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ЗВЕДЕНИЙ МОНІТОРИНГ ГРАНТОВИХ ПРОГРАМ
доступних для Вінницької області
станом на 18.12.2015 р.
№

Назва організації. Назва
конкурсу

Мета та напрямки конкурсу проектів

Примітки

Строки

Фінансування

Сайт

ГРАНТИ

Посольство США в Києві оголошує конкурс на Програму «Гранти для учасників програм
обмінів» 2015-2016.
Програма «Гранти для
Програма має на меті активізувати зв’язки між випускниками, стимулювати професійний
1.
учасників програм обмінів»
розвиток, сприяти їх активній участі у проектах, що підтримують демократичні перетворення,
економічні реформи та об’єднання України.

Загальні тематики проектів:
1. Підтримка проектів, що сприятимуть поглибленню національної єдності та
поваги до громадян різного соціального або етнічного походження, що мають
різні культурні, релігійні або політичні погляди.
2. Втілення ініціатив, спрямованих на підтримку демократичних та економічних
реформ в Україні, боротьбу з корупцією, встановлення прозорого та підзвітного
управління і залучення суспільства до цих перетворень.
3. Реалізація проектів, що мають на меті сприяти вивченню та навчанню
англійської мови, також узгоджуються з принципами ініціатив «Go Global» і
«Рік англійської мови» в Україні.
4. Сприяння розвитку активної громадянської позиції, громадського діалогу та
розбудови місцевих громад.
5. Підтримка діяльності існуючих асоціацій випускників та заходів,
спрямованих для налагодження співпраці між випускниками.
6. Проекти, спрямованні на підтримку зв’язків між учасниками програм обмінів,
а також залучення випускників до діяльності центрів «Вікно в Америку».
7. Підтримка тренінгових програм чи конференцій професійного розвитку
випускників і їхніх колег і проектів, що сприятимуть розвитку людського
потенціалу.
8. Розробка та друк підручників, довідкових або навчальних матеріалів, фільмів
необхідних для проведення семінарів, тренінгів та конференцій.

19 грудня 2015 р.

Максимальна сума
фінансування одного
проекту становитиме 4,000 http://ukrainian.ukraine.
доларів США для фізичних usembassy.gov/uk/alu
осіб і 15,000 доларів
mni.html
США для неурядових
організацій

Грант
Проекту USAID «Реформа
2. ВІЛ-послуг у дії» на
підтримку кадрових змін у
сфері охорони здоров’я

Претенденти мають відповідати наступним критеріям:
1. Успішний досвід роботи з українською системою охорони здоров’я
2. Щонайменше три роки досвіду проведення досліджень, включаючи досвід
Проект USAID «Реформа ВІЛ-послуг у дії» оголошує грант «Формативне дослідження та
збору та аналізу кількісних та якісних даних за допомогою різних методів
розробка схем заохочення для створення ефективного перерозподілу обов’язків на рівні ПМСД 3. Існуючі партнерські відносини в секторі охорони здоров’я на регіональному
та спеціалізованих ЗОЗ (ВІЛ, туберкульоз, наркологія та ІПСШ) на місцевому рівні» (RFA 2015- та районному рівнях, особливо в пріоритетних регіонах будуть перевагою
08) на підтримку впровадження системних та операційних змін у системі кадрів у сфері охорони 4. Досвід роботи у секторі кадрових ресурсів чи дослідженнях буде значною
здоров’я для надання стійких та інтегрованих послуг у сфері ВІЛ/СНІД на регіональному та
перевагою
національному рівнях.
5. Можливість проводити дослідження на національному та локальному
(регіональному) рівнях
6. Пропозиції стосовно персоналу з відповідним досвідом (будь ласка, надайте
резюме членів команди проекту).

21 грудня 2015 р.

80,000.00 доларів США

http://www.hivreformina
ction.org/?p=585

«Монсанто Україна»
оголошує третій конкурс
3. соціальних проектів
«Україна –
житниця майбутнього»

Пропозиції проектів, які спрямовані на розвиток сільських громад, приймаються за такими
напрямами:
1. Освітні програми, спрямовані на покращення освіти у сільській місцевості, зокрема підтримка
шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів.
2. Програми зі сталого розвитку середовища громад, у тому числі підтримка програм з
покращення енергоефективності та доступу до чистої води, підтримка центрів для людей з
особливими потребами, забезпечення інших місцевих потреб.
3. Розвиток соціального підприємництва за рахунок проведення тренінгових програм та програм
професійної освіти.

