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КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ ВІД ПОСОЛЬСЬКОГО ФОНДУ США ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ, ФОНД AFSP
http://www.gurt.org.ua/news/grants/41936/
Від 10 000 до 1 млн €
Програми спрямовані на збереження культурних об'єктів,
об'єктів культури та колекцій, форм традиційного
20.12.2017
культурного вираження.
• Великі проекти – 2018 рік
Українська
• запрошення на подання пропозицій для великих
проектів (200 000 до 1 000 000 доларів США);
Профільні
• збереження основних стародавніх археологічних
організації та
об'єктів, історичних будівель та пам'яток, а також
установи
основних
музейних
колекцій,
доступних
для
громадськості та охоронюваних законом в Україні.
• Малі проекти – 2018 рік
• запрошення на подання пропозицій для малих проектів (10 000 до 200 000 доларів США)
Контакти mailto:KyivAFCP@state.gov
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DESPRO ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ДЛЯ МІСЬКИХ РАД
http://despro.org.ua/news/news/?ELEMENT_ID=1838
Безкоштовна
Швейцарсько-український
проект
"Підтримка
консультаційна
децентралізації в Україні" – DESPRO оголошує конкурс по
підтримка
відбору пілотного проекту фінансування інвестиційних
22.12.2017
проектів за рахунок розміщення облігацій місцевих
позик.
Українська
Мета конкурсу ― підтримка місцевих ініціатив, направлених
на вирішення проблем територіальних громад шляхом
залучення коштів приватних інвесторів у проекти розвитку
ОТГ
регіональної інфраструктури.
Учасники конкурсу – можуть стати міські ради, якщо чисельність жителів міста не перевищує
500 тисяч. При цьому перевага надається містам, які не є обласними центрами.
Пріоритетними у відборі є проекти у галузі:
• енерго- та ресурсозбереження;
• переробки твердих побутових відходів;
• розвитку транспортної інфраструктури;
• розвитку туризму;
• будівництво та капітальний ремонт житла;
• модернізації інженерної інфраструктури міст.
•
Умови на сайті
Контактна особа: Вячеслав Козак, v.kozak@despro.org.ua
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КОМПАНІЯ «МОНСАНТО УКРАЇНА» ОГОЛОШУЄ КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ В РАМКАХ П’ЯТОГО ЩОРІЧНОГО КОНКУРСУ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНИХ
ІНВЕСТИЦІЙ «УКРАЇНА – ЖИТНИЦЯ МАЙБУТНЬОГО».
http://www.monsantoglobal.com/global/ua/ourcommitments/pages/grain-basket.aspx
Місія програми – поліпшення життя людей у сільській
До 200 000 грн
місцевості шляхом згуртування громад, підвищення
громадської свідомості та соціальної активності для
24.12.2017
вирішення місцевих проблем.
Програма підтримує реалізацію проектів за такими
Українська
напрямами:
• освітні програми для сільської місцевості, зокрема
НУО
підтримка шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних
програм для фермерів;
• 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.
Гранти для реалізації проектів надаються громадським об’єднанням та благодійним
організаціям. Максимальний розмір гранту – 200 000 грн.
Програма соціальних інвестицій «Україна – житниця майбутнього» була започаткована
компанією «Монсанто Україна» у 2013 році для підтримки ініціатив сільських громад. З того
часу переможцями стали 17 соціальних проектів для сільських громад 11 областей України.
Детальніше про ці проекти можна дізнатися за такими посиланнями:
переможці 2014 року
переможці 2015 року
переможці 2016 року
переможці 2017 року
Аплікаційна форма
Координатор програми charity.ukraine@monsanto.com.
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У СПІВПРАЦІ З
«ЄВРОПЕЙСЬКОЮ
ПРАВДОЮ»
ОГОЛОШУЄ
ПОСТІЙНИЙ
КОНКУРС
ГРАНТІВ
«ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ»
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5336
Від 300 000
Мета конкурсу – посилення підтримки та тиску
до 500 000 грн
громадськості на здійснення проєвропейських реформ в
25.12.2017
Україні шляхом розширення участі та залучення
(30.09.2018)
широкого кола організацій громадянського суспільства з
Українська
регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг
та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію УкраїнаЄС. До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові
НУО
організації громадянського суспільства, які мають:
статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в
Україні не менше 1 року;
спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи
фінансове звітування);
запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників своєї
організації у кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період виконання проекту
(перелік і дати запланованих конференцій див. нижче).
Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде конкурентною перевагою.
Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними громадськими
організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших
областей України). Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень (оптимальний бюджет
проекту 300 000 – 500 000 гривень).
Максимальна тривалість проектів – 1 рік, але в будь-якому разі проект має завершитись до
31.03.2019 року. Переможці конкурсу під час виконання грантової угоди мають право подати
нову грантову заявку, що забезпечить збереження сталості або розширення проекту, який
виконується.
Інструкція про проведення конкурсу
Додаток А. Аплікаційна форма
Додаток Б. Бюджет проекту (Рекомендації з підготовки бюджету проекту)
Додаток С. Стандартна грантова угода
Методика оцінки грантових заявок
Критерії прийнятності
У разі виникнення
rfr@ier.kiev.ua.

