Гранти,
конкурси
Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА

Рубрика «ІСТОРІЇ УСПІХУ»

Результати співпраці із грантодавцями
демонстрували в Монастирищенському районі
27 березня Монастирищенський район відвідала Глибоцька ОТГ
із Чернівецької області з метою вивчення досвіду роботи кооперативу
«Віліс-молоко», який був створений в рамках міжнародного грантового
проекту. Нагадаємо, що цей кооператив займається переробкою молока,
а саме виготовленням твердих сирів, масла, молока. Цю ініціативу
вдалося зреалізувати завдяки впровадженню третьої фази проекту
ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та співпраці
влади – громади – донора. Члени кооперативу розказали гостям
із Західної України про свої успіхи та невдачі, проблеми та перешкоди,
що виникають у процесі роботи, а також продемонстрували технологію
виготовлення твердого сиру та похвасталися лінією із розливу
та пакування пастеризованого молока, йогурту, кефіру та сметани.
Важливо відмітити, що Глибоцька ОТГ є учасником проекту ПРООН
й Агентства розвитку Австрії «Сталий розвиток сільських територій
Чернівецької та Одеської областей» та планує, співпрацюючи із донором,
також створити кооператив, який займатиметься переробкою молока.
Якщо Ви маєте успішний приклад вже впровадженого грантового проекту
у нас в регіоні та бажаєте розповісти про це іншим, будь ласка, пишіть нам
(e-mail: vitavdovychenko6@gmail.com) і ми опублікуємо Вашу історію в Бюлетені.
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Рубрика «НОВИНИ»

14 березня 2017 року у Києві оголосили громади, які отримають
фінансування на створення Центрів надання адміністративних
послуг в рамках проекту U-LEAD Component 2 «Створення центрів
надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості
населення про місцеве самоврядування» у частині розбудови
Центрів адміністративних послуг.
U-LEAD є спільною програмою Європейського Союзу та його
держав-членів - Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції.
Серед фіналістів для отримання допомоги по створенню ЦНАПів
Мокрокалигірська ОТГ.
Переможець по отриманню допомоги на створення віддаленого
робочого місця: Білозірська ОТГ.
Вітаємо переможців та бажаємо подальших успіхів!
Детальніше за посиланням: http://goo.gl/vev4j1
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Всеукраїнський конкурс
«Клич друзів – граймо разом!»
від Фонду Кличко

Організатор: Фонд Кличко
Адресат: усі загальноосвітні школи України
Тематика: встановлення 10 дитячих спортивних майданчиків
для школярів 6-18 років.
Терміни: 01.04.-30.04.2017
Детальніше про умови: https://goo.gl/FuhUSP

ГРАНТИ
У СФЕРІ СПОРТУ
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Розповідай про інтеграцію з ЄС:
стань учасником дворічного проекту

Організатор: ГО «Інтерньюз-Україна» і Товариство Лева
у партнерстві з Фондом міжнародної солідарності (Польща)
Адресат: представники регіональних медіа усіх форм (державна,
комунальна, приватна) та типів (теле- та радіокомпанії, друковані
та онлайн-медіа) власності
Тематика: посилення спроможності регіональних медіа у сфері
висвітлення тем, які стосуються імплементації Угоди про асоціацію,
а також підвищити рівень поінформованості громадян України
щодо європейської інтеграції, впровадження європейських
стандартів.
Терміни: 25.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/e4JNsg

ГРАНТИ У СФЕРІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
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5 хвиля Постійного конкурсу грантів
«Громадськість за проєвропейські зміни в Україні»

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій у співпраці з «Європейською правдою»
Адресат: громадські організації, які мають: статус неприбутковості
та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року; спроможність
впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними
(включаючи фінансове звітування)
Тематика: зростання залучення ГО до процесів моніторингу
та публічного діалогу з органами влади щодо секторальних реформ
у відповідності до виконання Угоди про асоціацію в таких секторах
як правова, конституційна, судова та виборча реформи, реформа
державного управління, охорона здоров'я і т. ін.
Терміни: 30.05.2017, 18.00
Детальніше про умови: http://goo.gl/SG2TAm

ГРАНТИ У СФЕРІ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
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Конкурс з відбору соціальних проектів
неурядових організацій у 2017 році