24 грудня 2015 р.

Максимальний розмір
гранту - 200 000 грн.

http://www.monsanto.c
om/global/ua/ourcommi
tments/pages/grainbasket.aspx

Максимальний розмір
гранту - 23 000 грн.

http://gurt.org.ua/news/
grants/30240/

10 000 дол. США

http://umedia.kiev.ua/umeda/anonsi/710vdkritiy-grantoviykonkurs-u-medapriyom-zayavok-do-30grudnya-2015roku.html#.VmGJaNKL
SUl

Відбір пропозицій проектів здійснюватиметься у два етапи. На першому етапі
громадські організації можуть подати коротку інформацію про проект
українською мовою. Організації, які пройдуть попередній відбір, подадуть на
другий етап більш детальну інформацію про проект та організацію англійською
мовою. Планується, що остаточне рішення про отримувачів грантів буде
оголошено у червні 2016 року.

Проекти мають обов’язково включати такі частини:
1. Дослідження стану обраної галузі та змін, які відбулися за останній рік (спосіб
проведення дослідження має бути детально описаний).
Малі гранти у межах
2. Напрацювання рекомендацій до покращення реформування вибраної галузі
проекту «Розвиток
(до цього процесу мають бути долучені громадські експерти та фахівці, в
28 грудня 2015 р.
4.
молодіжного активізму в
проекті має бути зазначено які саме).
Центральній Україні»
3. Поширення результатів дослідження та напрацьованих рекомендацій серед
цільових груп проекту (самі цільові групи та канали поширення інформації
мають бути детально описані).
Пріоритети У-медіа:
Український медійний проект (У-Медіа), що виконується міжнародною неурядовою організацією
1. Інформування громадськості про хід реформ.
Інтерньюз за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), запрошує до
2. Медіа грамотність.
подання пропозицій на отримання малих грантів. У конкурсі можуть брати участь офіційно
Конкурс малих грантів
3. Медіа проекти націлені на примирення та заохочення до національного
зареєстровані в Україні національні й регіональні медіа компанії та неурядові медіа організації,
Сприяння свободі слова та
діалогу.
що ставлять собі за мету поліпшення медіа сектору в Україні з урахуванням цілей та критеріїв,
30 грудня 2015 р. до 23:59 год.
5.
посилення незалежних ЗМІ
4. Прозорість медіа власності.
що викладені нижче.
в Україні
5. Роздержавлення.
У-Медіа надаватиме перевагу інноваційним реалістичним проектам, що сприятимуть
6. Саморегулювання в медіа.
покращенню медіа середовища в Україні та підвищенню якості медійних матеріалів для
7. Гендерні питання.
громадськості.
8. Журналістика толерантності.
Мета конкурсу - стимулювання участі молоді з Черкаської, Полтавської, Вінницької та
Кіровоградської областей у реформуванні країни та зміцнення потенціалу у проведенні
моніторингів.
Проекти мають бути спрямовані на моніторинг реформування будь-якої сфери в перелічених 4-х
областях: середньої або вищої освіти, медицини, культури, екології, адміністративних послуг,
мас-медіа, тощо.
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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
Гранти від Фонду
2. Верховенство права та права людини
французькою мовами. Через електронну пошту, факс та пошту заявки
6.
демократії ООН
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
При розгляді заявок і прийнятті рішень про виділення мікро-гранту пріоритет
матимуть заявки, що відповідають таким критеріям:
У рамках проекту «Блогери проти корупції», який здійснюється спільно з Інститутом масової
1. Розслідування відкриває нову суспільно значиму інформацію місцевого або
інформації, Freedom House надає блогерам мікро-гранти для проведення журналістських
регіонального рівня і стосується дій місцевих чиновників, керівництва, бізнесів,
розслідувань корупції на міському або регіональному рівні.
підприємств, освітніх установ, некомерційних організацій тощо.
2. Розслідування проведено на основі письмового договору про публікацію
Виконані розслідування будуть опубліковані на порталі www.nikorupciji.org українською або
щонайменше з одним місцевим ЗМІ (он-лайн, преса, ТРК) і опубліковано в
російською мовами, а також поширені серед зацікавлених національних і регіональних установ розумні строки.
Мікро-гранти для
друкованої преси, порталів і телеканалів. Найкращі розслідування будуть також поширені
3. Розслідування не передбачає виникнення неприпустимих ризиків для автора
7. підтримки журналістських
англійською мовою.
або ЗМІ.
розслідувань
4. Журналіст уже має досвід написання розслідувань, дотримується
Автор може отримати кошти для відшкодування витрат, прямо пов’язаних з проведенням
журналістських і етичних стандартів (надати список публікацій).
розслідування і необхідних для виконання проекту, наприклад, такі як витрати на експертизу,
5. До опублікування розслідування буде надіслане на юридичну експертизу
проїзд, комунікаційні послуги, копіювання, лабораторні дослідження та ін. Надана сума залежить (юристу ІМІ).
від якості пропонованого розслідування, якості заявки і оцінки відповідності проекту
6. Розслідування має бути підписане, що воно було проведене за підтримки
вищевикладеним критеріям.
проекту «Блогери проти корупції»
7. Автор надає право на публікацію розслідування на сайті «Блогери проти
корупції»
Мета конкурсу – сприяння розробці, публічному обговоренню, лобіюванню ухвалення та
Конкурс «Стратегічні плани
Учасники конкурсу – громадські організації, громадські спілки, органи
впровадженню стратегічних документів новоутворених об'єднаних територіальних громад як
самоорганізації населення та благодійні фонди.
8. для об’єднаних
важливих складових їх розвитку, задля надання практичної допомоги у впровадженні реформи
територіальних громад»
Термін реалізації проекту – до 12 місяців.
місцевого самоврядування в Україні.
Агенство по міжнародному розвитку спільно з USAID оголосили грантовий конкурс "Механізм
Грантовий конкурс від
підтримки прав людини".
9. 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.

