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ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ
доступних для Вінницької області
станом на 02.10.2015 р.
№

Назва організації. Назва
конкурсу

Мета та напрямки конкурсу проектів

Примітки

Строки

Фінансування

Сайт

ГРАНТИ
Гранти на проведення
Фонд ім. Роберта Боша у співпраці з Берлінською школою журналістики надають гранти на
оригінальних,
дослілження у межах стипендіальної програми «Місцеві журналісти».
транскордонних
Фонд підтримує журналістів, що займаються транскордонними дослідженнями.
журналістських досліджень

Заявки повинні бути вилючно на англійській мові.
Організатори учікують заявки від професійних, позаштатних журналістів, що
працюють у засобах масової інформації (друковані, телевізійні, інтрернет-ЗМІ).

02 жовтня 2015 р.

до 5 000 євро

http://www.gurt.org.ua/
news/grants/28650/

В рамках Програми Канадського фонду місцевих ініціатив, Посольство Канади у Києві має
змогу фінансувати проекти, націлені на наступні тематичні пріоритети:
1. Захист прав людини та основних свобод, у тому числі свободу віросповідання та права ЛГБТ;
2. Запобігання сексуального насильства та ранні шлюби;
3. Підтримка демократичних змін та поширення участі у демократичному процесі, зокрема
Програма Канадського
жінок та меншин;
2. фонду місцевих інціатив на 4. Закріплення верховенства права та боротьба з дестабілізуючим впливом злочинності та
2015-2016 рік
корупції, у тому числі через розбудову сектору безпеки;
5. Укріплення економічного управління, у тому числі розбудова вільних ринків, а також
запровадження ефективного середовища для бізнесу;
6. Надання першочергових, цільових відповідей на катастрофи та нові кризи, фокусуючись на
маломасштабній гуманітарній допомозі;
7. Свобода віросповідання.

Для отримання гранту Канадського фонду апліканти повинні відповідати
наступним базовим вимогам:
- Бути зареєстрованими як українське громадське об`єднання чи організація
- Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані
українськими державними органами
- Мати діючий банківський рахунок в українській фінансовій установі
- Подати заповнену заявку на фінасування у формі, передбаченій Посольством
Канади
- Бути спроможними продемонструвати реальну корисність для цільової
аудиторії/ клієнтів, особливо для жінок, дітей, молоді, меншин, інвалідів та/чи
людей похилого віку.

12 жовтня 2015 р.

50 тис. канадських доларів

http://qoo.by/5pT

Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» (Проект) запршує надсилати заявки на отримання
Гранти на розробку модулів грантів на розробку модулів навчальної програми інтернатури (до початку професійної
навчальної програми
діяльності) для учбових закладів, що здійснюють викладання кола дисциплін: «Інфекційні
3.
«Інфекційні хвороби» та
хвороби» та «Первинна медико-санітарна допомога».
«Первинна МСД»
Один претендент може подати по одній заявці на кожну з тем. Таким чином, якщо претендент
готовий виконати завдання по 2-м грантам він подає дві окремі заявки.

Претенденти мають відповідати наступним критеріям:
- організація повинна існувати протягом більш як 1 року;
- організація повинна бути освітньою або продемонструвати досвід співпраці з
закладами освіти та тими медичними установами, на базі яких проходить
інтернатура у визначеній сфері (описаній у цьому запрошені до участі в
конкурсі на отримання гранту);
- заявник має попередній досвід участі у здійсненні професійної підготовки та/
або розробки методик для нових чи вдосконалення існуючих навчальних
модулів / програм;
- заявник має знання і розуміння передового (міжнародного) досвіду у
зазначеній сфері освіти для надання ВІЛ-послуг;
- пропозиції стосовно персоналу з відповідним досвідом (будь ласка, надайте
резюме членів команди проекту).

13 жовтня 2015 р.

ліміт бюджету для
двох Грантів з фіксованою
сумою - 80,000.00 доларів
США (у разі подачі заявки http://www.hivreformin
на обидва гранти); або action.org/?p=420
40,000.00 доларів США,
у разі подачі заявки на один
із грантів.