додаткових

запитань,

листи
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ГРАНТОВА ПРОГРАМА КОРОТКОСТРОКОВИХ ІНІЦІАТИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ,
АГЕНСТВО США З МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ (USAID)
https://www.usaid.gov/uk/ukraine
Програма сприяння громадській активності «Долучайся!»
До 20 000 $
в першу чергу приділяє увагу ключовим демократичним
реформам та імплементації таких наскрізних тем, як:
31.12.2017
сприяння
євроінтеграції;
боротьба
з
корупцією;
децентралізація; прозоре та підзвітне врядування (включаючи
Українська
періоди виборчих кампаній); інклюзивний розвиток осіб з
інвалідністю,
внутрішньо
переміщених
осіб
(ВПО),
представників ЛГБТІ спільноти, молоді та інших вразливих
НУО
груп. Заходи та види діяльності можуть включати наступні
сфери (не обмежуючись ними): реагування на непередбачувані виклики під час розробки
політик; міжрегіональні обміни; організація заходів та участь у заходах; ініціативи громад та
мобілізація громадян для участі у заходах; заходи спрямовані на боротьбу з корупцією;
молодіжні ініціативи та студентське самоврядування.
Конкурс на сайті

ГРАНТОВИЙ КОНКУРС: GRANT COMPETITION: POLITICAL FINANCE MONITORING PROJECT
http://www.ifes.org/
IFES запрошує неурядові організації до подання заявок
на грант. У фокусі – промоція прозорого фінансування
політичних партій в Україні через незалежну кампанію
моніторингу та інформаційно-просвітницьку роботу.
Максимальна сума гранту не повинна перевищувати 100 000
доларів США. Грантові кошти можуть бути використані для
проекту, який буде фінансуватися за цим конкурсом. Проектні
заходи мають розпочатися з 15 лютого 2018 року та
закінчуватися не пізніше 30 червня 2019 року.
Умови конкурсу
Аплікаційна форма та основні принципи
План моніторингу продуктивності
Бюджет

5

До 100 000 $
12.01.2018
Англійська
НУО

про

Відділ інвестиційної діяльності та проектного
менеджменту виконавчого апарату
Полтавської обласної ради www.oblrada.pl.ua

