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Кінцевий термін
подачі заявки
11 листопада 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Молоді люди віком 18-35
років

Розмір гранту $
5000 дол. США

Інформація та
посилання
https://uinn.org.ua/

Конкурс молодіжних інновацій в Україні U-Inn
Конкурс молодіжних інновацій “U-Inn” реалізується
Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні
у партнерстві з Міністерством молоді та спорту України за
фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії в
рамках проекту “Громадянське суспільство для посилення
демократії та прав людини”.
Тематика та типи молодіжних інновацій U-Inn
Демократія:
- залучення молоді до процесу прийняття рішень та
участі в житті громади;
- прозорість, відкритість та підзвітність влади;
- вибори;
- самоврядування;
- вплив на місцеву владу;
- ваша тема (це значить, що тема не є в
вищеперелічених, але відповідає тематиці).
Права людини:
- захист та просування прав людини;
- толерантність та недискримінація;
- забезпечення свободи слова та вираження поглядів;
- права внутрішньо переміщених осіб, людей з
інвалідністю та інших вразливих груп населення;
- доступ до публічної інформації, відкриті дані;
- ґендерна рівність;
- ваша тема.
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Кінцевий термін
подачі заявки
безтерміново

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Громадський сектор

Розмір гранту $
1000 – 5000 дол. США

Інформація та
посилання
http://ednannia.ua/ourprograms-andactivities/pidtrymuiemolokalnu-filantropiiu/166-fondyhromad/170-konkursi-shfg

«Школа фондів громад» за фінансування Фонду
Чарльза Стюарта
ІСАР «Єднання» оголошує конкурс на отримання грантів в
межах програми «Школа фондів громад», що впроваджується
за фінансування від Фонду Чарльза Стюарта Мотта, США.
ВИДИ ГРАНТІВ:
Стартові гранти (до 2 000 доларів США). Підтримка
організацій, які прагнуть працювати як ФГ, на початку
діяльності.
Гранти на підвищення спроможності ФГ (до 1 000
доларів США). Сприяння підвищенню організаційної або
функціональної спроможності ФГ;
Гранти для участі в навчальних заходах (до 3 000
доларів США). Просування ідей та зміцнення інституту ФГ в
Україні, підвищення рівня професійної кваліфікації ФГ
шляхом участі у навчальних заходах;
Гранти на адміністрування конкурсу проектів (до 3 000
доларів США). Сприяння підвищенню впливу ФГ на
вирішення актуальних проблем у громаді шляхом організації
грантодавчої діяльності.
- Гранти, що передбачають дольову участь (до 5 000
доларів США). Сприяння підвищенню впливу ФГ на якість
життя в громаді та покращенню іміджу ФГ шляхом вирішення
актуальних місцевих проблем.
- Гранти на досягнення загальних цілей (до 5 000 доларів
США). Сприяння підвищенню інституційної спроможності
ФГ, які планують розвивати інноваційні практики
організаційного та програмного менеджменту, розробляти
програми для досягнення значних соціальних змін у громаді.
- Гранти на поїздки (до 1 500 доларів США). Сприяння
розвитку партнерських відносин між ФГ.
Більш детальну інформацію про конкурс можна отримати
звернувшись до офісу ЄДНАННЯ за телефоном 044-201-01-60
або електронною поштою community@ednannia.ua
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 жовтня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Будь-яка юридична особа
(організації)

Розмір гранту $
Середній розмір гранту
20 000 тис. Євро

Інформація та
посилання
http://visegradfund.org/grants/v
isegrad-grants/

Грантова програма, спрямована на
демократизацію та трансформацію процесів на
західних Балканах і в країнах Східного
партнерства
Пріоритети:
- Охорона здоров’я;
- Освіта;
- Розвиток сільських районів;
- Благоустрій;
- Законодавство і правосуддя;
- Комунікація, ЗМІ та доступу до інформації;
- Розвиток громадянського суспільства/підтримка прав
людини та меншин.
Фонд не підтримує інфраструктурних та інвестиційних
проектів.
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному
вигляді через online заявку на my.visegradfund.org
Терміни подачі заявок:
- 1 лютого (онлайн система відкривається 1 січня,
результати будуть доступні в середині квітня, початок терміну
реалізації проекту не раніше 1 травня)
- 1 червня (онлайн система відкривається 1 травня,
результати будуть доступні в середині серпня, початок термін
реалізації проекту не раніше 1 вересня)
- 1 жовтня (відкриється 1 вересня, результати будуть
доступні в середині листопада, початок термін реалізації
проекту не раніше 1 грудня)
Терміни реалізації проектів до 18 місяців.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 жовтня 2017 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Будь-яка юридична особа
(організації)

Розмір гранту $
Середній розмір гранту
20 000 тис. Євро

Інформація та
посилання
http://visegradfund.org/grants/v
isegrad-grants/

Підтримка пропозицій з регіонального
співробітництва, просування інновацій та сталого
розвитку
Основні напрямки:
- Культура і спільна ідентичність;
- Освіта і створення потенціалу;
- Інновації, НДДКР, підприємництво;
- Демократичні цінності та ЗМІ;
- Державна політика та інституційна партнерство;
- Регіональний розвиток, навколишнє середовище та
туризм;
- Соціальний розвиток;
- Фонд не підтримує інфраструктурних та інвестиційних
проектів.
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному
вигляді через online заявку на my.visegradfund.org
Терміни подачі заявок:
- 1 лютого (онлайн система відкривається 1 січня,
результати будуть доступні в середині квітня, початок терміну
реалізації проекту не раніше 1 травня)
- 1 червня (онлайн система відкривається 1 травня,
результати будуть доступні в середині серпня, початок термін
реалізації проекту не раніше 1 вересня)
- 1 жовтня (відкриється 1 вересня, результати будуть
доступні в середині листопада, початок термін реалізації
проекту не раніше 1 грудня)
Терміни реалізації проектів до 18 місяців.

4

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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