Метою програми є підвищення рівня участі громадян України у створенні ефективних,
Фонд Міжнародної
правових та наділених довірою демократичних інституцій, зокрема місцевого самоврядування
Солідарності оголосив про
та незалежних ЗМІ. Програма створює можливість обміну з Україною польским досвідом
4.
другий набір
системної трансформації та побудови системної співпраці між польскими та українськими
грантових заявок
публічними інституціями і організаціями громадянського суспільства.

У рамках програми будуть підтримуватись ініціативи, які охоплюють два
тематичні напрямки:
1. Місцева демократія.
2. Незалежні ЗМІ.

13 жовтня 2015 р.

близько100 000 канадських
доларів/проект

http://qoo.by/52e

15 жовтня 2015 р.

до 40 000 злотых

http://qoo.by/5ei

Відповідно до запиту

https://docs.google.co
m/forms/d/1VcRzD3Af
BJI2FKFRcQDHTczSL
6oOfqc7Gw6bcOxpkB
Y/viewform?c=0&w=1

1.

5.

Програма RITA – Зміни в
регіоні

Цілі проекту - виявлення та фінансування кращих проектів, що реалізуються
спільно з партнерами з Польщі, а також з принаймні однією з країн, охоплених
програмою. Проекти повинні сприяти демократичним змінам і стосуватися
Мета програми - підтримка демократичних і системних змін у країнах Східної Європи, Кавказу
таких сфер:
та Центральної Азії, через обмін польским досвідом у цій сфері, а також участь у формуванні
- соціальні проблеми;
нових лідерів та еліт, здатних до дій на користь демократії, економіки і громадянського
- освіта та виховання;
суспільства.
- розвиток підприємництва;
Країни, охоплені програмою: Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргистан,
- культурна спадщина;
Молдова, Росія, Україна, Таджикистан.
- підтримка та розвиток третього сектора;
- підтримка та розвиток місцевого самоврядування;
- розвиток незалежних і сучасних засобів масової інформації.

Фонд підтримує просвітницькі, навчальні та дослідницькі проекти, що реалізуються в Україні і
скеровані на розвиток плюралізму та діалогу, зокрема, за такими орієнтовними тематичними
напрямками:
6. Фонд ім. Рози Люксембург - Соціальні проблеми та соціально-економічні права
- Подолання конфліктів і співпраця на пост-соціалістичному просторі
- Рівний доступ до прав, права маргіналізованих груп, рівність статей
- Диференційоване розуміння історії

Подавати заявки можуть зареєстровані українські ГО, також у партнерстві з
організаціями чи окремими діячами й діячками з інших країн.
Фонд не підтримує виключно створення друкованих матеріалів, кінофільмів чи
іншої продукції і надає перевагу публічним заходам і дискусіям, для чи в
результаті яких така продукція може створюватися.
Фонд залишає за собою право не пояснювати результатів відбору проектів.

16 жовтня 2015 р.
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Дослідницькі гранти в
галузі нейропротекції та
7.
функціонального
відновлення

8.

Гранти від Фонду
демократії ООН

Грантова підтримка від
9. Глобального Фонду
для Жінок

10.

Міжнародний
Вишеградський фонд

Швейцарський фонд "IRP Foundation" щороку пропонує гранти для науковців незалежно для
проведення досліджень спинного мозку.

Під час розгляду заявки основними критеріями відбору є міжнародна репутація
апліканта, оригінальність запропонованої методики, загальна актуальність
проекту.

Фонд демократії ООН надає громадським організаціям фінансування на проекти з підтримки та
розвитку демократії.
Проекти повинні охоплювати такі основні сфери:
1. Громадський активізм
Прийматимуться документи лише в режимі он-лайн англійською або
2. Верховенство права та права людини
французькою мовами. Через електронну пошту, факс та пошту заявки
3. Методи демократизації
прийматися не будуть.
4. Розширення прав та можливостей жінок
5. Молодь і громада
6. Засоби масової інформації і свобода слова
7. Посилення громадського діалогу з державою
Серед напрямків фінансування проектів:
- побудова миру і викоріненя гендерного насильства;
- поліпшення загального і репродуктивного здоров'я жінок;
Глобальний Фонд для Жінок надає грантову підтримку проектів жіночих громадських
- сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті;
організацій (ініціатив), чия діяльність спрямована на покращення становища жінок і дівчат.
- забезпечення економічної і екологічної справедливості;
- підвищення доступу до освіти;
- розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.
Мета конкурсу проектів - розвиток громадянського суспільства у країнах Східного Партнерства.
Напрямки проектних пропозицій:
Малі та стандартні гранти:
1. Культурна співпраця
2. Освіта
3. Наукові та молодіжні обміни Транскордонна співпраця
6. туризм
Стратегічні - довготермінові зміни стратегічного характеру.