ВІДКРИТО
КОНКУРС
ПОДАЧІ
ЗАЯВОК
НА
«ПРОЕКТИ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА»
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects2018_en
Це один із каналів фінансування «Креативної Європи»,
Від 200 000 до
що охоплює найбільшу частину бюджетних коштів в
2 000 000 €
рамках підпрограми «Культура» і передбачає участь для
18.01.2018
найширшого спектру організацій культурного профілю з
різних європейських країн та можливість їх співпраці за
Англійська
проектами міжкультурного співробітництва, а також
інших творчих проектів.
Організації та
ФІНАНСУВАННЯ
НАДАЄТЬСЯ
ДЛЯ
ТРЬОХ
ТИПІВ
установи сфери
ПРОЕКТІВ:
культури
• Маломасштабні проекти:
• Щонайдовше 48 місяців;
• Щонайменше 3 партнера принаймні з 3 країн, що мають право участі в проекті;
• Максимум 60% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту до 200 000 євро
на проект.
• Великомаштабні проекти:
• Щонайдовше 48 місяців;
• Принаймні з 6 країн, які мають право участі в проекті;
• Виділяється 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту, до 2 млн євро
на проект.
• Підтримка проектів з охорони культурної спадщини
Дедлайн – 22 листопада 2017 року
Конкурс на сайті
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ІНСТИТУТ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПОЛІТИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ У СПІВПРАЦІ З
«ЄВРОПЕЙСЬКОЮ ПРАВДОЮ» В РАМКАХ ПРОЕКТУ «ПРОСУВАННЯ РЕФОРМ В
РЕГІОНИ», ЯКИЙ ФІНАНСУЄТЬСЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ В РАМКАХ ПРОГРАМИ
«ПІДТРИМКА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ» ОГОЛОШУЄ ПОСТІЙНИЙ
КОНКУРС ГРАНТІВ «ЗМІ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ»
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5338
Від 200 000 до
300 000 грн
Мета конкурсу – створення і розвиток потенціалу
регіональних ЗМІ для висвітлення питань, пов'язаних з
22.01.2018
відносинами України та Євросоюзу, впровадження Угоди
про асоціацію Україна-ЄС, інших зобов’язань України
Українська
перед ЄС, для інформування суспільства про сутність
європейської інтеграції та європейських цінностей.
ЗМІ
Запрошуються ЗМІ, які:
• офіційно зареєстровані як юридичні особи в Україні не
менше 1 року (грантові заявки від ФОП не приймаються);
• мають щонайменше річний, бажано – трирічний досвід роботи;
• мають досвід публікацій за тематикою запропонованого проекту;
• мають сталу аудиторію в одному або декількох регіонах України (окрім Києва);
• мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи
фінансове звітування).
Інструкція про проведення конкурсу
Додаток А. Аплікаційна форма
Додаток Б. Бюджет проекту (Рекомендації з підготовки бюджету проекту)
Додаток С. Стандартна грантова угода
Методика оцінки грантових заявок
Критерії прийнятності
Електронна адреса rfr@ier.kiev.ua
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ПРОЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІВПРАЦІ
http://www.britishcouncil.org.ua/culture-bridges/national-project-grants
Програма надає гранти до 8000 євро для українських
8 000 євро
культурних інституцій із щонайменше двох несуміжних
областей України на реалізацію спільних культурних і
29.01.2018
мистецьких проектів.
Завдання:
Англійська
• Підвищення обізнаності про важливість культури для
економічного розвитку та соціальної єдності.
Організації та
• Стимулювання ширшої участі громадськості у
установи
культурної
культурних заходах.
сфери/напряму
• Заохочення
співпраці
між
організаціями
діяльності
громадянського суспільства (ОГС), організаціями
державного сектору та організаціями приватного
сектору, які працюють у культурному та творчому секторах.
• Розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у культурному та творчому
секторах.
• Залучати недостатньо представлені або маргіналізовані групи до культурної діяльності.
• Вивчення різноманітності та заохочення міжкультурного діалогу через культурну
діяльність.
Конкурс на сайті
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ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ ШУКАЄ ЗАЯВКИ НА СВІЙ ПРОЕКТ ПОЛІТИКИ "КУЛЬТУРНІ ТА
ТВОРЧІ ПРОСТІР ТА МІСТА" ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕРЕЖ ТА ОКРЕМИХ
КУЛЬТУРНИХ ТА ТВОРЧИХ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН, СПРИЯННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НИМИ,
ДВОСТОРОННІЙ ПРАКТИЧНИЙ КУРС НАВЧАННЯ З КОНКРЕТНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ,
ДОСЛІДЖЕННЯМИ ТА ПРИКЛАДАМИ НАЙКРАЩА ПРАКТИКА.
https://ec.europa.eu/culture/calls/2017-s23_en
Не вказано
Мета:
• Інтеграція культурних та творчих просторів з місцевими
05.02.2018
органами влади;
• Допомога в освоєнні громадських просторів для
Англійська
соціального та міського відродження через культуру;
• Розповсюдження
найкращіх
практик
соціальної
НУО
інтеграції та відносин культурних і творчих просторів з
їхніми околицями;
• Дослідження та обмін кращими практиками культурних та творчих просторів з аспектами
спільної економіки та інноваційних моделей для надання суспільних послуг.
Види діяльності, які підпадають під цей конкурс пропозицій:
• конференції, семінари, навчальні візити, зустрічі
• програми обміну, навчання однолітків
• підготовка кадрів та розвиток навичок
• розробка веб-сторінки, комунікаційні заходи
• дії, спрямовані на обмін досвідом, посібники, звіти
Деталі конкурсу
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ГО «АСОЦІАЦІЯ МУЗЕЇВ КОСМОНАВТИКИ УКРАЇНИ» ОГОЛОШУЄ ГРАНТОВУ ПРОГРАМУ
«КУЛЬТУРА В WEB»
http://www.amcos.org.ua/?page_id=138
Значна частина організацій, які працюють в галузі культури не
мають достатньої кількості власних коштів на розробку та
впровадження сучасних інформаційних технологій в своїй
діяльності. Тому ГО «Асоціація музеїв космонавтики
України» в партнерстві з компанією «PM WebStudio»
оголошує грантову програму «КУЛЬТУРА в WEB».
Мета програми – розширення доступу організацій культурної
сфери до всесвітньої мережі інтернет, підвищення цифрової
присутності шляхом створення та підтримки власних
інтернет-сайтів організацій.

