
демократії та прав людини.
Цьогорічний
конкурс
спрямований
на
підтримку
громадянського суспільства та правозахисників за такими
напрямками:
Підтримка правозахисників, які працюють з питань
права на землю, прав корінних народів, включаючи в
контексті насильницького захоплення землі та зміни клімату;
Боротьба з позасудовими стратами та насильницькими
зникненнями;
Протидія примусовій праці та сучасному рабству;
Підтримка і захист прав людей з інвалідністю;
Підтримка свободи релігії або переконань.
Тривалість проектів – від 2.5 до 3 років. Проекти мають
реалізовуватися щонайменше у двох країнах, що не входять до
ЄС.
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Кінцевий термін
подачі заявки
15 грудня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Неприбуткові організації, які
працюють по даній тематиці.

Розмір гранту $
10 000 євро

Інформація та
посилання
https://unwg.unvienna.org/chari
ty.html

Благодійна допомога від Жіночої гільдії ООН
Жіноча гільдія ООН оголошує прийом заявок на отримання
благодійної допомоги. Проект повинен бути спрямований на
дітей, які потребують допомоги.
Ця програма, розрахована на дітей, які потребують допомоги.
Благодійна програма UNWG допомагає дітям, до котрих
застосовується насильство, обмеженим доступом до освіти, з
серйозними проблемами зі здоров'ям, дітям, які не мають
доступу до чистої питної води, жертвам лих та катастроф,
дітям-сиротам, дітям з особливими потребами або дітям, що
страждають від бідності або голодування .
Проект повинен зосередити увагу на потребах дітей до
18 років (з 18 по 21 рік, якщо вони є інвалідами) або на
програмах матері / дитини, які впливають на добробут дітей.
Проект повинен бути для всіх дітей / матерів без
дискримінації за статтю, расою, етнічним походженням або
релігією.
Проекти повинні бути стабільними та мати плани
продовження.
Проект має відповідати основним потребам в охороні
здоров'я, освіті, воді та притулках, зосереджуючись на
довготерміновій
допомозі
(наприклад,
чистого
водопостачання,
санітарно-епідеміологічні
споруди,
будівництво чи ремонт школи, меблі для класів, навчальні та
професійні матеріали / обладнання, медичне обладнання,
підтримка особливих потреб).
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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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