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Мета та напрямки конкурсу проектів

Примітки

Строки

Фінансування

Сайт

Це фінансування може бути використане для поїздок, координації роботи фокусгруп для вивчення нової співпраці.
Гранти надаються тривалістю до 3 місяців.
Пропозиції можуть включати в себе широкий спектр підходів до розуміння та
вирішення проблем, що виникають при вирішенні та реагуванні на гендерне
насильство в надзвичайних ситуаціях.

15 січня 2016 р.

до £10,000

http://gurt.org.ua/news/
grants/30410/

Мета конкурсу – сприяння розробці, публічному обговоренню, лобіюванню ухвалення та
Конкурс «Стратегічні плани
впровадженню стратегічних документів новоутворених об'єднаних територіальних громад як
2. для об’єднаних
важливих складових їх розвитку, задля надання практичної допомоги у впровадженні реформи
територіальних громад»
місцевого самоврядування в Україні.

Учасники конкурсу – громадські організації, громадські спілки, органи
самоорганізації населення та благодійні фонди.
Термін реалізації проекту – до 12 місяців.

15 січня 2016 р.

Загальний бюджет
конкурсу – 2 394 924 грн.

http://qoo.by/9Iu

Агенство по міжнародному розвитку спільно з USAID оголосили грантовий конкурс "Механізм
Грантовий конкурс від
підтримки прав людини".
3. USAID "Мехнізм підтримки
Даний конкурс слугуватиме флагманом для підтримки та захисту прав людини у всьому світі,
прав людини"
сприятиме пом`якшенню наслідків та реагуванню на порушення проти прав людини.

Проекти повинні бути направленні на створення сприятливих умов для
попередження порушень та зловживань у сфері прав людини, ефективних
способів правового захисту в порушеннях та зловживаннях.
Крім того, USAID буде підтримувати ідентифікацію ефективних підходів до
захисту прав людини за допомогою заходів з надання допомоги та швидкого
реагування на термінові та непередбачувані кризи.

15 січня 2016 р.

Представництво Міжнародного Медичного Корпусу в Україні запрошує Вас подавати заявки на
програму фінансової та технічної підтримки Міжнародного фонду Джона Сноу (John Snow
International - JSI) під егідою USAID.
Поліпшення охорони психічного здоров’я та соціально-психологічної підтримки (ОПЗСПП) для
постраждалого від конфлікту населення на сході України шляхом підвищення потенціалу
діяльності, пов’язаної з соціально-психологічною підтримкою та послуг, пов’язаних з керівними
принципами Міжвідомчого постійного комітету (МПК) з питань надзвичайних ситуацій серед
національних суб’єктів, організацій та агенцій.

Заявниками можуть бути місцеві організації (НУО, ГО або наукові інституції),
що в даний час зареєстровані чи отримали право на реєстрацію в Україні, які
займаються наданням соціально-психологічної допомоги населенню, яке
постраждало внаслідок конфлікту на Сході України (на підконтрольній
території).

22 січня 2016 р.

від 20 000 - 40 000 дол.
США

http://gurt.org.ua/news/
grants/30425/

Світовий банк надасть фінансування грантовим проектам, що направлені на інноваційні та
трансформаційні ідеї, які зможуть покращити становище внутрішньо-переміщених осіб.

Інноваційні ідеї можуть включати в себе аналітичну роботу, використання
нових технологій, або розвиток проектів.

24 січня 2016 р.

до $40,000

http://qoo.by/aaL

Мета конкурсу: активізація громад Вінницької області через реалізацію соціальних міні-проектів,
Учасники конкурсу — громадські організації та благодійні фонди, дитячі та
які б мали безпосередній вплив на місцеві спільноти, включали участь у проекті місцевих
молодіжні громадські організації, а також їхні коаліції, мережі та об’єднання,
жителів, а також були реалізовані у співпраці з організацією або ініціативною групою з інших
ініціативні групи громадян у партнерстві з громадськими організаціями.
регіонів України.

25 січня 2016 р.

до 25 000 гривень

http://qoo.by/atu

У конкурсі можуть брати участь кваліфіковані установи. За визначенням Фонду
Програма «Великий проект» фонду AFCP спрямована на збереження визначних археологічних
це зареєстровані відповідальні неурядові організації, музеї, керівні заклади
об’єктів, історичних будівель, пам’ятників та музейних колекцій, що мають виняткову цінність у
культури чи подібні інституції, які доведуть, що мають відповідний досвід та
відображенні чи інтерпретації спадщини країни чи регіону.
можуть керувати великими проектами збереження культурної спадщини.