Організатор: Черкаська ОДА
Адресат: НУО, сфера діяльності організації має включати територію
Черкаської області
Тематика: навчання проектному менеджменту та підвищення
громадянської активності; соціальна адаптація ВПО, учасників
антитерористичної операції та їх сімей на місцевому рівні;
діяльність у сфері культури, туризму, популяризація української мови
і
народних
традицій;
популяризація
екологічного
та енергоефективного способу проживання та господарювання;
сприяння становленню та розвитку дітей. Сума фінансування
кожного поданого проекту за рахунок бюджетних коштів
у будь-якому напрямку – до 100 000 тис. грн.
Терміни: 03.05.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/ntGfHb

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Конкурс «Кращі практики
місцевого самоврядування»
у 2017 році

Організатор: Міністерство регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
Адресат: органи місцевого самоврядування всіх рівнів: обласні,
районні, міські, селищні та сільські ради
Тематика: відбір, відзначення і поширення кращих практик
за темами: прозорість та підзвітність місцевого самоврядування;
практики розвитку регіонів та громад, засновані на власних
стратегіях та ресурсах; співробітництво територіальних громад.
Терміни: 30.09.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/BgLEPm

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Конкурс грантів на проведення
інформаційних кампаній в рамках проекту
«Публічні бюджети від А до Я»

Організатор: Фонд Східна Європа та Фундація польсько-української
співпраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського Союзу
Адресат: офіційно зареєстровані організації громадянського
суспільства з усіх регіонів України
Тематика: проведення широких інформаційних кампаній
на місцевому та загальнонаціональному рівнях у нових
і традиційних медіа задля роз’яснення громадськості важливості
та суті бюджетних процесів у простій та зрозумілій формі.
Терміни: 12.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/GVJ2B7

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Конкурс на проведення
Майстерні міста 2017

Організатор: «Майстерня міста» – це партнерська ініціатива
Львівської міської ради та Німецького товариства міжнародного
співробітництва (GIZ) в рамках проекту «Муніципальний розвиток
та оновлення старої частини міста Львова»
Адресат: українські міста (ГО з громадськими ініціативами, митцями,
майстрами, активістами та представниками міської влади)
Тематика:
залучення
мешканців
до
процесів
розвитку
та оновлення міста. Сума гранту: 2000 євро.
Терміни: 09.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/Ncbrvm

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Конкурс соціальних проектів
туристичного спрямування

Організатор: Управління туризму та промоції міста Луцької міської
ради, програма «Активні громадяни» від Британської Ради в Україні
Адресат: жителі м. Луцька від 18 років, які мають ідеї щодо розвитку
локальної громади та туристичної привабливості Луцька
Тематика: конкурс проектів розвитку громади для підвищення
туристичної привабливості міста.
Терміни: 07.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/CPXGFm

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Конкурс мікрогрантів
від БФ «Урожай громаді»

Організатор: БФ «Урожай громаді»
Адресат: сільські громади з Канівського, Городищенського,
Катеринопільського,
Корсунь-Шевченківського,
Тальнівського,
Лисянського, Звенигородського, Черкаського (c. Хацьки, c. Білозір’я)
районів Черкаської області та
Богуславського (с. Іванівка,
с. Медвин) і Миронівського (м. Миронівка, с. Шандра, с. Росава)
районів Київської області
Тематика: сприяння розв’язанню конкретних проблем сільських
громад шляхом підтримки локальних громадських ініціатив.
Максимальний розмір гранту – 40 000 гривень.
Терміни: 30.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/i0Vx0p

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Конкурс «Якісна інклюзивна освіта
для ромських громад» у Закарпатській області

Організатор: Фонд «Відродження»
Адресат: зареєстровані неприбуткові та благодійні організації,
громадські об’єднання, які представляють ромські громади
або працюють в їхніх інтересах
Тематика: сприяння покращенню доступу дітей, підлітків
і дорослих з ромських громад Закарпаття до якісної інклюзивної
дошкільної та загальної середньої освіти.
Терміни: 07.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/jSCI6V

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Конкурс малих грантів для молоді
від ЮНІСЕФ і ГО «Фонд розвитку громади»

Організатор: громадська організація «Фонд розвитку громади»,
Міжнародний дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ)
Адресат: зареєстровані молодіжні ГО та ініціативні групи молодих
людей у віці від 10 до 24 років, які проживають на території
Донецької області в містах Краматорську, Дружківці, Костянтинівці
та Костянтинівському районі, Торецьку, Бахмуті та Бахмутському
районі, Авдіївці та Ясинуватському районі, а також для всіх
населених пунктів Луганської області
Тематика: реалізація молодіжних проектів.
Терміни: 14.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/oACCoa

ГРАНТИ ДЛЯ РОЗВИТКУ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
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Відкрито новий набір
на осінню програму професійних стажувань
Professional Fellows Program 2017

