ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
Newsletter | Департамент МТД та міжнародного співробітництва
Кінцевий термін
подачі заявки
Початок прийому проектів
– травень 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
Українська та англійська

Цільова група
Розмір гранту $
8 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.britishcouncil.or
g.ua/culturebridges/national-projectgrants

Британська рада «Проекти національної співпраці»
Програма надає гранти для українських культурних
інституцій із щонайменше двох несуміжних областей України
на реалізацію спільних культурних і мистецьких проектів.
Проекти
можуть
бути
присвячені
широкому
колу культурних і творчих секторів, зокрема: архітектурі,
архівній справі, бібліотекам та музейництву, художнім
ремеслам, аудіовізуальному мистецтву (зокрема кіно,
телебаченню, відео іграм та іншим мультимедіа), сферам
матеріальної та нематеріальної культурної спадщини,
дизайну, музики, літератури, виконавських мистецтв,
видавничої справи, радіо, візуальних мистецтв та креативних
індустрій.
Завдання:

Підвищення обізнаності про важливість культури для
економічного розвитку та соціальної єдності.

Стимулювання ширшої участі громадськості у
культурних заходах.

Заохочення
співпраці
між
організаціями
громадянського суспільства (ОГС), організаціями державного
сектору та організаціями приватного сектору, які працюють у
культурному та творчому секторах.

Розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у
культурному та творчому секторах.

Залучати недостатньо представлені або маргіналізовані
групи до культурної діяльності, тощо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
Початок прийому проектів
– травень 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки

Британська рада –
«Проекти міжнародної співпраці»

Українська та англійська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства, організації
державного сектору та
приватних організацій
(також і прибуткових), що
діють у культурному та
творчому секторах.

Розмір гранту $
10 000, 20 000, 50 000 євро

Інформація та
посилання
http://www.britishcouncil.org.u
a/culture-bridges/internationalproject-grants

Гранти для культурних операторів з України та країн ЄС на
реалізацію спільних проектів, які сприяють обміну досвідом та
ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових
культурних продуктів. Ця категорія відкрита лише для
партнерських заявок від двох або більше організацій, що
базуються в Україні та ЄС, а не для індивідуальних заявників.
До проекту має бути залучена Україна та щонайменше одна
країна ЄС. Тривалість проекту – від 3 до 12 місяців.
Завдання:
Підвищення обізнаності про важливість культури
для економічного розвитку та соціальної єдності.

Стимулювання ширшої участі громадськості у
культурних заходах.

Заохочення
співпраці
між
організаціями
громадянського
суспільства
(ОГС),
організаціями
державного сектору та організаціями приватного сектору,
які працюють у культурному та творчому секторах.

Розвиток знань та спроможності діячів, що
працюють у культурному та творчому секторах.

Залучати
недостатньо
представлені
або
маргіналізовані групи до культурної діяльності.

Вивчення
різноманітності
та
заохочення
міжкультурного діалогу через культурну діяльність.


Примітка: 80% суми гранту для співпраці виплачуватиметься
попередньо, а залишок - після отримання відповідного звіту.
Проекти можуть отримати 100% фінансування від програми,
однак співфінансування до 30% заохочується і буде
оцінюватися більш високо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 травня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
Громадські організації, що
працюють з органами
влади

Розмір гранту $
20 000 – 70 000 фунтів

Інформація та
посилання
https://www.gov.uk/governmen
t/news/all-for-projectproposals-under-fco-bilateralprogramme-2018-19

Конкурс проектів у рамках Програми
двосторонньої співпраці МЗС Великої Британії
2018 рік
Посольство Великої Британії в Україні оголошує конкурс
пропозицій для здійснення проектної діяльності у червні 2018
р. – березні 2019 р. у рамках програми двосторонньої співпраці
Міністерства закордонних справ Великої Британії.
Будуть розглянуті проектні пропозиції в сферах:

підтримка реформи децентралізації в Україні;