28 січня 2016 р.

від 200 тисяч дол.
http://ukrainian.ukraine.
США.Середня вартість 500 usembassy.gov/uk/am
bassadors-fund.html
тисяч дол. США

31 січня 2016 р.

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

ГРАНТИ

Гранти від Інноваційного
1.
гуманітарного фонду

Грант для поліпшення
охорони психічного
4. здоров’я та соціальнопсихологічної підтримки
в Україні

5.

Грант для покращення
становища біженців та
внутрішньо-переміщених
осіб

Конкурс малих грантів
6. мережі Громадські
ініціативи України

7.

Посольський фонд США
збереження культурної
спадщини оголошує
конкурс «Великий проект»

За підтримки шведського агентства Міжнародного розвитку та співробітництва (SIDA),
Гуманітарний інноваційний Фонд (HIF) оголосили про прийом заявок від громадських
організацій по темі гендерного насильства (GBV).
Головною метою використання інноваційних методик для визначення поточної ситуації та
окреслити прогалини у сфері гендерного насильства.

Грантова підтримка від
8. Глобального Фонду
для Жінок

Глобальний Фонд для Жінок надає грантову підтримку проектів жіночих громадських
організацій (ініціатив), чия діяльність спрямована на покращення становища жінок і дівчат.

Серед напрямків фінансування проектів:
- побудова миру і викоріненя гендерного насильства;
- поліпшення загального і репродуктивного здоров'я жінок;
- сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті;
- забезпечення економічної і екологічної справедливості;
- підвищення доступу до освіти;
- розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.

Конкурс проектних заявок
на отримання фінансування
9.
від Фінського Фонду
Місцевого Співробітництва

Мета Фонду – підтримати сильні та активні громадські організації, що є важливою складовою
дієвої демократії та відкритого суспільства.
Цьогоріч пріоритетними темами для LCF проектів, що фінансуються в Україні, є наступні:
1. Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до уразливих груп, жінок, молоді
та дітей
2. Демократія та належне врядування, особливо що стосується підтримки процесу проведення
реформ в Україні, верховенство права та боротьба із корупцією
3. Охорона навколишнього середовища, особливо що стосується біологічного різноманіття

Усім заявникам необхідно надіслати лише нову аплікаційну форму, ретельно
заповнену англійською мовою. Лише кандидам відібраним для участі у
Перший тур - 01 лютого 2016
другому турі необхідно надіслати повну проектну пропозицію із супровідними
р. до 16:00 год.
документами.
Другий тур - 15 березня 2016 р.
Примітка: заявки мають бути заповнені лише англійською мовою, під час обох
турів.

http://www.grants.gov/
Максимальна сума гранту web/grants/view$ 25,000,000
opportunity.html?oppId
=280355

до 50 000 євро

http://www.gurt.org.ua/
news/grants/30597/
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Міжнародний
Вишеградський фонд

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
4. Туризм
Стратегічні пріоритети на 2016 рік - довготермінові зміни стратегічного характеру:
1. Міграція/Інтеграція
2. Посилення меседжу, щодо спільної центральноєворопейської спадщини в рік проведення 25
річниці Вишеградської групи
3. Регіональна співпраця в області політики

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.

Erasmus+ 2016 Проекти з
11. розвитку потенціалу вищої
освіти

Проекти повинні були направлені на нові можливості в професійній освіті та підготовці кадрів
мобільності та нові можливості, спрямовані на стратегічне партнерство (проекти, направлені на
підтримку інновацій та обмін передовим досвідом);.

Вищі навчальні заклади з України є повноправними учасниками цього напряму
і можуть ініціювати проект та подавати як грант-аплікант-координатор у
партнерстві з іншими країнами, а також бути партнерами проектів та
долучатись до написання проектів інших партнерств.

10 лютого 2016 р.

Загальний бюджет 645,6 млн. євро

http://qoo.by/atA

Фінансування в рамках Фонду направлене на неурядові організації у всьому світі, що працюють
Грант від Національного
на користь демократичних цілей та зміцнення позицій демократичних інститутів.
12. фонду підтримки демократії
NED підтримує неурядові організації, серед яких можуть бути громадські організації, асоціації,
(NED)
незалежні медіа-ресурси та інші організації.

Напрямки проектів для фінансування:
- розвиток і захист прав людини і законності
- зміцнення демократичний формацій та цінностей
- забезпечення звітності та прозорості
- підтримку громадських організацій
- зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів
- підтримку громадянської грамотності
- сприяння вирішенню демократичних конфліктів
- сприяння свободі асоціацій
- підтримку глобальної ринкової економіки

15 лютого 2016 р.
01 квітня 2016 р.
17 червня 2016 р.

