ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ
АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ ВІД МІЖНАРОДНИХ ФОНДІВ ТА ДОНОРІВ
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Кінцевий термін
подачі заявки
5 березня 2018 р.

Територіальні межі
України

Мова заявки
українська

Цільова група
неприбуткові організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
310 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
ants?pid=5864

Конкурс грантів «Підтримка регіонального діалогу в
реформі освіти»
Мета конкурсу –
посилення
залучення
організацій
громадянського суспільства до процесів публічного діалогу з
органами влади щодо питань реалізації освітньої реформи в
середній школі.
Проекти, подані на конкурс, мають передбачати:
Формування національного та освітнього профілю району;
Опис історичної ситуації з викладанням українською мовою
та мовою національної меншини в районі;
Визначення ключових зацікавлених сторін при реалізації ст. 7
закону України «Про освіту»;
Збір інформації щодо позицій, ставлення, думок, очікувань
основних зацікавлених сторін щодо реалізації ст. 7 закону України
«Про освіту» через проведення експертами проекту глибинних
інтерв’ю з зацікавленими сторонами;
Збір інформації щодо позицій, ставлення, думок, очікувань
наступних зацікавлених сторін щодо реалізації ст. 7 закону
України «Про освіту» через проведення формалізованих
інтерв’ю з зацікавленими сторонами;
- Підготовка звіту за результатами глибинних інтерв’ю із
наданням записів/стенограми розмов;
- Організація діалогу з зацікавленими сторонами реалізації ст. 7
закону України «Про освіту» через проведення двох круглих
столів.
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Кінцевий термін
подачі заявки
5 березня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
неприбуткові організації
громадянського
суспільства Волинська,
Закарпатська, ІваноФранківська, Львівська,
Рівненська, Тернопільська,
Хмельницька, Чернівецька
або Херсонська області.

Розмір гранту $
250 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
ants?pid=5863

Конкурс грантів «Підтримка регіонального діалогу
в пенсійній реформі»
Пріоритети конкурсу
Проекти, подані на спеціалізований конкурс «Підтримка
регіонального діалогу в пенсійній реформі», мають бути
спрямовані на активізацію громадського обговорення з
зацікавленими сторонами впровадження закону «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення
пенсій» від 3 жовтня 2017 р. та публічного діалогу з органами
влади щодо їх реалізації.
Проекти, подані на конкурс, мають передбачати:
проведення аналізу неформальної зайнятості населення
регіону та кількості трудових мігрантів, виявлення вразливих
місцевих громад з великою кількістю осіб передпенсійного віку
із недостатнім страховим стажем для нарахування пенсії,
проведення оцінки стану обізнаності населення із
недостатнім стажем виявлених вразливих громад щодо можливої
затримки отримання пенсій,
проведення порівняльної оцінки ефективності місцевих
соціальних програм, місцевих пільг та допомог, виявлення
кращих практик,
аналіз реалізації пенсійної реформи на регіональному рівні,
виявлення «вузьких» місць та «підводних каменів» реформи,
діалог з зацікавленими сторонами впровадження пенсійної
реформи через проведення презентаційних заходів і публічних
обговорень результатів дослідження,
розробку рекомендацій щодо реалізації пенсійної реформи в
одній чи декількох областях.
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Кінцевий термін
подачі заявки
6 березня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
До 375 000 грн.