Організатор: Бюро з питань освіти та культури Державного
департаменту США
Адресат: молоді фахівці віком від 25 до 35 років на момент подачі
заявки; мати закінчену вищу освіту (бакалавр або вище); добре
володіти англійською мовою (TOEFL over 500 (paper test), IELTS band
6 або навчання на англомовній університетській програмі); мати
відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному
секторі (законодавча влада, виконавча влада, неурядові організації,
які займаються релевантною до тематики програми діяльністю)
Тематика: програма професійних стажувань.
Терміни: 07.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/2KLDDV

ГРАНТИ В СФЕРІ ОСВІТИ.
СТАЖУВАННЯ
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Стипендія на навчання у Словаччині

Організатор: Penta Investments Ltd
Адресат: українські студенти
Тематика: магістерська програма, напрямки навчання: міжнародні
фінанси, медицина, математика, фізика, інформатика.
Терміни: 15.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/kQN8KC

ГРАНТИ В СФЕРІ ОСВІТИ.
СТАЖУВАННЯ
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Грант на наукову подорож
ім. Богдана Сольчаника

Організатор: громадська організація «Родина Героїв Небесної
Сотні» та ГО «Кембриджська спільнота України»
Адресат: українські науковці вищих навчальних закладів України
денної або заочної форми навчання, працівники науководослідницьких інститутів
Тематика: тревел-грант для участі у науковій конференції
в університеті Кембридж та університеті Оксфорд.
Терміни: 01.07.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/Oa7Dzw

ГРАНТИ В СФЕРІ ОСВІТИ.
СТАЖУВАННЯ
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Мінкультури України розпочинає
прийом пропозицій щодо кандидатів
на здобуття стипендій Президента України

Організатор: Міністерство культури України
Адресат: структурні підрозділи у сфері культури обласних, Київської
міської державних адміністрацій, Державна служба України з питань
Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Національна
спілка майстрів народного мистецтва України, творчі спілки,
громадські організації у сфері культури, заклади культури
та навчальні заклади
Тематика: володіння художніми техніками народного мистецтва;
участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх
симпозіумах, етномистецьких святах.
Терміни: 15.05.2017
Детальніше про умови: http://bit.ly/2mI7Kep

ГРАНТИ В СФЕРІ ОСВІТИ.
СТАЖУВАННЯ
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Симпозіум для молоді
від WIIS у Вашингтоні (США)

Організатор: організація WIIS (Women in International Security)
Адресат: магістри або аспіранти в галузі міжнародних відносин,
політології, міжнародного розвитку, досліджень в галузі безпеки,
гендерних досліджень, антропології або суміжних дисциплін.
Студенти, які будуть зараховані протягом наступного навчального
року також будуть розглядатися віком від 25 до 40 років; які вільно
володіють розмовною та письмовою англійською мовою
Тематика: симпозіум буде присвячений дослідженню питань
міжнародної безпеки з гендерної точки зору.
Терміни: 01.06.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/sfu2F7

ГРАНТИ В СФЕРІ ОСВІТИ.
СТАЖУВАННЯ
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Як підготувати проект
розвитку громади: безкоштовний онлайн-курс

Організатор: платформа Prometheus
Адресат: представники органів місцевого самоврядування;
центральних та місцевих органів виконавчої влади; організацій
громадського суспільства
Тематика:
безкоштовний
онлайн-курс
,,Підготовка
та впровадження проектів розвитку громад”.
Терміни: початок курсу 10.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/ksx425
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Конкурс творчих робіт
«Уроки війни та Голокосту - уроки толерантності»

Організатор: Український інститут вивчення Голокосту "Ткума"
Адресат: учасниками конкурсу можуть бути представники України
та інших країн: учні 8−11 класів шкіл, гімназій, ліцеїв; вчителі
загальноосвітніх
навчальних
закладів;
класні
керівники
та організатори виховної роботи загальноосвітніх навчальних
закладів; студенти та аспіранти
Тематика: науково-дослідницькі роботи з історії, літератури,
філософії, соціології, політології та інших гуманітарних і суспільних
дисциплін. Пошукові роботи. Творчі роботи. Методичні розробки
вчителів.
Терміни: 15.07.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/FNG1RP
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Програма візитерів
Європейського Союзу (EUVP)