Відповідно до запиту

http://www.ned.org/appl
y-for-grant/ru/

Програма Федерального
міністерства закордонних
справ Німеччини
"Розбудова співробітництва
13.
з громадянським
суспільством в країнах
Східного Партнерства і в
Росії"

Проекти повинні бути спрямовані на досягнення принаймні однієї із наступних
цілей вищого порядку: побудову й розбудову тривких структур співробітництва
на рівні громадянського суспільства, зміцнення плюралізму у вказаних країнах,
поширення цінностей вільного й демократичного ладу, створення перспектив
для молодих людей, які дали б їм можливість співучасті у побудові відкритого й
інтегративного суспільства в їхніх рідних країнах або ж внеску в діалог і
порозуміння для відновлення довіри і зменшення завдяки цьому в
довгостроковій перспективі рівня напруги у відносинах між різними групами
населення.

15 лютого 2016 р.

Загальний бюджет
конкурсу – 14 млн. євро

http://kiew.diplo.de/cont
entblob/4684412/Date
n/6155592/pdf_Oestlic
he_Partnerschaft_AAP
rogramm.pdf

Британська Рада в Україні в рамках програми Інтернаціоналізація вищої освіти оголошує
Можливості для співпраці з конкурс подачі заявок на гранти для здійснення ряду заходів з мобільності та партнерства між
вищими навчальними закладами України та Великої Британії.
14. британськими
університетами.
Наші гранти на мобільність та партнерство спрямовані на забезпечення можливостей для
співпраці британських та українських вищих навчальних закладів у визначених сферах.

Грант призначений для того, щоб аплікати могли:
- Зустрітися з потенційним партнером для визначення та узгодження цілей
подальшої співпраці (з можливістю подання заявки на додаткову грантову
підтримку в майбутньому від Британської Ради, включаючи Одно- та Дворічний
гранти на розвиток партнерства)
- Зустрітися з потенційним партнером для визначення, планування та
підготовки спільної заявки для відповідних дій в рамках програм, за фінансової
підтримки ЄС, Еразмус+, Горизонт 2020 та Креативна Європа.

15 лютого 2016 р.

Однорічний грант - до
£7,200;
Дворічний грант - до
£12,000

http://www.britishcounci
l.org.ua/programmes/e
ducation/opportunitiesuniversities

В Україні Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за
такими напрямами:
Фонд «Монсанто». Конкурс 1. Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в сільських громадах,
в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для
15. соціальних проектів для
сільських громад
фермерів та академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми.
2. Забезпечення критичних потреб громад за рахунок розвитку продовольчої безпеки, санітарії,
доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших місцевих потреб.

Щоб отримати запрошення для подання заявки, потрібно через форму за
адресоюwww.monsantofund.org/about/contact/ надіслати опис організації та
короткий опис проекту англійською мовою. Якщо Фонд «Монсанто» буде
зацікавлений підтримати проект, представник організації надасть код
запрошення. Усі грантові заявки та усі необхідні документи подаються онлайн
та повинні бути перекладені англійською мовою.

29 лютого 2016 р.

Гранти надаватимуться за принципом спів-фінансування, тож внесок
BEARRTrust не може перевищувати 50% від загального бюджету проекту.
Заявники повинні представити статті видатків, обраховані у фунтах. Виплата
грантів може здійснюватися в фунтах, доларах США або євро, залежно від
інтересів отримувача, який нестиме затрати на конвертацію валюти. Проекти
зазвичай мають бути виконані протягом 6 місяців з початку отримання
фінансування.

01 березня 2016 р.

10.

Програма малих грантів
фонду BEARR - 2016:
16. навчання біженців та
внутрішньо
переміщених осіб

Завдяки інструментам закордонної культурної і освітньої політики Федеральний уряд Німеччини
незалежно від кордонів хоче створити можливість дискусії й порозуміння стосовно мрій і
болісних переживань народів, багатого на конфлікти минулого, але й сподівань на розвиток та
суспільно-соціальний прогрес. Фінансове сприяння може надаватися проектам зі
співробітництва на рівні громадянського суспільств, якщо вони відбуваються у Німеччині, Росії,
або в країнах Східного Партнерства: Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Республіці
Молдова та Україні.

