Дайджест актуальних можливостей залучення
коштів міжнародної технічної допомоги від
іноземних донорів

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
ТЕЛ. (032) 2 999 288, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18, 1 ПОВЕРХ,
КАБІНЕТ 134

Підтримка реінтеграції ветеранів
конфлікту на сході України та їхніх
сімей

Посилання для деталей:
http://www.iom.org.ua/ua/veter
any-z-kyyivskoyidnipropetrovskoyi-ta-lvivskoyioblastey-otrymayut-granty-naprofesiynu-osvitu

Мета проекту: сприяти Уряду України у наданні
допомоги ветеранам конфлікту на сході України та їхнім
родинам задля ефективної реінтеграції до цивільного
життя, а також активної участі в соціально-економічного
розвитку громад.
Завдання проекту:
– підтримати реінтеграцію ветеранів конфлікту на сході
України через реалізацію цільових заходів для покращення
психосоціального стану, розширення доступу до
економічних можливостей та поліпшення сприйняття
ветеранів конфлікту на сході України у пілотних областях;
– залучити широке коло членів громади до участі у
соціальних заходах, які спрямовані на згуртування
громади, гармонійне співіснування, підтримку інтеграційних
та адаптаційних процесів, а також на зменшення соціальної
напруги та вирішення конфліктів всередині громади.
Довідки за електронною поштою: aeremina@iom.int
Тема листа: UA1-2019-010 – питання за конкурсом, до
уваги Анни Єрьоміної.
Дедлайн - 28 лютого 2019 р.

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
ТЕЛ. (032) 2 999 288, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18, 1 ПОВЕРХ,
КАБІНЕТ 134

Конкурс ідей для партнерства у
краудфандинговій ініціативі
«Культура.Спільнота»

Посилання для деталей:
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs
_idey_dlya_partnerstva_u_kraudfanding
oviy_initsiativi_kultura_spilnota/

Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику фінансування
значущих суспільних ініціатив шляхом краудфандінгу – залучення
коштів від громадян.
Завдяки підтримці Фонду, громадські організації, які реалізують
проекти у сфері культури та залучають кошти спільноти
отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей.
Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких
ініціатив, які допомагають знайти порозуміння у суспільстві,
залучають людей з різних середовищ та регіонів.
У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України.
Якщо вашу заявку схвалено – вам потрібно залучити кошти від
громадян на свій проект на «Спільнокошті» (партнерській
платформі нашої програми) або іншому краудфандінговому вебсайті.
Термін підготовки та проведення кампанії – не більше 6 місяців
від повідомлення від Фонду про партнерство.
Якщо кампанія завершилася успішно – Фонд фінансує проект
громадської організації у сумі, яка дорівнює зібраній шляхом
краудфандінгу (але не більшій, ніж мета кампанії).
Бюджет: 150 тис. грн
Контакти: Любов Михайлова, mykhaylova@irf.ua , Станіслав
Лячинський, liachinskiy@irf.ua (Програма «Соціальний капітал»)
Дедлайн - 15 жовтня 2019 р.

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
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«Україна – житниця
майбутнього»

Посилання для деталей:
http://www.bayer.ua/development/repor
ts/grain_basket_of_the_future/

Місія національної програми соціальних інвестицій «Україна –
житниця майбутнього» – поліпшення життя людей у сільській
місцевості шляхом згуртування громад, підвищення громадської
свідомості та соціальної активності для вирішення місцевих
проблем.
Пріоритетні напрямки:
– освітні програми для сільської місцевості, зокрема підтримка
шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів;
– програми зі сталого розвитку середовища громад, у тому числі
підтримка програм з покращення енергоефективності та доступу до
чистої води, підтримка центрів для людей з особливими потребами,
забезпечення інших місцевих потреб.
Відбір пропозицій проектів здійснюється у два етапи. На першому
етапі громадські організації подають коротку інформацію про проект
українською мовою. Організації, які пройдуть попередній відбір,
подадуть на другий етап більш детальну інформацію про проект та
організацію англійською та українською мовами.
Контакти: nataliia.tsuman@bayer.com
Бюджет: 200 тис. грн
Дедлайн - 24 лютого 2019 р.