Організатор: програма EUVP
Адресат: українці віком від 30 до 40 років
Тематика: набуття досвіду та взаєморозуміння між фахівцями
з країн-членів ЄС та їхніх колег з країн, які не є членами Союзу,
5-8-денна програма зустрічей з посадовцями ЄС в інституціях ЄС
в Брюсселі, Страсбурзі та/або Люксембурзі.
Терміни: 10.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/xITcER
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Стипендія від Університету Ньюкасла
(Австралія)

Організатор: Університет Ньюкасла
Адресат: студенти будь-якої національності
Тематика: дослідження, яке аплікант збирається реалізувати
в рамках стипендії. Грант: 26 288$ на рік
Терміни: 21.04.2017
Детальніше про умови: https://goo.gl/EvwBXS
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Конкурс спільних
українсько-австрійських науково-дослідних проектів

Організатор: Міністерство освіти і науки України та Федеральне
Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія
Адресат: конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій
чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науководослідних установ та підприємств обох країн
Тематика: до участі у конкурсі приймаються проекти відповідно
до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме:
фізика високих енергій; екологія; біотехнології; інформаційні
та комунікаційні технології; нанофізика і нанотехнології; гуманітарні
та соціальні науки.
Терміни: 15.05.2017
Детальніше про умови: https://goo.gl/s7dO5t

ГРАНТИ В СФЕРІ ОСВІТИ.
СТАЖУВАННЯ

24

Представництво ЄС оголошує набір
на 19-у сесію EU Study Days (Єврошколи)

Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні
у співпраці з Українським освітнім центром реформ
Адресат: студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ
(які закінчили університет не більше, ніж три роки тому) з усіх
регіонів України. Сесія відбудеться 24-27 травня 2017 року
в Маріуполі
Тематика: отримати нові знання від найкращих фахівців
з Європейського Союзу та України; вивчити основні питання
відносин між Україною та Європейським Союзом; можливість
спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та науковцями;
долучитися до мережі активної молоді, з метою обміну досвідом
та впровадження спільних ініціатив у майбутньому.
Терміни: 04.05.2017
Детальніше про умови: https://goo.gl/Kj3KGF
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Гранти для письменників

Організатор: Організація CEI
Адресат: письменники віком до 35 років з країн, що не входять
до ЄС
Тематика: трьохмісячне перебування в одній з письменницьких
резиденцій в одній із країн-учасниць програми за вибором
апліканта. Стипендія у розмірі 5000 EUR.
Терміни: 30.04.2017
Детальніше про умови: https://goo.gl/lekfJX
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Лабораторія інновацій в Данії

Організатор: UNLEASH
Адресат: талановиті люди 20-35 років з інноваційними проектами
та ідеями, які сприятимуть виконанню 17-ти Глобальних цілей
сталого розвитку до 2030 року на теми: вода, продовольство,
енергетика, стійке виробництво і споживання, освіта, міський
розвиток, охорона здоров'я
Тематика: лабораторія підтримає найкращі проекти та допоможе
їх реалізувати. Захід стартує в Копенгагені, а працювати
над проектами учасники будуть в Архусі з 13-21 серпня 2017 року.
Терміни: 01.05.2017
Детальніше про умови: https://goo.gl/6j6pqM
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Стипендії на участь в літньому курсі
“Journey: Journalism Bootcamp” (Прага)

Організатор: Програма Journey, організована Bakala Foundation
Адресат: студенти, які здобувають освіту в галузі журналістики,
масових комунікацій і в суміжних сферах, які мають громадянство
Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії,
Словаччини, України, Великої Британії і США та відмінно володіють
англійською мовою
Тематика: нові тенденції та інструменти, що використовують
в журналістиці; збір та аналіз даних; журналістські розслідування
та багато іншого.
Терміни: 07.05.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/m8w4Aa
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Постійний конкурс грантів
«ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні»

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій у співпраці з «Європейською правдою»
Адресат: ЗМІ
Тематика: 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.
Терміни: 15.05.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/Grazwk
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Нова онлайн-гра про Європу
від Представництва ЄС в Україні

Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні
Адресат: учасники до 14 років та старші
Тематика: онлайн-вікторина дасть змогу поглибити свої знання
про Європу та Європейський Союз; дізнатися вражаючі факти
про ЄС; зібрати всі нагороди в грі та поділитися ними з друзями
через соціальні мережі.
Терміни: січень - травень 2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/1C43TD
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Всеукраїнський форум
із сільського туризму (Вінниця) 21-22 квітня 2017 року