BEARRTrust оголошує про відкриття програми малих грантів на 2016-й рік та запрошує НУО та
інші організації до подання відповідних заявок.
Грантові заявки для України підпадають цього року під розіл Б «Проекти, що підтримують
навчання (розвиток навичок) біженців та внутнішньо переміщених осіб».
нші країни, охоплені цим розділом програми включають: Білорусь, Молдову, Грузію, Вірменію,
Азербайджан, Узбекістан, Таджикістан, Туркменістан, Казахстан та Киргізстан.

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

Мінімальний розмір гранту, http://www.monsantofu
що може бути наданий – 25 nd.org/grants/internatio
тис. доларів США
nal/

Максимальний розмір
гранту - до 3000 фунтів
стерлінгів

http://www.bearr.org/th
e-bearr-trust-smallgrants-scheme-2016/

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com

Програма Demo Environment спрямовано на сталий розвиток та зменшення бідності завдяки
активізації партнерських відносин та поширенню знань про інновативні технологічні рішення.
Неприбуткові та прибуткові організації , академічні установи та фонди можуть брати участь у
двох грантових конкурсах у межах грантової програми (Planning Grants та Demonstration Project
Grants).
Demo Environment є конкурентним фондом, який фінансується Шведським агентством
міжнародного розвитку (Sida) та керується Шведським агентством економічного і регіонального
зростання.
Demonstration projects – це проект спрямований на те, щоб зробити нові та інноваційні технології
доступнішими для країн-партнерів. Фінансування надаватиметься тим поданим на конкурс
проектам, які направлені на імпорт технологій. До участі в конкурс запрошуються як комерційні
так і неприбуткові організації, фонди та академічні установи.
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Грант може надаватися для придбання обладнання а також для нарощення
потенціалу та покращення послуг необхідних для розробки технологій в ході
проекту. Грантом також буде передбачено проведення заходів щодо поширення
результатів проекту та інформації про технології.
Planninggrants – це проект , який передбачає підтримку діяльності направленої
на зміцнення партнерства, вивчення можливостей та провадження технологій
або бізнес-моделей для нових ринків.
Для подання заявки та отримання гранту необхідно вже мати налагоджені
партнерські відносини з юридично зареєстрованою організацією. До участі в
конкурсі запрошуються організації всіх типів.

18 березня 2016 р.

http://www.tillvaxtverket
.se/sidhuvud/englishpa
Максимальна сума гранту ges/demoenvironment.
350 000 шведських крон
4.2f79a9231506ca113
764580e.html

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 –
18. 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.

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

Hackathon Bridge 2.1 - конкурс інноваційних проектів, спрямований на підтримку молодих,
творчих та активних людей з Польщі, України та Молдови, щоб допомогти їм зробити свої ідеї
реальними.
Активні та креативні зможуть отримати фінансування та менторство свого проекту,
Гранти від Hackathon Bridge
запропонувавши інноваційну ідею в одній з трьох сфер (можна пропонувати ідеї для двох чи
19.
в Україні
трьох сфер одразу):
- Бізнес;
- Суспільство;
- Культура.

Взяти участь в конкурсі зможуть молоді люди до 35 років, які створять команди,
учасником якої буде принаймні 1 представник будь-якої з 2-х названих країн
(Польща+Україна, Україна+Молдова, Молдова+Польща). Команди матимуть
можливість відвідувати наші підготовчі тренінги з управління проектами в
трьох країнах.

17.

20.

Гранти у межах програми
«Demo Environment»

Програма національних
обмінів

Центр культурного менеджменту (Львів) за фінансування Національного фонду підтримки
демократії (National Endowment for Democracy, NED, США) з 1 жовтня 2015 року розпочинають в
Україні річну Програму національних обмінів для збільшення співпраці та конструктивного
діалогу між різними регіонами України – сходом, заходом, центром, півднем і північчю.
Бюджет програми передбачає фінансову підтримку 50 обмінам тривалістю 5-7 днів.
Програма національних обмінів не має вікових обмежень – основним критерієм відбору буде
якість пропонованих проектів та їх потенційний вплив на переосмислення подій в країні.

30 квітня 2016 р.

45 000 євро

http://www.gurt.org.ua/
news/grants/29920/

Приклади можливих форматів:
- Зустрічі, дискусії у студентських клубах, коворкінгах, прес-клубах, конференцзалах, бібліотеках.
- Фотовиставки, презентації блогів, книжок, відеофільмів про важливі для
Максимальна сума гранту http://obminy.org.ua/uk
01 жовтня 2015 р. - 01 вересня
країни спільні і спірні теми.
на здійснення обміну - 6000 /portfolio/view/?un_proj
2016 р.
- Спільні журналістські міжрегіональні програми, публікації, серії інтерв’ю.
грн.
ectid=174
- Модеровані дискусії на тему особистої та регіональної ідентичності мешканців
східних та західних областей України, героїв/взірців для наслідування, як ці
герої формують нашу ідентичність та поведінку.