Від 10 000 до
40 000 грн
ІІІ етап
22-31.01.2018
ІV етап
23-30.04.2018
V етап
23-31.08.2018
VI етап
22-31.10.2018

Українська
Учасники програми:
ГО, установи та
• українські музейні заклади незалежно від форми
організації
сфери
власності;
культури, музеї
• установи та організації, які працюють в галузі культури
незалежно від форми власності;
• громадські організації культурного, освітнього, молодіжного та дитячого напрямку.
Посилання АНКЕТА УЧАСНИКА
Для подання заявки на участь у програмі необхідно надіслати заповнену анкету на адресу
amkosua@gmail.com.
Питання щодо програми можна надсилати на адресу amkosua@gmail.com.
Результати відбору після кожного етапу повідомляються на інтернет-сайті Асоціації –
www.amcos.org.ua протягом 14 днів після завершення терміну прийому заявок відповідного
етапу.
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КОНКУРС СУБГРАНТІВ У РАМКАХ
ПРОЗОРОСТІ В МІСТАХ УКРАЇНИ»

ПРОЕКТУ

#TRANSPARENTCITIES

«РОЗБУДОВА

https://transparentcities.in.ua/
До 2 000 $
З метою залучити місцеві громадські організації до
розбудови прозорості та підзвітності українських міст
25.01.2017
учасників рейтингу, ТІ Україна оголошує конкурс субгрантів. Конкурс є частиною проекту «Розбудова
Українська
прозорості в містах України», що фінансується за кошти
Фонду демократії ООН (UNDEF).
Мета конкурсу: підвищити рівень прозорості муніципалітету
НУО
мінімум на 20 балів від рівня, зазначеного у рейтингу
прозорості 100 найбільших міст України станом на червень
2017 року (рейтинг і методологія доступні на сайті transparentcities.in.ua). Завдання та
пріоритети конкурсу
•
Підвищення рівня прозорості міста шляхом адвокації рекомендацій рейтингу прозорості
міст (доступні для перегляду при кліку на місто тут https://transparentcities.in.ua/rating/)
•
Розробити та реалізувати план підвищення прозорості міської влади.
•
Результатом втілення проекту має стати підвищення рівня прозорості міста мінімум на 20
балів (згідно з методологією, доступною на сайті transparentcities.in.ua).
•
Пріоритети будуть надані організаціям, які запропонують плани покращення ситуації в
найбільш проблемних сферах прозорості муніципалітету міста учасника рейтингу.
Конкурс на сайті
ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ MEET UP! НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ
https://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhka-proektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meetup.html
Не вказано
Метою програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі
15.02.2018
молоді» є інтенсифікувати відносини з Україною, надати
підтримку молодим людям з Німеччини та України, з
Англійська,
активною позицією за демократичні цінності та підтримати
німецька
порозуміння між народами. Крім того, програма також
підтримує тристоронні зустрічі з молодими людьми з Росії.
НУО
Аплікаційна форма
Умови на сайті
Брошура Meet Up!

11

про

Відділ інвестиційної діяльності та проектного
менеджменту виконавчого апарату
Полтавської обласної ради www.oblrada.pl.ua

КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД ПРОГРАМИ MATRA
https://www.prostir.ua/
Програма Matra 2018 підтримуватиме ініціативи організацій громадянського суспільства,
що спрямовані на сприяння та моніторинг здійснення
Від 2 000 000 до
реформ як на центральному, так і на місцевому рівнях,
3 000 000 грн
сприяючи прозорості та підзвітності урядових структур.
01.03.2018
Основною метою Програми
Matra
є сприяння розвитку
плюралістичної демократії, заснованої на верховенстві права;
Українська
нарощення потенціалу інститутів громадянського суспільства
та уряду; зміцнення двосторонніх відносин.
Програма максимально адаптована до потреб та проблем, з
НУО
яким стикається громадянське суспільство. У 2018 році Matra
так само зосереджена на принципах верховенства права та
належного врядування.Таким чином визначено наступні пріоритетні сфери:
• сприяння та моніторинг реформ у сфері AA implementation, зокрема боротьби з
корупцією;
• покращення принципів верховенства права та демократичної практики на центральному
та місцевому рівнях шляхом конструктивного громадського контролю.
Подавати заявки на участь в Програмі Matra можуть організації громадянського суспільства,
зареєстровані в Україні.
Конкурс на сайті
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