Українська громадська організація, що подає проект, має передбачити в
проектній пропозиції залучення до реалізації проекту громадські організації з
усіх чотирьох країн Вишеградської четвірки.
Проектна пропозиція подається громадською організацією в он-лайн режимі
англійською мовою.
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75 000 швейцарських
франків на рік – якщо
проект триває два роки;
150 000 швейцарських
франків на рік – якщо
проект триває один рік.

http://www.irp.ch/fr/res
earch/grants.php

Відкриття конкурсу
http://www.un.org/dem
від 100, 000 до 300,000 дол.
відбудеться з 15 листопада по
ocracyfund/applyСША
funding
31 грудня 2015 року.

31 січня 2016 року

https://www.globalfundf
від 500 до 20000 доларів на
orwomen.org/processрік
rs

Малі гранти - 1 березня, 1
червня, 1 вересня, 1 грудня
Малі - до 6 тис. євро
Стандартні гранти - 15 березня
Стандартні - від 6 тис. євро
і 15 вересня
і вище
Стратегічні програми - 15
Стратегічні - 40 тис. євро
березня

http://goo.gl/uPd5HS

За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям,
лікарням, початковим школам, науково- досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим
організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.
Грантова допомога по
Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога
11. проектах людської безпеки
– це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні проекти розвитку. Приклади
програми "Кусаноне"
потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові організації (незалежно від
громадянства), лікарні, початкові школи, науково- досліджувальні інститути та інші
неприбуткові організації.

Всі проекти ровитку малого масштабу мають право на фінансування за
програмою Кусаноне. Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:
- медична допомога
- спорт
- освіта
- надання допомоги прошарку населення, що вимагає підтримки
- суспільний добробут
- навколишнє середовище

31 березня 2016 р.

Правозахисний центр
«Поступ».
Мета конкурсу проектів - забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали
12. Програма грантів допомоги або отримують погрози і можуть постраждати у зв’язку зі своєю професійною діяльністю в
для активістів та
Луганській та Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим.
правозахисників

Хто може отримати допомогу:
1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп;
2. Журналісти;
3. Лідери і члени органів самоорганізації населення;
4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей;
5. Люди, що продовжують роботу в зоні конфлікту, а також люди, що виїхали
із зони конфлікту і допомагають у його вирішенні.
Цей список не є вичерпним. Кожна заявка, що надійшла до нас буде
розглянута.

Заявки приймаються на
постійній основі

Максимальний обсяг
фінансування - 2000 EUR.
В екстрених випадках, сума
може бути збільшена.

http://goo.gl/qiNoVi

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
Посольство США в
Підвищення якості журналістської освіти
Україні.
Покращення професійних стандартів серед журналістів
13.
Фонд розвитку українських
Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа
ЗМІ
Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями

Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від незалежних українських
ЗМІ - друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. Державні, комунальні або
партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Програма також надає
індивідуальні гранти журналістам та представникам українських медіа,
незалежно від їхнього статусу. Недержавні організації можуть претендувати на
отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють
розвиткові українських медіа.
Період виконання проекту може тривати від 1 до 12 місяців.

Протягом року

24 000 у.е.

http://goo.gl/WnFWDu

Протягом року (заповнюється
он-лайн заявка)

до 24.000 у.е.

http://goo.gl/mrWNv0

Посольство США в
14. Україні.
Фонд сприяння демократії

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти
демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні
Напрямки проектних пропозицій:
Права людини; підтримка громадських ініціатив; розвиток виборчої системи; Освіта виборців
та моніторинг виборів, навчання членів виборчих комісій тощо; антикорупційна діяльність та
прозорість уряду; запобігання торгівлі людьми; рівність жінок, етнічних та інших меншин.