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
ТЕЛ. (032) 2 999 288, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18, 1 ПОВЕРХ,
КАБІНЕТ 134

Гранти Фінського фонду
місцевого співробітництва

Посилання для деталей:
http://finland.org.ua/public/default.aspx?
contentid=97656&contentlan=37&culture
=uk-UA

Пріоритетна тема: розвиток інноваційного та неформального
освітнього середовища для дітей та молоді, яким загрожує соціальна
ізоляція .
У випадку якщо Ваш проект не відповідає вищезазначеній
пріоритетній темі, Ви можете подавати заявку, але рекомендується
бути переконливими у презентації Вашого проекту.
Посольство Фінляндії залишає за собою право прийняти або
відхилити проектні пропозиції згідно своїх преференцій та змін
ситуації в країні.
Проектна Угода між Посольством Фінляндії та організацією повинна
бути підписана уповноваженим представником організації-отримувача
гранту. Підписання відбудеться у Києві, у Посольстві Фінляндії.
Отримувач гранту від Фонду несе відповідальність за виконання
заходів, для яких грант був наданий та за належну фінансову
діяльність. Наприкінці проекту організація повинна надати Посольству
повний описовий та фінансовий звіти про реалізацію проекту,
відповідно до плану дій та Угоди. Для проектів, що тривають лише рік
проміжний звіт не передбачається.
Бюджет проекту: 20 – 50 тис. євро
Дедлайн - до 16:00, 28 лютого 2019 р.

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
ТЕЛ. (032) 2 999 288, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18, 1 ПОВЕРХ,
КАБІНЕТ 134

КОНКУРС ГРАНТІВ НА ПРОВЕДЕННЯ
ТРЕНІНГІВ ДЛЯ АДВОКАТІВ
СИСТЕМИ БПД З ПИТАНЬ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ДИТИНИ

Посилання для деталей:
https://newjustice.org.ua/uk/grants_a
nd_tenders/konkurs-grantiv-naprovedennya-treningiv-dlyaadvokativ-sistemi-bpd-z-pitanzabezpechennya-prav-ditini/

Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»
оголошує конкурс проектів неурядових організацій на отримання гранту на
проведення серії регіональних тренінгів для адвокатів системи
безоплатної правової допомоги з питань забезпечення прав дитини у
кримінальному провадженні та провадженні про адміністративні
правопорушення.
Метою надання цього гранту є посилення захисту прав людини в Україні,
зокрема, однієї з найбільш уразливих верств населення – дітей у конфлікті
та в контакті з законом, шляхом підвищення спроможності адвокатів, які
залучаються чи можуть бути залучені для надання безоплатної вторинної
правової допомоги, для більш ефективного захисту неповнолітніх та їх
представництва у відповідності до міжнародних стандартів з питань
забезпечення прав дитини. В рамках цієї грантової програми планується
підтримка Координаційного центру з надання правової допомоги у
проведенні серії регіональних тренінгів для адвокатів системи безоплатної
правової допомоги.
Очікується, що діяльність за грантовим проектом почнеться орієнтовно
15 квітня 2019 р., і триватиме до 10 місяців.
Бюджет проекту: 700 тис. грн
Дедлайн - до 18:00, 5 березня 2019 р.

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
ТЕЛ. (032) 2 999 288, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18, 1 ПОВЕРХ,
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Програма малих грантів для
підтримки проектів у сфері
освіти

Посилання для деталей:
https://ua.usembassy.gov/uk/

Посольство США в Києві оголошує Програму малих
грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у
сфері освіти й культури на 2018-2019 рр. Залежно від
наявності коштів, Посольство США надаватиме малі
гранти українським та американським організаціям, що
мають статус неурядових і неприбуткових, а також
фізичним особам. Проект має бути призначено для
української аудиторії, і всі передбачені ним заходи,
підтримані грантом Посольства США, повинні
відбуватися в Україні
Детальна інформація: https://ua.usembassy.gov/wpcontent/uploads/sites/151/UKR-FY19-NOFO-PublicDiplomacy-Small-Grant-Program-Education.pdf
Контакти: KyivPDGrants@state.gov
Бюджет проекту:
- фізичні особи до 8 000 доларівСША;
- організації до 24 000 доларів США.
Дедлайн - 11 березня 2019 р.

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
ТЕЛ. (032) 2 999 288, ВУЛ. ВИННИЧЕНКА, 18, 1 ПОВЕРХ,
КАБІНЕТ 134

Одними з першорядних стратегічних цілей УКФ є сприяння
творенню національного культурного продукту, промоція та
розповсюдження української культури. Відштовхуючись від
них, було розроблено вісім конкурсних програм, які
охоплюватимуть різні сектори культури та аудиторії
потенційних грантоотримувачів. Програми запускатимуться
поступово, протягом першої половини 2019 року. Спільний
бюджет грантів становить 641 мільйон гривень.
Програми, на які триває прийом заявок:
– «Створюємо інноваційний культурний продукт» (до
01.02.19)
– «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти» (до 17.03.19)
– «Український культурний монітор» (до 22.03.19)
– «Знакові події для української культури» (до 22.03.19)
– «Підсилення потужності українського аудіовізуального
сектору» (до 22.03.19)

Посилання для деталей:
https://ucf.in.ua/en/programs

ПО ДЕТАЛЬНУ ІНФОРМАЦІЮ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ МТД:
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