захист прав людини.
В рамках цього конкурсу дозволяється фінансувати проекти,
що вже реалізуються за рахунок інших донорських організацій.
Усі проекти повинні завершити свою діяльність до 15 березня
2019 року.
Адміністративні витрати по проекту (офісна оренда,
управління проектами та вартість бронювання, комунальні
послуги, зв'язок, канцелярські товари, банківські витрати
тощо) не повинні перевищувати 8% від загального бюджету
проекту.
Зверніть увагу, що фінансування не пошируються на
академічні курси або дослідження, курси вивчення англійської
мови, придбання ІТ або іншого обладнання в рамках цього
Фонду.
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Кінцевий термін
подачі заявки
4 травня 2018 року

Територіальні межі
Україна (Київська,
Харківська, Львівська,
Одеська та Донецька )

Мова заявки
українська

Цільова група
національні та міжнародні
НУО

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
https://www.unicef.org/ukraine
/ukr/overview_10634.html

ЮНІСЕФ шукає партнерів для імплементації
проекту «Спорт для розвитку»
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні впроваджує проект
«Посилення спроможності поліції у дружньому до дітей
підході, щодо дітей, які перебувають у контакті із законом»,
який має компонент «Спорт для розвитку», що спрямований на
побудову довірчих відносин між дітьми та правоохоронними
органами.
Зацікавленим ГО необхідно надіслати такі документи:

Підписаний лист Висловлення зацікавленості (Додаток-1
Форми висловлення зацікавленості).

Заповнена форма Висловлення зацікавленості (Додаток
Форми висловлення зацікавленості).

Копія реєстраційного свідоцтва / або короткий опис
того, як проект буде працювати в цільових географічних
регіонах.

Копія останнього звіту про аудит організації.
Заповнені форми Висловлення зацікавленості (додатки 1 і 2)
разом
із
вище
перерахованими
документами
необхідно надіслати поштою з назвою «Запит про висловлення
інтересу для реалізації компоненту «Спорт для розвитку» за
участі поліцейських» до офісу ЮНІСЕФ на ім’я Керівника
проектів з питань захисту дітей: вул. Інститутська, 28, м. Київ,
Україна,
01021, а
також
електронною
поштою на
адресу aomelchuk@unicef.org ,
з
копією
на
адресу ogaiova@unicef .
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Кінцевий термін
подачі заявки
2 травня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
ВПО, профільні громадські
організації

Розмір гранту $
-

Інформація та
посилання
http://www.iom.org.ua/ua

Міжнародна організація з міграції оголошує
конкурс для НУО
Міжнародна організація з міграції запрошує НУО взяти участь
у конкурсі в рамках проекту із соціального згуртування
населення.
Міжнародна організація з міграції запрошує профільні
неурядові організації до висловлення своєї зацікавленості в
участі у якості партнера-виконавця проекту із соціального
згуртування
населення.
У
рамках
цього
проекту
передбачається проведення тренінгів для обраних МОМ
членів ініціативної групи громад. Пропоновані теми тренінгу:
а) залучення всіх членів громади (внутрішньо переміщених
осіб, національних меншин, людей з інвалідністю і т.ін.) до
участі в культурних та соціальних заходах; б) впровадження
методики збору та обробки даних із дослідження потреб
членів громади в культурних та соціальних заходах; в)
підтримка у розробці плану заходів соціального згуртування
на основі отриманих даних із дослідження потреб членів
громади.
Проект буде втілено за наявності необхідного фінансування.
Технічне завдання (ТЗ) містить детальну інформацію про
тренінги та супроводження проекту. Загальна кількість
тренінгів в рамках проекту – 29 одноденних тренінгів. Бюджет
пропозиції має подаватися в українській гривні.
Контакти:

Міжнародна організація з міграції

iomkievtenders@iom.int

(044) 568-50-15

http://iom.org.ua/ua

вул. Михайлівська 8 Київ Україна 01001
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Кінцевий термін
подачі заявки
28 грудня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
ОТГ

Розмір гранту $
270 000 – 675 000 грн.