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до
українського законодавства. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.
Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.
Тривалість проекту не має перевищувати одного року.

http://www.ua.embВідповідно до запиту.
japan.go.jp/jpn/bi_ua/o
Середня сума фінансування
da/humansec/info_u.pd
до 100 тис. доларів
f

Міністерство закордонних
справ Естонії.
15. Мікрофінансування для
українських НУО або
місцевих органів влади

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Мета мікрофінансування - швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних
країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових
організацій і фондів, що діють в громадських інтересах.
Хто може подавати пропозиції?
Напрямки проектних пропозицій:
- урядові або місцеві органи влади
• освіта
- НУО
• охорона здоров'я
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською
• мир і стабільність
мовою до Посольства Естонії в Україні.
• розвиток демократії і верховенство закону
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.
• економічний розвиток
• екологічно сприятливий розвиток
• інформування громадськості та глобальна освіта

Фонд Регіонального
Співробітництва Чорного
16.
моря.
Транскордонні ініціативи

Мета конкурсу проектів - заохочення державної, приватної і некомерційної політики і
суспільних об'єднань розвивати програми, які просувають регіональну співпрацю і
стабільністью.
Напрямки проектних пропозицій:
ідготовка міжнародних діалогів серед урядових установ, громадських організацій і політичних
інститутів,
Спрощення обміну кращими практиками в економічних і урядових політичних сферах.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), державні
структури, включаючи органи місцевого самоврядування, політичних
інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована.
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та
опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом
2 - 12 тижнів після надання проекту.

Фонд Регіонального
Співробітництва Чорного
17.
моря.
Східні зв'язки

Мета конкурсу проектів - обмін досвідом і інформацією, яка є важливою в просуванні
політичного, соціального, і економічного розвитку для тривалої стабільності в регіоні.
Напрямки проектних пропозицій:
Створення зв'язків між новими членами ЄС і країнами Чорноморського регіону, підтримка
механізмів, які забезпечують інформаційний обмін, об'єднання існуючих знань і компетенцій в
економічних реформах.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), державні
структури, включаючи органи місцевого самоврядування, політичних
інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована.
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та
опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом
2 - 12 тижнів після надання проекту.

Мета конкурсу проектів - залучення громадськості до контролю влади.
Напрямки проектних пропозицій: моніторинг парламенту, альтернативні ЗМІ.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), державні
структури, включаючи органи місцевого самоврядування, політичних
інститутів, інших об'єднань офіційно зареєстрована.
Проектні пропозиції приймаються тільки в електронному вигляді та
опрацьовуються по мірі надходжень. Кінцеві рішення оголошуються протягом
2 - 12 тижнів після надання проекту.

The ABILIS Foundation.
Фінансування організацій у
справах людей з
19.
обмеженими
можливостями

Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та
свобод, права на самостійне життя і економічну самодостатність.
Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями, а
також заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких
складаються з людей з обмеженими можливостями.
Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:
1. Подача ідеї.
2. В разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма
проектної пропозиції.

The Coca-Cola Foundation.
20. Community Support
Opportunity

Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя громад.
Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
водних ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.

Фонд Регіонального
Співробітництва Чорного
18.
моря.
Громадська участь

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство

Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на посилення справедливості,
рівності прав і підтримку в суспільстві
Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського
сектору; підвищення активності громадськості.
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до 15 тис. євро

5 - 75 тис. доларів
більшість грантів
- 20-22 тис. доларів,
тривалість - до 12 місяців

http://goo.gl/9QMZn4

http://goo.gl/d8WHxe

5 - 75 тис. доларів
більшість грантів - 20-22
тис. доларів, тривалість - до http://goo.gl/8sRXCF
12 місяців

5 - 75 тис. доларів

http://goo.gl/vwN25N

від 500 до 10 000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

Необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Потягом року

від 15 тис. доларів

http://goo.gl/KvGQox

Уряд Нідерландів.
22. Фонд захисту людських
прав. Малі гранти

Підтримка проектів щодо захисту прав людини в рамках програми "Повага прав людини"
Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної
орієнтації (лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
жінками; боротьба з найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і
катування); свобода думки і слова та свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань;
права людини та розвиток; розвиток бізнесу та прав людини, включаючи дитячу робочу силу

Потягом року

Максимальний розмір
гранту – EUR 499,000

http://goo.gl/UfSdbS

Microsoft.
23. Програма Microsoft
Software Donation

Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення
ефективності їх діяльності, шляхом надання ліцензійного програмного забезпечення
Програмне забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп’ютери, які належать
організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її
оновлення (upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на
комп’ютерах встановлено ліцензійну операційну систему Windows будь-якого випуску.
Якщо ваша організація використовує контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати,
вкажіть це у вашій заяві. Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Потягом року

Безкоштовне ліцензійне
програмне забезпечення
Microsoft

http://goo.gl/qg6rDh

21.