Організатор: Посольство Фінляндії в Україні
Адресат: власники агро-садиб, активісти із малих громад, члени
організацій з розвитку сільського туризму,члени фондів громад
Тематика:
обговорення
міжсекторних
моделей
співпраці
в громадах, агротуристичні кластери, використання місцевого
культурного, природного та соціального потенціалу громад
для розвитку галузі.
Терміни: 05.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/94et3j
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Фонд Східна Європа оголошує набір
учасників серії тренінгів «Соціальне підприємництво
як стратегія дій для громадських активістів
щодо запобігання та подолання наслідків
соціально-економічних конфліктів»

Організатор: Фонд Східна Європа
Адресат: активісти з усієї України
Тематика: два 5-денні тренінгові модулі, навчання громадських
активістів навичкам організації та ведення соціального бізнесу як
методу вирішення локальних соціальних проблем, які виникли
внаслідок війни на Сході України, і подолання конфліктів.
Терміни: 05.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/R8Rw9l
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Програма Трансатлантичних стипендій

Організатор:
Програма
Трансатлантичних
стипендій
(The Transatlantic Fellows Program)
Адресат: американські та європейські діячі формування
громадської думки та аналітики
Тематика: зміцнення зв’язків та
поглиблення розуміння
й співпраці та розвитку стратегій, які будуть протидіяти сучасним
загрозам.
Терміни: перша сесія: 11 червня – 30 червня 2017 (дедлайн подачі
заявок: 10 квітня); друга сесія: 17 вересня – 6 жовтня 2017 (дедлайн
подачі заявок: 30 червня)
Детальніше про умови: http://goo.gl/3C5O6X
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Запит про надання пропозицій
щодо організації Дитячих літніх таборів в Україні

Організатор: Представництво «Інтернешнл Алерт» в рамках
проекту «Психологічні зерна миру» за підтримки Європейського
Союзу
Адресат: професійні організації, котрі мають досвід
Тематика: організація Дитячих літніх таборів в Україні.
Терміни: 09.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/LQXhCm
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Конкурс «Інновації – Бізнес – Освіта»

Організатор: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
Адресат: студенти випускних курсів університетів, коледжів,
технікумів, професійних училищ та ліцеїв різних спеціальностей
Тематика: активізація підприємницького духу у молодих людей
різних спеціальностей, розвиток молодіжного малого та середнього
бізнесу шляхом створення платформи комунікації між початковими
підприємцями та тими, хто вже отримав вражаючий результат,
займаючись своєю справою.
Терміни: 01.05.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/mDsoKG
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Міні гранти
для внутрішньо переміщених жінок-підприємців-2017

Організатор: проект «Інноваційна програма з розвитку
підприємництва внутрішньо переміщених жінок у сільській
місцевості». Проект фінансується Міністерством закордонних справ
Литовської Республіки
Адресат: нові члени Львівської чи Дніпропетровської громади
Тематика:
конкурс
бізнес-планів
на
започаткування
підприємницької діяльності чи малого бізнесу ВПО жінкамипідприємцями. Максимальний розмір гранту на реалізацію одного
бізнес-плану становить до 1000 євро в гривневому еквіваленті.
Терміни: 20.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/jKmjwk
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Гранти для роботодавців.
Створення робочих місць для ВПО

Організатор: БФ «Карітас України» та БФ «Карітас Харків»
Адресат: комерційні підприємства будь-якої організаційно-правової
форми (окрім державних, комунальних і неприбуткових організацій),
а також фізичні особи – підприємці Харківської, Полтавської,
Сумської та Запорізької областей
Тематика: надання грантів для роботодавців у розмірі 30 000
гривень на створення кожного робочого місця для внутрішньо
переміщених осіб.
Терміни: 30.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/tEs1q1
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КримСОС та Агентство ООН
у справах біженців шукає проактивних переселенців

Організатор: КримСОС та Агентство ООН у справах біженців
Адресат: Ініціативні групи внутрішньо переміщених осіб зі Сходу
України та Криму або неурядові організації, чия діяльність
спрямована на допомогу внутрішньо переміщеним особам, котрі
знаходяться в таких областях: Львівська, Івано-Франківська,
Закарпатська, Чернівецька, Волинська, Рівненська, Херсонська,
Київська, Житомирська, Вінницька, Хмельницька, Чернігівська,
Кіровоградська, Полтавська, Сумська, Черкаська.
Тематика:
різноманітна
допомога,
яка
може
включати,
але не обмежуватися: інформаційною та технічною підтримками;
юридичними консультаціями; людськими ресурсами та корисними
контактами; допомогою у взаємодії з органами місцевої влади;
іншою допомогою згідно з потребами.
Терміни: 30.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/1jRdIA
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Набір на тренінг
для соціальних працівників з питань ВПО та ЛЖВ