Проектні пропозиції мають відповідати пріоритетам програми:
- реформа управління державними фінансами, податкова реформа, управління та використання
фінансових інструментів ЄС
- реформа сектору безпеки
Малі гранти від Посольства - енергетична безпека та перехід на альтернативні ресурси
21.
Словацької Республіки
- підтримка ринкового середовища та розвиток малого та середнього підприємництва
- охорона вод, управління водними ресурсами та відходами
- продовольча безпека - прийняття стандартів ЄС
- децентралізація та реформа державного управління
- побудова громадянського суспільства та співпраця між урядовими і неурядовими організаціями

Максимальна тривалість проекту - 6 місяців.
Формуляр проектної заявки подається англійською мовою, разом із
обов’язковими додатками (копія свідоцтва про реєстрацію організації, біографії
працівників, які беруть участь в реалізації проекту).
Заявки надсилаються електронною поштою, а також у паперовому вигляді на
адресу Посольства Словацької Республіки в Україні.

Протягом року

5 000 євро

http://qoo.by/6Nn

Правозахисний центр
«Поступ».
Мета конкурсу проектів - забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали
22. 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

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
Посольство США в Україні. Підвищення якості журналістської освіти
23. Фонд розвитку українських Покращення професійних стандартів серед журналістів
ЗМІ
Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа
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.

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти
демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні
Посольство США в Україні. Напрямки проектних пропозицій:
24.
Фонд сприяння демократії 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.

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

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.
Напрямки проектних пропозицій:
• освіта
• охорона здоров'я
• мир і стабільність
• розвиток демократії і верховенство закону
• економічний розвиток
• екологічно сприятливий розвиток
• інформування громадськості та глобальна освіта

Хто може подавати пропозиції?
- урядові або місцеві органи влади
- НУО
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською
мовою до Посольства Естонії в Україні.
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.

Грант від Глобального
інноваційного фонду на
26.
підтримку соціальних
інновацій

Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в
соціальні інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій
та проектів на різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до
промислового чи інших видів впровадження

Фонд підтримує проекти на етапі:
1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та
запуску проекту.
2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої
результати.
3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

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

The Coca-Cola Foundation.
28. Community Support
Opportunity

29.

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство

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

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.
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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

Немає

до 15 тис. євро

Немає

від 50 000 до 15 000 000
доларів

http://www.globalinnov
ation.fund/

від 500 до 10 000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

Необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Немає

http://goo.gl/9QMZn4

Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя громад.
Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання
водних ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

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.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Потягом року

від 15 тис. доларів

http://goo.gl/KvGQox

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
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

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Потягом року

Максимальний розмір
гранту – EUR 499,000

http://goo.gl/UfSdbS

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

Потягом року

Безкоштовне ліцензійне
програмне забезпечення
Microsoft

http://goo.gl/qg6rDh

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
Microsoft.
організації.За умовами програми операційна система не постачається, надається лише її
31. Програма Microsoft Software
оновлення (upgrade) до останньої версії. Скористатися цим оновленням можна, лише якщо на
Donation
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.

Немає

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com

32.

Міністерство закордонних
справ Нідерландів. Matra
European Partnership
Programme 2014

Мета - підтримка реформ на шляху до плюралістичної демократії за участі громадянського
суспільства.
Напрямки проектних пропозицій:
- вдосконалення законодавства, викорінення корупції, забезпечення інклюзивного уряду та
забезпечення належної правозастосовної практики у сфері правопорядку, земельної реформи;
- забезпечення вільних і справедливих виборів;
- забезпечення свободи слова та зміцнення незалежних професійних ЗМІ;
- покращення підзвітності державних установ і громадського нагляду за публічною діяльністю
адміністрації та органами місцевого самоврядування, включаючи моніторинг виконання
законодавства.

Європейський
фонд за
Мета конкурсу проектів - підтримка місцевих демократичних ініціатив.
Підтримка
33. 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;
34. 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
35. 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
36. 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.

Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:
• мати достатню послужний список і управлінський потенціал та досвід в
обраній галузі втручання;
• бути в змозі продемонструвати позитивний вплив на дотримання законності та
доброго управління в Україні;
Проектна пропозиція повинна задовільняти такі критерії:
• вирішити одну або більше з вищезазначених тем;
• демонструють зміну рішень потенціал у вибраній сфері;
• визначити стратегії, які забезпечують стійкість втручання / заходи;
• бути розроблені відповідно до форми заявки;
• бути реалізовані протягом 12 місяців;
• визначити власні фінансові ресурси організації, що виділяються з
пропонованим проектом (не менше 15% від загального бюджету).
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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 вказати малого гранту передбачає
на це, у такому випадку Ваша
покриття витрат,
Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного
заявка розглядатиметься
пов’язаних із оплатою
чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити
Наглядовою радою в режимі
вартості навчання, чи
можливість такого навчання, його строки та умови. До пропозиції треба подати електронного голосування. В інтернатури, транспортних
листи підтвердження від приймаючої сторони.
такому випадку, Вам необхідно
витрат, витрат на
подати заявку не пізніше ніж за
проживання, вартість
Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською
3 тижня до запланованої дати навчальних матеріалів чи
мовами.
виконання.
засобів, заходів щодо
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.

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com
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КОНФЕРЕНЦІЇ, ГРАНТИ НА НАВЧАННЯ, КОНКУРСИ, ТРЕНІНГИ
Програма «Активні громадяни» вУкраїні спрямована на розвиток серед молоді
знань та навичок, які б сприяли діалогу, уникненню конфліктів та збільшенню
активності локальних громад. Саме тому в рамках марафону активісти з
Волинської області проведуть тренінги в Краматорську, Слов’янську та
Рівному, а їх колеги з Києва та Чернігова працюватимуть у Сєверодонецьку,
Дніпропетровську та у Львові.

15 січня 2016 р.

Участь безкоштовна

http://www.britishcounci
l.org.ua/events/marath
on-ac

Програма «Культура і креативність» оголошує набір 50 культурних лідерів у кожній із 6 країн
регіону для участі в програмі культурного лідерства.
Партнерство в програмі ЄС Приєднавшись до програми та відвідавши першу зустріч, ви зможете:
– познайомитися з провідними фахівцями культурної та креативної індустрій ЄС;
2. та Східного партнерства
«Культура і креативність» – дізнатися більше про умови програми культурного лідерства;
– обрати семінари та тренінги, які ви хотіли б відвідати в межах Програми протягом наступних
18 місяців.

Теми семінарів охоплюють такі питання, як адвокатування, пошук
фінансування, маркетинг у сфері мистецтва, розвиток аудиторій, фінансові
навички та багато іншого.
Програма обере 50 лідерів, які повинні будуть виконати такі умови:
– опублікувати оригінальну статтю або дослідження на сайті Програми;
– приєднатися до робочої групи, яка працюватиме над однією з тем
менеджменту в сфері культури;
– відвідати не менше двох семінарів;
– підтримати інформаційну кампанію «Культура має значення».

15 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

https://biggggidea.com/
opportunities/partnerprogrami-es-tashidnogo-partnerstvakultura-i-kreativnist/

Всесвітній молодіжний
ЮНЕСКО запрошує молодь з різних країн світу взяти участь у мультимедійному конкурсі.
3. конкурс із мультимедіа 2016 Головна мета - мобілізація молоді цілеспрямовано використовувати свої таланти для
від ЮНЕСКО
забезпечення впливу на майбутнє.

Учасники: юніори - 10-14 р; молодь у віці 15-19 р; доросла молодь - 20-24 р.
Продукт: 3-хвилинне відео, мультимедійна презентація, 500-700 письмовий
твір, твір мистецтва.
Підказка: учасниками необхідно обрати одну з 17 цілей ООН та створити від неї
конкурсні матеріали.

З 15 по 17 січня 2015 року Британська Рада спільно з локальними партнерами в більш ніж
Марафон соціальної дії
тридцяти містах України проведе перший всеукраїнський марафон проектів соціальної дії
"Активні громадяни" від
«Активні громадяни». Серія одночасних тренінгів та семінарів із соціального підприємництва,
Британської Ради в Україні урегулювання конфліктів та сталого розвитку покликана спричинити нову хвилю суспільно
значимих ініціатив в усіх регіонах країни.

Глобальний молодіжний
4.
форум

Організації Об'єднаних Націй "Альянс цивілізацій" (АЦ ООН) організовує 7-ий Глобальний
молодіжний форум, який відбудеться 26-27 квітня 2016 р. у м. Баку (Азербайджан).
Глобальний молодіжний форум є основним заходом, що об'єднує урядових керівників держав та
міністерства закордонних справ, експертів, представників молодіжних органіазцій, ЗМІ та
лідерів громадського сектору. Форум створює платформу для обговорення міжкультурного
діалогу та соціальної інтеграції.

