МОМ оголошує конкурс
для об’єднаних
територіальних громад

Кінцевий термін
подачі
30 листопада
2018 р.
Мова заявки
українська
Цільова
аудиторія
ОГТ, ГО
Розмір
гранту
до 20 000$
Посилання
http://www.iom.o
rg.ua/ua/node/2
506

Мета проекту: Просування
соціально-економічного розвитку на
місцевому рівні шляхом інклюзивного
місцевого врядування та соціальної
згуртованості населення.
Завдання проекту:залучити широке
коло членів громади (місцеву владу,
представників різних професійних
груп, включаючи представників
місцевого бізнесу, громадських
організацій) до участі в плануванні та
імплементації проектів, спрямованих
на поліпшення соціальноекономічних умов життя в громаді.
Контакти: ACHABUK@iom.int
Аплікаційна форма за
посиланням:
http://www.iom.org.ua/ua/node/2506

Програма грантів від
"Креативної Європи"
Кінцевий термін
подачі
11 грудня
2018 р.
Мова заявки
англійська
Цільова
аудиторія
ГО
Розмір
гранту
залежно від
проекту
Посилання

Відкрито конкурс на отримання
грантів від «Креативної Європи»,
програми з найбільшим об'ємом
фінансування проектів у сфері
культурних та креативних індустрій в
Європі.
Надсилати заявки можуть проекти
міжнародної співпраці двох типів:
- маломасштабні проекти
(тривалість до 48 місяців, залучення
щонайменше 3 партнерів принаймні з
3 країн), які можуть отримати грант
до 200 000€ (максимум 60% від
загального обсягу)
- великомасштабні проекти
(тривалість щонайменше 48 місяців,
6 партнерів). Фінансування до 2 млн
€ (50% від загального обсягу коштів)
Контакти: ce.desk.ukraine@gmail.com
Аплікаційна форма:

https://eacea.ec.europa.eu/creati
ve-europe/funding/supporteuropean-cooperation-projects2019_en?
fbclid=IwAR0Q543sBgfOXR0rtjlot https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/supportCiJeVJr1lOVTSyzCYdDNtsezrW european-cooperation-projects-2019_en?
684hGSbtRjIE
fbclid=IwAR0Q543sBgfOXR0rtjlotCiJeVJr1lOVTSyzCYdDNts
rW684hGSbtRjIE

Гранти
Національного
фонду
підтримки
демократії (NED)
Кінцевий термін
подачі
21 грудня
2018 р.
Мова заявки
англійська
Цільова
аудиторія
ГО
Розмір
гранту
до 50 000$
Посилання
https://www.n
ed.org/

Національний фонд підтримки
демократії надає гранти громадським
організаціям з усього світу. Середній
розмір гранту - 50 000 доларів США
для проектів тривалістю 1 рік.
Фонд зацікавлений у пропозиціях
від ГО, проекти яких пов'язані з:
- просуванням та захистом прав
людини
- підтримкою свободи інформації та
незалежності ЗМІ
- просуванням прозорості та
відповідальності
- підтримкою демократичного
вирішення конфліктів
- просуванням свободи об`єднання
- посиленням демократичного
політичного процесу
Аплікаційна форма:
https://www.grantrequest.com/Login.aspx?
ReturnUrl=%2fapplication.aspx%3fSA%3dSNA%
26FID%3d35048%26sid%3d1280&SA=SNA&FID
=35048&sid=1280

Програма малих грантів
для підтримки проектів у
сфері культури від
Посольства США
Посольство США в Україні оголошує
Кінцевий термін Програму малих грантів громадської
дипломатії для підтримки проектів у
подачі
сфері культури. Теми культурних
23 листопада
проектів, які підпадають під
2018 р.
вимоги програми:
- проекти, присвячені виконавському
Мова заявки
й образотворчому мистецтву
англійська
- проекти, присвячені галерейним
виставкам
Цільова
- лекції та круглі столи в галузі
музики, літератури, театру
аудиторія
ГО
- освітні проекти з виконавського й
образотворчого мистецтва
Всі проекти повинні знайомити
Розмір
українців з американською
гранту
культурою або підкреслювати
24 000$
американсько-українську співпрацю у
сфері мистецтва й культури.
Посилання
Перевага надаватиметься проектам,
https://ua.usembassy.
які міститимуть освітні елементи.
gov/uk/educationАплікаційна форма:
culture-uk/current- https://ua.usembassy.gov/uk/educationprograms-grants-uk/ culture-uk/current-programs-grants-uk/