Організатор: Запорізький обласний благодійний фонд «Гендер
Зед», БО «Мережа 100% життя. Запоріжжя» та ГО «Взаємодія»
Адресат: захід, в першу чергу, розрахований на діючих соціальних
працівників та працівниць, а також студентів та студенток
відповідних факультетів старших курсів вищих навчальних закладів.
Заявки приймаються з усіх регіонів України
Тематика: ВІЛ-інфекції, роботи з ЛЖВ стереотипи та міфи
щодо представників/ниць ВПО, ВІЛ-позитивних людей, питання
інтеграції ВПО у місцеву громаду.
Терміни: 07.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/8zUHaH
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ГО «Людина в біді» надає гранти
для створення нових робочих місць
для ВПО в Донецькій області

Організатор: ГО «Людина в біді»
Адресат: діючі та досвідчені підприємства (підприємці), які зможуть
довести потенціал до розширення свого бізнесу та нададуть
коротке, але достатнє техніко-економічне обґрунтування (бізнес
план)
Тематика: стимулювання діючого малого та середнього бізнесу,
створення нових робочих місць для громадян України, що мають
статус ВПО та постійно проживають на територіях Донецької
області.
Терміни: 30.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/VE6mWk

ГРАНТИ ДЛЯ ВПО
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Конкурс малих грантів
для молоді Приазов’я

Організатор: ГО «Маріупольська Спілка Молоді» за підтримки
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
Адресат: молодь від 14 до 23 років індивідуально або у складі
ініціативної групи до 30 учасників з Маріуполя, Нікольського
або Мангушського районів Донецької області
Тематика: конкурс соціально значущих міні-проектів.
Терміни: 15.05.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/JdPizL

ГРАНТИ ДЛЯ ВПО
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Конкурс Міжнародної організації
з міграції для громад, зацікавлених долучитися
до проекту на розв`язання проблем ВПО

Організатор: Представництво Міжнародної організації з міграції
Адресат: громади з Харківської, Дніпропетровської, Запорізької,
Одеської,
Львівської,
Київської,
Чернігівської,
Волинської,
Житомирської,
Івано-Франківської,
Сумської,
Вінницької,
Кіровоградської, Херсонської областей
Тематика: : інтеграція та об'єднання внутрішньо переміщених осіб
та членів приймаючих громад, шляхом соціальної згуртованості
населення.
Терміни: 07.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/GgwWU6

ГРАНТИ ДЛЯ ВПО
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Інкубатор громадських проектів
«Ідея - Дія – Результат»

Організатор: ГО «Промолодь»
Адресат: учасники віком 16-35 років, які мають досвід громадської
діяльності, волонтерства, організації будь-яких заходів, живуть
в Черкасах, мають ідею, як покращити життя у місті
Тематика: цикл безкоштовних занять, підтримка протягом
реалізації проекту на теми: розвиток міських просторів; здоровий
спосіб життя; енергоефективність міста та екологічна свідомість
містян; підвищення активності громади; мистецтво як складова
міського життя; прогресивна освіта; сучасна чесна журналістика.
Терміни: 16.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/bQLbXU

ГРАНТИ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
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Новий Конкурс відео на тему
енергозбереження від Представництва ЄС в Україні

Організатор: Представництво ЄС в Україні
Адресат: молодь від 14 до 30 років, що мають освіту
та професійний досвід у сфері виробництва відео та аматори
Тематика: відео на тему енергозбереження і його важливості
як у побуті українців, так і для благополуччя всієї країни.
Терміни: 23.05.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/YBV5GD

ГРАНТИ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
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Кліматично-освітній тур «Генерація 4.0»

Організатор: УМКА (Українська Молодіжна Кліматична Асоціація)
за підтримки Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні
Адресат: студенти коледжів та ВНЗ у містах України
Тематика: кліматично-освітній тур - це перший етап масштабного
проекту “Climate education program”, який надає унікальну
можливість для молоді долучитись до глобального руху протидії
змінам клімату.
Терміни: 22.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/iaOgkp

ГРАНТИ В СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ
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Курси екологічного менеджменту
в Німеччині для фахівців з України

Організатор: Німеччина в співпраці з Програмою ООН
з навколишнього середовища (UNEP) та ООН з питань освіти,
науки і культури (UNESCO)
Адресат: експерти, які працюють в урядах, державних
управлінських структурах і неурядових організаціях країн,
що розвиваються, та країн з перехідною економікою і мають
багаторічний досвід
Тематика: підвищення кваліфікації фахівців у сфері екологічного
менеджменту.
Терміни: 03.04.- 01.06.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/LOuQ58
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Конкурс грантів із здійснення
моніторингу перевірки суддів