Грантова підтримка від
10. Глобального Фонду
для Жінок

11.

Міжнародний
Вишеградський фонд

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

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.

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.
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.

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.

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

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.

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.
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31 грудня 2015 р.

від 100, 000 до 300,000 дол.
США

http://www.un.org/dem
ocracyfund/applyfunding

31 грудня 2015 р.

від 800 до 1600 дол. США

http://nikorupciji.org/mi
krogrant/

15 січня 2016 р.

Загальний бюджет
конкурсу – 2 394 924 грн.

http://qoo.by/9Iu

15 січня 2016 р.

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

31 січня 2016 р.

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

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

Відповідно до запиту

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

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

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
Державні або приватні органи, що працюють у сфері освіти та навчання можуть подавати заявку
на фінансування проектів та розвитку партнерських відносин, стратегічного співпробітництва та
підтримки інновацій.
Erasmus+ 2016 - Актуальні Напрямки проектів:
Для потенційних учасників Програми буде проведено інформаційний день.
для оборонних галузей у
- Нові можливості у професійній освіті та підготовка кадрів мобільності.
Захід пройде 23 листопада 2015 року в Бтюселі. Реєстрація на інформаційний
14.
вирішенні дефіциту
- Нові можливості, спрямовані на стратегічне партнерство (проекти, направлені на підтримку
день відкрита до 30 жовтня 2015 року.
кваліфікованої робочої сили інновацій і обмін передовим досвідом).
- Новий формат Альянсу галузевої кваліфікації: два напрями, що підтримують розробку,
поширення та проектування за допомогою технологій VET
- Нові можливості у спорті: Невелкі об'єднання по співпраці.
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 –
15. 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

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
16.
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.

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.
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Проекти по напрямкам:
1)Асоціації знань та
2)Професійні асоціації - до 26
лютого 2016 р. 3)Стратегічне
партнерство - 26 квітня 2016 р.

31 березня 2016 р.

30 квітня 2016 р.

http://qoo.by/6Ng

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

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.
ectid=174
- Спільні журналістські міжрегіональні програми, публікації, серії інтерв’ю.
грн.
- 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
18.
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
19. 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 Україні. Підвищення якості журналістської освіти
20. 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.

Протягом року

24 000 у.е.

http://goo.gl/WnFWDu

Мета конкурсу проектів - підтримка перспективних проектів, призначених сприяти
демократичним перетворенням та побудові громадянського суспільства в Україні
Посольство США в Україні. Напрямки проектних пропозицій:
21.
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.