Взяти участь у цій програмі може кожна громадська організація, що має статус
благодійної в країні реєстрації.

24.

Міністерство закордонних
справ Нідерландів. Matra
European Partnership
Programme 2014

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:
• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та досвід в
Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського
обраній галузі втручання;
суспільства.
• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання законності
Напрямки проектних пропозицій:
та доброго управління в Україні;
- вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та
Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:
забезпечення належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної реформи;
• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;
- забезпечення вільних і справедливих виборів;
• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;
- забезпечення свободи слова та зміцнення незалежних професійних ЗМІ;
• визначити стратегії, які забезпечують стійкість втручання / заходи;
- покращення підзвітності державних установ і громадського нагляду за публічною діяльністю
• бути розроблені відповідно до форми заявки;
адміністрації та органами місцевого самоврядування, включаючи моніторинг виконання
• бути реалізовані протягом 12 місяців;
законодавства.
• визначити власні фінансові ресурси організації, що виділяються з
пропонованим проектом (не менше 15% від загального бюджету).

Європейський фонд за
Мета конкурсу проектів - підтримка місцевих демократичних ініціатив.
Підтримка
25. демократію.
Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні процеси; підримка демократії.
демократичних процесів
Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами
дітей.
Сфери інтересів:
Глобальний дитячий фонд.
- жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила;
26. Конкурс: «Надання послуг
- молодь та підлітки (вразливі групи);
вразливим групам дітей»
- професійно-технічна і початкова освіта;
- ВІЛ/СНІД;
- Інваліди.
Запропоновані пілотні проекти:
– повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні
Європейська
молодіжна
зміни, які залучають молодь на місцевому рівні;
Грант
для
27. фундація.
– діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому рівні;
неурядових організацій
– повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто
міжнародні громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).

Проект «Адвокація та
підвищення спроможності
28. уряду в сфері міграції».
Конкурс на отримання
малих грантів/стипендій

Програма малих грантів спрямована на підтримку ініціатив з підвищення кваліфікації,
отримання знань та навичок шляхом проходження практичного чи теоретичного навчання на
базі міжнародних, європейських організацій інституцій чи НГО, що працюють чи проводять
навчання в сфері захисту прав мігрантів чи адвокації.
Програмна тематика:
1. «Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів». Специфічною
метою навчання є отримання навичок та знань щодо застосування міжнародного на
національного законодавства в сфері захисту прав мігрантів: біженців, шукачів притулку, осіб
без громадянства, трудових мігрантів Заявник визначає сферу своїх професійних інтересів та
тематику навчання самостійно в межах зазначених тем.
2. «Ініціативи з Адвокації та Поширення Обізнаності». Заявник звертається за
фінансуванням практичного чи теоретичного навчання в обраній європейській організації чи
інституції що спеціалізується на підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту прав
мігрантів.
Фінансуються як безпосередня участь у роботі чи проектах зазначених інституцій так і
проходження теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.
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Потягом року

650 000,0 - 1 100 000,0 грн.

http://goo.gl/HCxO6A

Немає

10 000 до 150 000 євро

http://goo.gl/yxOE46

Лист зацікавленості можна
надсилати протягом усього
року

від $25,000 дo $75,000

http://www.globalfundfo
rchildren.org/

Немає

Максимальна сума гранту –
10 000 євро.

http://goo.gl/i98ksH

Максимальний розмір
Якщо Ваша заявка передбачає
фінансування 3 500 євро.
виконання у конкретні строки
Фінансування в межах
чи дати, Вам необхідно
малого гранту передбачає
вказати на це, у такому
покриття витрат,
випадку Ваша заявка
Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного
пов’язаних із оплатою
розглядатиметься Наглядовою
чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити
вартості навчання, чи
радою в режимі електронного
можливість такого навчання, його строки та умови. До пропозиції треба
інтернатури, транспортних
голосування. В такому
подати листи підтвердження від приймаючої сторони.
витрат, витрат на
випадку, Вам необхідно
проживання, вартість
подати заявку не пізніше ніж
Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською
навчальних матеріалів чи
за 3 тижня до запланованої
мовами.
засобів, заходів щодо
дати виконання.
подальшого поширення

http://goo.gl/gHc47x

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист
зацікавленост (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам
фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.

Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що
особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів має бути приділена
пілотним проектам українських громадських організацій або європейськими
громадськими організаціями, які мають бажання спрацювати з українськими
громадськими організаціями у зазначених сферах.
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО), діяльність
яких направлена на роботу з молоддю віком 15-30 років.

Заявник може бути представником негромадської організації, громадським
активістом чи адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями
мігрантів.

КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ
Школа громадської
1. активності «MediaStream»,
13-16 жовтня 2015 р.

Для участі у школі потрібно:
1. Скачати та заповнити анкету учасника, де разом з основним блоком
Кафедра медіакомунікацій Українського католицького університету спільно з Deutsche Welle
інформації ми чекаємо від Вас посилання на сайти, авторські блоги, YouTube.
Akademie розпочинають новий сезон Школи громадської активності «MediaStream».
Лінки на акаунти в соціальних мережах теж розглянемо, але вони не є
У перші три дні передбачено інтенсивну роботу з тренерами та ментором. Тренери школи – Гай
підставою для участі у проекті. Заповнену анкету просимо надіслати на адресу
Деген (Німеччина) та Отар Довженко (Україна).
dw.mediastream@gmail.com.
2. Надіслати опис власного медіапроекту з лінком на нього.

Тренінговий курс "50-50"
2. 26-31 жовтня 2015 р.,
Черкаси

Метою тренінгу є покращення компетенцій учасників у сфері підтримки громадянської участі
молоді, підвищення здатності молодих людей впливати на процес прийняття рішень та
посилення співпраці між молоддю та органами державної влади на місцевому та регіональному
рівні задля подальшого розвитку молодіжної політики та молодіжної роботи в Україні у
відповідності до принципів плюралістичної демократії та прав людини.
Організаторами тренінгового курсу є Молодіжний департамент Ради Європи,
Міністерство молоді та спорту за участю Української мережі освіти дорослих та
розвитку інновацій «Інша освіта».

До участі у тренінгу буде запрошено 30 учасників, які активно діють у сфері
молоді в Україні, і представляють:
- Всеукраїнські молодіжні неурядові організації, асоціації і платформи;
- Регіональні/місцеві молодіжні організації,
- Державні органи влади, які працюють у сфері молодіжної політики,
- Регіональні/місцеві органи влади та муніципальні установи, які працюють з
молоддю,
- Освітні та дослідницькі установи.

3 жовтня 2015 р.

5 жовтня 2015 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://journalism.ucu.ed
u.ua/programhighlights/4399/

http://youthapplications
Учасники забезпечуються
.coe.int/Applicationпроживання та
forms/Training-courseхарчуванням під час
50-50-Ukraineтренінгу. Витрати на проїзд
Treningovij-kurs-50-50відшкодовуються
Ukrayina

Ресурсно-інформаційний центр розвитку громад "Громади Вінниччини"
м. Вінниця, вул. Соборна, 85 каб. 28 тел. (0432) 56 26 69
www.sg.vn.ua e-mail: resource_vin@i.ua
Національна конференція
Української Національної
Платформи Форуму
3.
Громадянського
Суспільства Східного
Партнерства

Цьогорічна конференція проходитиме 30 жовтня 2015 року. Конференцію відкриє пленарна
сесія щодо ролі громадянського суспільства у процесі реформування країни, за участі
українських та міжнародних експертів.

Під час засідань річної конференції будуть обговорені плани та пріоритети
роботи Української національної платформи на наступний рік в контексті
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та перегляду пріоритетів
Східного партнерства.