Організатор: програма USAID «Нове правосуддя»
Адресат: українські неурядові організації
Тематика: моніторинг стану перевірки суддів та люстрації
державних
службовців,
проведення
аналізу
результатів
їх запровадження та надання рекомендацій щодо покращення
й прозорості цих процесів.
Терміни: 10.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/rknbBa

ГРАНТИ В СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ
ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
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Конкурс журналістських матеріалів
«Демократична Україна»

Організатор: Інститут аналітики та адвокації (ІАА)
Адресат: медійники Полтавської, Сумської та Черкаської областей
Тематика: три номінації: «Найкраща журналістська робота
про реформи на місцевому рівні», «Найкраща журналістська робота
про питання толерантності» та «Найкраще журналістське
розслідування корупційних проявів».
Терміни: 30.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/ekGcsK

ГРАНТИ В СФЕРІ ПРАВОСУДДЯ
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Міжнародний фонд культурного
розмаїття оголошує конкурс проектів

Організатор: Міжнародний фонд культурного розмаїття (МФКР)
Адресат: державні органи/установи; неурядові громадські
організації (неприбуткові громадські організації, що діють у сфері
культури або супровідних галузях); міжнародні неурядові організації
(неприбуткові громадські організації, що діють у сфері культури
або супровідних галузях)
Тематика: широкий спектр діяльності – від інституційного розвитку
та культурного мапування до політики аналізу та розвитку, а також
підтримки підприємницької діяльності та консолідації культурних
індустрій.
Терміни: 15.04.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/tPydz5

ГРАНТИ В СФЕРІ
КУЛЬТУРИ
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Конкурс проектів Фонду сприяння
демократії від Посольства США в Україні

Організатор: Посольство США в Україні
Адресат: українські неприбуткові та неурядові організації
Тематика: проекти, які сприяють демократичним перетворенням
та побудові громадянського суспільства в Україні.
Терміни: постійно діючий
Детальніше про умови: http://goo.gl/k15KQm

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
КОНКУРСИ, ГРАНТИ
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Гранти Вишеградського фонду

Організатор: Міжнародний Вишеградський фонд
Адресат: юридична чи фізична особа по всьому світу
Тематика: малі гранти (до 4000 євро), стандартні гранти (більше
4000 євро), Вишеградська стратегічна програма (від 50 000
до 200 000 євро), грант на університетське навчання (загальний
бюджет: 100 000 євро), Вишеградська стипендіальна програма
(2 500 євро/1 семестр).
Терміни: 15 лютого, 15 травня
Детальніше про умови: http://goo.gl/hDeI5P

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Програма «Креативна Європа»

Організатор: програма Європейського Союзу
Адресат: українські організації в сфері культури та креативності
або кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом
2 років
Тематика: зміцнення потенціалу сектору в плані функціонування
на міжнаціональному рівні; стимулювання міжнаціонального
поширення творів і операторів індустрії, а також завоювання нових
аудиторій як у Європі, так і за кордоном; заохочення використання
інноваційних і творчих підходів; зміцнення фінансового потенціалу
сектора; зміцнення механізмів прийняття рішень.
Терміни: 2014-2020 роки
Детальніше про умови: http://goo.gl/Osloq3. Завантажити буклет
про Креативну Європу Ви можете за цим посиланням:
http://goo.gl/4yLWvD
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Проекти із захисту прав людини
від Посольства ФРН в Україні

Організатор: Посольство ФРН в Україні
Адресат: українські неурядові організації
Тематика: проекти, які здійснюють активну діяльність у сферах
захисту прав людини.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/aP0pmx

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Посольський фонд США
збереження культурної спадщини

Організатор: Посольство США в Україні
Адресат: українські неприбуткові організації, а також фізичні особи
Тематика: висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами
та Україною, зміцнення двосторонніх відносин та взаєморозуміння
між людьми двох країн за допомогою культурних, мистецьких
та освітніх програм.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/TJBaOz

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Програма «Горизонт 2020»

Організатор: програма Європейського Союзу
Адресат: освітні організації
Тематика: передова наука; лідерство у галузях промисловості;
суспільні виклики. Основні умови участі у проектах програми
Горизонт 2020 – актуальна дослідницька тема, щонайменше
два партнери з європейських країн (країни-члени ЄС або країни,
асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка англійською
мовою розміром 10-15 сторінок, в залежності від типу проекту.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/9bg89j
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Гранти від Фонду
Джона і Кетрін Макартур