Учасниками Форуму можуть стати:
- молоді люди віком від18 до 35 років;
- представники молодіжних організацій;
- активісти, що вмотивовані познайомитись з молодіжними лідерами з усіх
країн світу та прагнуть зробити свій внесок у глобальну дискусію
міжкультурного порузуміння та поділитись інноваційним досвідом.

Відбір учасників весняної
сесії стажування в рамках
5.
проекту «Хаб медіа
мобільності»

Фундація «Суспільність» спільно з ГО «Інтерньюз-Україна» та ГО «Телекритика» запрошує
студентів випускних курсів бакалаврату та магістратури шкіл журналістики з усіх регіонів країни
взяти участь у 15-ти денному стажуванні в Києві в редакція провідних медіа.
Дата та місце проведення школи: з 1 по 15 березня 2016 року, м. Київ.

Molodiya Festival:
6. «Підтримай внутрішніх
переселенців!»

Molodiya Festival спільно з Агентством ООН у справах біженців та креативним
агентством PROVID оголошують конкурс на найкращу соціальну відеорекламу щодо проблем
внутрішніх переселенців.

16 січня 2016 р.

7 фіналістів в кожній
віковій групі отримають
http://www.gurt.org.ua/
сертифікати.
news/competitions/301
Переможців буде
27/
безкоштовно запрошено до
літнього табору.

17 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

https://www.fundsforng
os.org/conferences/ap
ply-to-participate-in-the7th-unaoc-global-forumand-the-youth-event/

Навчальний план весняної сесії стажування в рамках проекту «Хаб медіа
мобільності» складатиметься з відпрацювання практичних навичок у
виробничому процесі редакцій. Учасники журналістської інтернатури опанують
інтенсивний практичний курс з виготовлення інформаційних продуктів для
конвергентних редакцій, радіо, ТБ, соціальних мереж та теоретичні засади
роботи сучасного універсального журналіста.

20 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://qoo.by/9ld

Мета конкурсу – привернути увагу до проблем та потреб внутрішніх
переселенців, покращити ставлення до цих груп населення та підвищити
підтримку і толерантність громадськості до людей, які розпочинають нове
життя далеко від дому.

20 січня 2016 р.

Проект «Платформа розвитку громадянського суспільства», який впроваджується Ініціативним
центром сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» завдяки щирій
підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID), оголошує конкурс для молодіжних лідерів на участь у навчальному візиті з питань
Оголошується конкурс на
адвокасі, який відбудеться у квітні 2016 року до неурядових організацій Республіки Польща.
7. участь у навчальному візиті
Загальна мета проекту – посилення громадських та благодійних організацій України через
з питань адвокасі
надання грантів на навчання та організаційний розвиток. Навчальний візит до неурядових
організацій Польщі покликаний допомогти молодіжним лідерам України перейняти один з
найкращих східно-європейських досвідів у проведенні адвокасі-кампаній, у співпраці з владою
задля участі в процесі вироблення політик та у контролі над їх виконанням.

До участі в конкурсі запрошуються лідери та члени офіційно зареєстрованих
неприбуткових організацій, що прагнуть розвинути спроможності до реалізації
якісних адвокасі-стратегій.
Вимоги до учасників:
- вік до 38 років;
- учасники організацій, що працюють у сфері захисту прав меншин; організації,
що представляють інтереси осіб з обмеженими можливостями; організацій, які
просувають ідеї гендерної рівності та організацій, які захищають довкілля;
- учасники, які мають досвід проведення адвокасі-кампаній своїми
організаціями;
- учасники, які при заповненні «Аплікаційної форми» наведуть переконливі
аргументи щодо використання отриманих знань у подальшій діяльності cвоїх
організацій.

Оголошується набір
Академія жіночого лідерства – це проект, спрямований на всебічну підтримку жінок-лідерок,
8. учасниць до другої Академії розвиток їх потенціалу та сприяння їх участі у громадському та політичному житті України.
жіночого лідерства
Проект триватиме протягом 4-х місяців (лютий-червень 2016 року).