Інформація та
посилання
https://www.prostir.ua/?grants
=hranty-na-vprovadzhennyamistsevyh-initsiatyv-tainvestytsijnyh-proektiv-vobjednanyh-terytorialnyhhromadah

Гранти на впровадження місцевих ініціатив та
інвестиційних проектів в ОТГ
У рамках свого Фонду стратегічних інвестицій, Проект
USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку»
(«Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією «Кімонікс
Інтернешнл Інк»., надаватиме гранти на впровадження
місцевих ініціатив та інвестиційних проектів в об’єднаних
територіальних громадах (ОТГ).
У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток»
планує надати 15 грантів на загальну суму приблизно 9,45
млн.
Мета, завдання і очікувані результати програми:
У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток»
планує підтримати ініціативи з розвитку інвестиційних
проектів у:

Категорія 1: ОТГ у Дніпропетровській, Донецькій,
Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській,
Одеській і Запорізькій областях

Категорія 2: ОТГ, які підписали Протоколи про
наміри з проектом «Агросільрозвиток» з інших областей,
або ОТГ, на території яких розташовані та здійснюють
діяльність підприємства, які підписали Протокол про
наміри з Проектом «Агросільрозвиток»
Можливими напрямками отримання фінансування від
проекту «Агросільрозвиток» у рамках цієї програми
можуть бути:

закупівля нового обладнання;

проектування, розробка документації; проведення
інженерних вишукувань;

залучення експертів, консультантів, проведення
досліджень, навчань, а також розробка інформаційнокомунікаційних рішень;

впровадження нових IT-технологій;

інформаційні та публічні заходи тощо.
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Кінцевий термін
подачі заявки
1 червня 2018 р. - до 23:59
1жовтня 2018 р. - до 23:59

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
англійська

Цільова група
кандидати наук і професори
з колом наукових інтересів,
що відповідають сфері
безпеки.

Розмір гранту $
60 000 євро

Інформація та
посилання
https://www.nato.int/cps/en/n
atolive/78209.htm

Програма НАТО
«Наука заради миру та безпеки»
НАТО приймає заявки на участь у грантовій програмі «Наука
для миру та безпеки».
Мета програми - підтримка діалогу та практичної співпраці,
заснованої на наукових дослідженнях, технологічних
інноваціях та обміні знаннями, між країнами-членами
Альянсу та країнами-партнерами.
Програма
покращує
практичне,
результативне
співробітництво за участю науковців, експертів та державних
службовців країн-членів НАТО та країн-партнерів.
Віно реагує та адаптується до змінюваного середовища
безпеки, щоб підтримувати стратегічні цілі та політичні
пріоритети НАТО у відносинах з партнерами.
Програма спрямована також на забезпечення стабільності та
створення оборонних потужностей у країнах-партнерах, а
також ґрунтується на ключових пріоритетах, що стосуються
проблем безпеки, таких як боротьба з тероризмом та
кіберзахистом, розробка інноваційних технологій безпеки,
надання підтримки місіям та операціям під проводом НАТО
та розгляду людських та соціальних аспектів безпеки.
Програма підтримує співпрацю через чотири встановлені
механізми грантів: багаторічні дослідницькі проекти,
розширені семінари з досліджень, курси підвищення
кваліфікації та інститути підвищення кваліфікації. Зацікавлені
заявники повинні розробляти пропозиції щодо діяльності, яка
відповідає одному з цих форматів.
З цією метою зацікавлені сторони подають заявку на
фінансування, яку повинні курувати директори проектів від
принаймні одного союзника НАТО та однієї країни-партнера.
Будь-яка заявка повинна також безпосередньо вирішувати
принаймні один з основних пріоритетів системи забезпечення
безпеки.
Заявки на фінансування слід надсилати за адресою:
sps.applications@hq.nato.int
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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, 2018 р.
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