«Молодь змінить Україну» – власна ключова довгострокова програма Фонду Богдана
Гаврилишина, заснована у 2012 році. Програма спрямована на підтримку активної, професійної, Вимоги до учасників:
патріотичної молоді, яка сформує критичну масу людей, здатних трансформувати Україну в
- Вік 20-35 років;
Програма «Молодь змінить
майбутньому.
- Активність в громадському та політичному житті;
4. Україну» Фонду Богдана
- Компетенція в одній з чотирьої сфер: політичній, економічній, соціальній чи
Гаврилишина
В рамках Програми учасники комплексно вивчають досвід однієї з шести європейських країн
екологічній;
(Австрія, Німеччина, Норвегія, Польща, Швейцарія, Швеція) у всіх сферах життя: політичній,
- Вільне володіння англійською мовою.
соціальній, економічній і екологічній.

Конкурс для журналістів:
5. Європа починається з твого
міста

Стажування HELP у
6.
Німеччині

Шукаємо
координаторів/учасників
7. Всесвітньої ініціативи
«Дерева Миру» у вашій
територіальній громаді

"Європейська правда" оголошує конкурс для українських регіональних журналістів, що
висвітлюють або мають намір висвітлювати питання європейської інтеграції, впровадження
європейських стандартів та поваги до європейських цінностей.
Участь у Конкурсі можуть брати українські журналісти, що представляють регіональні та
місцеві видання – друковані та інтернет-ЗМІ. Обмеження по віку учасників відсутні.

Феде-ральне міністерство закордонних справ Німеччини знову запрошує 15 молодих
співробітників державних установ України пройти тритижневе стажування у Берліні у 2016
році.

Ініціатива об'єднала вже 50 країн, жителі яких виходять на вулиці своїх міст аби проявити
позицію ЗА МИР та висадити свої "Дерева Миру".
Кожен з нас може організувати висадження "Дерев Миру" у своєму населеному пункті!
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Відшкодовуються
організаторами

http://eu.prostir.ua/cale
ndar/270036.html

Фонд бере на себе усі
витрати, пов’язані з
поїздкою: авіаперельоти,
проживання, пересування в http://bhfoundation.co
межах країни дослідження, m.ua/programi/molodтрансфери до/з аеропорту, zminue-ukrainu.html
візові і страхові витрати,
добові витрати (харчування
і телефонний зв’язок).

На конкурс приймаються статті, написані українською або російською мовою,
на теми, що стосуються європейського вибору України, зокрема:
- регіонального виміру європейської інтеграції та виконання Угоди про
асоціацію;
- просування в Україні європейських цінностей та стандартів Ради Європи
щодо дотримання прав людини та основних свобод;
15 листопада 2015 р. до 12:00
- співпраці українських громад/регіонів з європейськими, відносин України з
год.
державами-членами ЄС;
- співпраці українського та європейського бізнесу;
- міжлюдських контактів, схожості і відмінності життя громадян України та
ЄС;
- звичаїв, подій, тенденцій, законодавчих норм в країнах Європейського союзу,
у тому числі - через їх порівняння з українськими.

Приз за перше місце - в
еквіваленті не менше 5000
грн; два призи за друге
місце - в еквіваленті не
менше 3000 грн кожен та
два за третє – в еквіваленті
не менше 2000 грн кожен.

http://qoo.by/52o

Участь у стажуванні HLEP можуть брати:
- співробітники державних установ України (національного, регіонального або
комунального рівнів),
- які ще не досягли 40-річного віку,
- володіють відмінним знанням англійської мови,
- мають принаймні 1 рік професійного досвіду роботи у сфері державного
управління,
- цікавляться українською та німецькою політикою.

Всі учасники отримають
загальну суму на
транспортні витрати, а
також добові гроші та
безкоштовне помешкання в
Берліні.

http://www.kiew.diplo.d
e/Vertretung/kiew/uk/0
7/__Stipendien__und_
_Austauschprogramme
.html

Організатори надають
інформаційну підтримку,
для всіх зареєстрованих
учасників буде проведено
інструктаж.

http://qoo.by/52q

Дата проведення: осінь 2015 року (узгоджуєте на свій розсуд, в залежності від
кліматичних умов, можна порадитись з місцевими зеленими службами,
рекомендована дата 17.10.15 р. )

30 листопада 2015 р.

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (0432) 56-26-72, resource.vin@gmail.com, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28