Організатор: Фонд Джона і Кетрін Макартур
Адресат: творчі люди, ефективні інститути, впливові мережі,
які мають на меті побудову мирного, справедливого суспільства
Тематика: глобальна зміна клімату, ядерні ризики, збільшення
фінансового капіталу соціального сектора, роль журналістики
у відповідальній демократії.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/DTG5tG

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Мікрофінансування від Міністерства
закордонних справ Естонії

Організатор: МЗС Естонії
Адресат: урядові установи, неурядові організації та фонди,
що діють в громадських інтересах
Тематика: швидко реагувати на короткострокові потреби
в пріоритетних країнах в сфері освіти, охорони здоров'я, миру
і стабільності, розвитку демократії і верховенства закону,
економічного розвитку, екологічно сприятливого розвитку,
інформування громадськості та глобальної освіти.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/ijPEu3

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Грантова допомога по проектах
людської безпеки програми «Кусаноне»

Організатор: програма «Кусаноне» Посольства Японії в Україні
Адресат: НУО, лікарні, початкові школи, науково-дослідні інститути,
неприбуткові організації
Тематика: проекти розвитку.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/DIBQLQ

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Глобальний дитячий фонд. Конкурс
«Надання послуг вразливим групам дітей»

Організатор: Глобальний дитячий фонд
Адресат: громадські організації
Тематика: жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила;
молодь та підлітки (вразливі групи); професійно-технічна
і початкова освіта; ВІЛ/СНІД; інваліди.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/oqwxZ

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Інноваційний фонд ЮНІСЕФ

Організатор: фонд ЮНІСЕФ
Адресат: підприємства-стартапи
Тематика: технології для молоді до 25 років, що сприяють
навчанню та\або участі у громадському житті; використання даних
у реальному часі для прийняття рішень; рішення для збільшення
доступу до інформації, зокрема до зв’язку, електроенергії,
фінансування та ін.
Терміни: Детальніше про умови: http://goo.gl/g3rlNV

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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Програма Фонду розвитку
українських ЗМІ від Посольства США в Україні

Організатор: Посольство США в Україні
Адресат: незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо,
телевізійні та електронні)
Тематика: підвищення якості журналістської освіти; покращення
професійних стандартів серед журналістів; сприяння співпраці
між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями.
Терміни: постійно діючий
Детальніше про умови: http://goo.gl/NpOlkd

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ
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East Invest (Проект «Схід Інвест»)

Організатор: проект East Invest під керівництвом Асоціації
Європейських торгово-промислових палат (EUROCHAMBRES)
Адресат: малі та середні підприємства (МСП) та організації,
що підтримують підприємницьку діяльність
Тематика: семінари, тренінги, торгові ярмарки, моделі «бізнес-длябізнесу», навчальні візити, інвестори для МСП, презентаційні тури
«Інвестори для МСП». Заходи для організацій, що підтримують
підприємницьку діяльність: твінінг з європейськими організаціями,
що підтримують підприємницьку діяльність, аудити, програми
обміну, консультаційні послуги, підготовка тренерів і Академії «Схід
Інвест».
Терміни: 2010-2017 роки
Детальніше про умови: http://goo.gl/uTNGTP
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Грантові програми від Фонду Монсанто

Організатор: Фонд Монсанто
Адресат: благодійні організації, громадські організації, приватні
школи та приватні лікарні, які обслуговують незахищені верстви
населення
Тематика: надання базової освітньої підтримки, спрямованої
на покращення освіти в аграрних громадах навколо світу;
забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки
неурядових організацій, що надають допомогу для продовольчої
безпеки, санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки
та різноманітних інших місцевих потреб. Мінімальний розмір
гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів
Терміни: постійно діючий (перший період 01.01-28.02 та другий
період 01.07-31.08)
Детальніше про умови: http://goo.gl/h3oFu4
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Програма «Малі гранти на підтримку
культурних та освітніх проектів» 2017 року

Організатор: Посольство США в Україні
Адресат: українські НУО, фізичні особи
Тематика: зміцнення двосторонніх відносин та взаєморозуміння
між людьми Сполучених Штатів та Україною за допомогою
культурних, мистецьких та освітніх програм
Терміни: 27.12.2016 – 01.09.2017
Детальніше про умови: http://goo.gl/6kPzhI
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