Протягом року (заповнюється
он-лайн заявка)

до 24.000 у.е.

http://goo.gl/mrWNv0

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?
Міністерство закордонних Напрямки проектних пропозицій:
- урядові або місцеві органи влади
справ Естонії.
• освіта
- НУО
22. Мікрофінансування для
• охорона здоров'я
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською
українських НУО або
• мир і стабільність
мовою до Посольства Естонії в Україні.
місцевих органів влади
• 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 підтримує проекти на етапі:
Грант від Глобального
Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в
1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та
інноваційного фонду на
соціальні інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій запуску проекту.
23.
підтримку соціальних
та проектів на різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до
2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої
інновацій
промислового чи інших видів впровадження
результати.
3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.
Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких
The ABILIS Foundation.
Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та
складаються з людей з обмеженими можливостями.
Фінансування організацій у
свобод, права на самостійне життя і економічну самодостатність.
Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:
24. справах людей з
Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями, а
1. Подача ідеї.
обмеженими можливостями
також заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.
2. В разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма
проектної пропозиції.
The Coca-Cola Foundation.
25. Community Support
Opportunity

26.

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство

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

Міністерство закордонних
справ Нідерландів. Matra
European Partnership
Programme 2014

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

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).

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

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
28. 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.

29.
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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
30. демократію.
Напрямки проектних пропозицій: трансформаційні процеси; підримка демократії.
демократичних процесів

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Немає

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 - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами
дітей.
Сфери інтересів:
Глобальний дитячий фонд.
Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист
- жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила;
зацікавленост (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам
31. Конкурс: «Надання послуг
- молодь та підлітки (вразливі групи);
вразливим групам дітей»
фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.
- 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
32. 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
33. 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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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

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
Програма обміну для
студентів вищих
1.
навчальних закладів
(UGRAD) 2016-2017

2.

Програма Study Tours to
Poland

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD) – це програма
культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного
департаменту США та підтримується народом Сполучених Штатів Америки.

Польсько-Американський Фонд Свободи, Фонд «Боруссія», Коллегія Східної Європи ім. Яна
Новака-Єзьоранського, запрошують активних студентів з Білорусі, Молдови, України та
Російської Федерації (з Калининградської, Новгородської, Ленинградської областей та міста
Санкт-Петербург) взяти участь у Програмі Study Tours to Poland (STP).

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.

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.

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.

Вимоги до кандидатів: мати українське громадянство і проживати в Україні на
час проведення конкурсу; бути старшими за 18 років на момент початку
навчання, не бути студентом випускного курсу; володіти англійською мовою на
рівні, достатньому для навчаня та спілкування в англомовному академічному
середовищі; мати високий рівень академічної успішності; мати можливість
почати навчання у Сполучених Штатах з серпня 2016 року, або з січня 2017
року.
У Програмі STP можуть взяти участь успішні студенти вищих навчальних
закладів, що беруть активну участь у громадському житті та відповідають
наступним формальним вимогам:
- віком 18 - 21 років (народжені 1 липня 1994 – 31 грудня 1997 року);
- які є громадянами та навчаються в Україні;
- які мають дійсний закордонний паспорт.

01 січня 2016 р. до 17:00

Відшкодовуються
організаторами

http://ukrainian.ukraine.
usembassy.gov/uk/aca
demic_exchanges/ugra
d_description.html

10 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://qoo.by/9Iw

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

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.

16 січня 2016 р.

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.

17 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

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

20 січня 2016 р.

Відшкодовуються
організаторами

http://qoo.by/9ld

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.
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.

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

7.

Національний конкурс
"Благодійна Україна"

8.

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

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
Номінації:
- Благодійник: компанія – великий бізнес.
- Благодійник: компанія – середній бізнес.
- Благодійник: малий бізнес (в т.ч. фізична особа – підприємець).
Метою конкурсу є розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва в Україні,
- Благодійник: фізична особа.
поліпшення якості комунікацій між благодійниками та отримувачами допомоги, створення
- Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) - благодійний
додаткових можливостей для їхнього продуктивного діалогу. На сьогодні це єдиний діючий
фонд (організація).
проект з відзначення кращих благодійників і найбільш ефективних доброчинних ініціатив в
- Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація).
українському благодійному просторі.
- Благодійник – неурядова організація.
- Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота).
Для участі у конкурсі необхідно подати конкурсну заявку відповідної форми.
- Народний благодійник.
- Благодійна акція (проект, програма) року.
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.
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.
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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.

Відшкодовуються
організаторами

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

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