Впродовж кожного з етапів Академії учасниці отримають теоретичні та
практичні знання і навички з ґендерної тематики, розвитку лідерських якостей,
ролі жінок в об’єднанні громад на місцях, стратегічного планування,
проведення кампаній громадського лобіювання, пошуку та залучення коштів,
формування команди однодумців, взаємодії з місцевою громадою та ЗМІ тощо

1 місце - 7 000 грн.; 2 місце http://screenplay.com.u
4 000 грн.; 3 місце - 3 000
a/plot/?id=986
грн.

22 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://cdplatform.org/news/167
7-oholoshuietsiakonkurs-na-uchast-unavchalnomu-vizyti-zpytan-advokasi

25 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://www.prostir.ua/?g
rants=oholoshujetsyanabir-uchasnyts-dodruhoji-akademijizhinochoho-liderstva

Регіональний ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"
м.Вінниця,вул. Соборна 85 к. 28? тел. (0432) 56 26 69, моб. (067) 500 23 01
www.sg.vn.ua e-mail: resource.vin@gmail.com

9.

Національний конкурс
"Благодійна Україна"

Метою конкурсу є розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва в Україні,
поліпшення якості комунікацій між благодійниками та отримувачами допомоги, створення
додаткових можливостей для їхнього продуктивного діалогу. На сьогодні це єдиний діючий
проект з відзначення кращих благодійників і найбільш ефективних доброчинних ініціатив в
українському благодійному просторі.
Для участі у конкурсі необхідно подати конкурсну заявку відповідної форми.

Номінації:
- Благодійник: компанія – великий бізнес.
- Благодійник: компанія – середній бізнес.
- Благодійник: малий бізнес (в т.ч. фізична особа – підприємець).
- Благодійник: фізична особа.
- Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) - благодійний
фонд (організація).
- Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація).
- Благодійник – неурядова організація.
- Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота).
- Народний благодійник.
- Благодійна акція (проект, програма) року.

Страница 7 из 7

15 лютого 2016 р.

Оголошення результатів конкурсу відбудеться під час урочистої церемонії нагородження
переможців у Києві у березні 2016 року. Переможці нагороджуються спеціальними відзнаками та
Спеціальні номінації:
іншими призами, встановленими партнерами конкурсу.
- Ефективне використання благодійної допомоги.
- Благодійність у медіа.
- Інновації в благодійності.
- Благодійник: допомога з-за кордону.

10.

Набір 2016/2017 у програму
«Коледж імені Карла
Фрідріха Гьорделера
«Належне урядування»

Школі громадської участі 11.
3

12.

Онлайн курс: Урбаністика:
сучасне місто

Фонд Роберта Боша у співпраці з Німецьким Товариством Зовнішньої
Політики (DGAP) 2016/2017 оголошують набір на участь у стипендіальній програмі «Коледж
імені Карла Фрідріха Гьорделера «Належне урядування» − підвищення кваліфікації у сфері
публічного управління.

Подавати заявки на участь у програмі можуть представники нової генерації
управлінців із України, що працюють у публічних службах, урядових установах,
неурядових організаціях та бізнес-структурах, які добре володіють
німецькою мовою.

Участь у Школі можуть взяти: працівники регіональних закладів культури,
Школа громадської участі – це школа підготовки кадрів для громадського сектору малих міст і
громадських організацій та ініціативних груп, які працюють або хочуть
сіл, куди на конкурсній основі будуть прийматися люди, які живуть на території громади, мають працювати за методикою осередків (центрів) місцевої активності, в тому числі,
бажання отримати знання, вміння і навички з питань розвитку місцевої громади.
на базі закладів культури. Із однієї громади можуть подаватися декілька
учасників.
Курс розроблено спеціально для того, щоб якомога ширша аудиторія дізналась про те, як
функціонують міста, і розібралась у тому, як бути активним мешканцем міста і сприяти
перетворенню власного міста на комфортне місце для життя!

Викладачі: Світлана Шліпченко, Ігор Тищенко, Іван Вербицький.

Нагорода конкурсу
«Благодійна Україна» –
благодійний «Оскар»,
унікальна бурштинова
статуетка «Янгол добра». http://blagoukraine.org/
Бурштиновий янгол –
ukr/about.html
спільна розробка Асоціації
«Український бурштиновий
світ» та українських
майстрів.

22 лютого 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://gurt.org.ua/news/
grants/30155/

01 березня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://www.lacenter.org.
ua/the-news/16572016-01-04-11-4613.html

Початок курсу
17 квітня 2016 р.

Курс є повністю
безкоштовним

http://qoo.by/aaM

За довідками звертайтесь: (0432) 56-26-69, (067) 500-23-01, resource.vin@gmail.com, м. Вінниця, вул. Соборна, 85, каб. 14 або каб. 28