Інформація та
посилання
http://www.ier.com.ua/ua/Gr
ants?pid=5338

9 хвиля Постійного конкурсу грантів «ЗМІ за
проєвропейські зміни в Україні»
Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу регіональних
ЗМІ для висвітлення питань, пов’язаних з відносинами України та
Євросоюзу, впровадження УА, інших зобов’язань України перед
ЄС, для інформування суспільства про сутність європейської
інтеграції та європейських цінностей, а також для просування
реформ в регіональному вимірі, забезпечення провідних
регіональних ЗМІ фінансовою спроможністю для сталого
висвітлення європейської тематики, сприяння публічному
обговоренню та підвищення інформованості громадськості про
теми, пов’язані із ЄС, на місцевому, регіональному
та міжрегіональному рівнях.
Проектні пропозиції з додатками слід надсилати на
адресу rfr@ier.kiev.ua. Додатки до проектної пропозиції мають
бути додані у форматі .doc, .xls або .pdf. Кожен додаток має
надсилатись одним файлом. Максимальний розмір одного
листа із проектною пропозицією не може перевищувати 25
Mb.
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Кінцевий термін
подачі заявки
16 березня 2018 року

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
до 350 000 грн.

Інформація та
посилання
http://newjustice.org.ua/uk/g
rants_and_tenders/konkursgrantiv-na-zdijsnennyagromadskogo-monitoringustanu-dotrimannya-pravlyudini/

Конкурс грантів на здійснення громадського
моніторингу стану дотримання прав людини і
поваги до них з боку органів місцевого
самоврядування
Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове
правосуддя» оголошує конкурс заявок для українських
неурядових організацій на отримання гранту на здійснення
громадського моніторингу стану дотримання прав людини і
поваги до них з боку органів місцевого самоврядування.
Метою цієї діяльності є підтримка інститутів громадянського
суспільства у здійсненні громадського моніторингу стану
дотримання прав людини органами місцевого самоврядування.
Програма «Нове правосуддя» планує надати від 1 до 3 грантів.
Розмір конкретного гранту буде визначено шляхом переговорів з
урахуванням специфіки діяльності/проекту, що фінансується з
коштів гранту, і він може перевищувати обмежену суму.
Орієнтовний початок проектів – 1 квітня 2018 р., тривалість
проекту – до 6 місяців. Заявки слід подавати в електронному та
паперовому вигляді.
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Кінцевий термін
подачі заявки
7 березня 2018 р.

Територіальні межі
Україна

Мова заявки
українська

Цільова група
Організації
громадянського
суспільства

Розмір гранту $
60 000 грн – 100 000 грн.

Інформація та
посилання
https://docs.google.com/for
ms/d/e/1FAIpQLSd02OdpaT
lw9WgZFCpxBlvZBMCLPJ
YunJGlsUOAUgmYnNlEpA
/viewform

PTAP оголошує другу хвилю фінансування проектів
Інноваційним Фондом з питань взаємодії поліції з
громадою
Конкурс
є
компонентом Проекту
Підтримки
підготовки
поліцейських (PTAP),
який
реалізується
за
фінансової
підтримки Міністерства закордонних справ Канади (GAC) та
впроваджується
у
рамках
Програми
миротворчих
та
стабілізаційних операцій (PSOP) уповноваженою компанією
«Агрітім Канада Консалтинг Лтд.». Інноваційний фонд працює з
громадами для надання допомоги в реалізації проектів щодо
взаємодії поліції з громадою на засадах партнерства
з метою сприяння побудові довгострокового партнерства між
поліцією та спільнотою як демократичного й консультативного
процесу.
Підтримуються проекти, що:
1)Відображають партнерські відносини між поліцією та громадами
з чітким наголосом на спільну роботу громадян з поліцією з метою
вирішення спільних проблем і зміцнення взаємної довіри з
особливою увагою до питань, характерних для окремих громад у
всій країні. Рівень залучення офіцерів патрульної або дільничної
поліції в проекті є дуже важливим фактором. Такі речі, як випадкові
відвідування, перенаправлення та проведення презентацій, не
вважаються достатніми, оскільки ці види діяльності вже є частиною
щоденної роботи поліції.
2)Демонструють
чіткий
взаємозв’язок
із
пріоритетними
напрямками роботи патрульної та дільничної поліції з побудови
суспільної довіри.
3)Зацікавлюють й мають підтримку всередині спільноти. Переваги
такого партнерства включають:
надання членам громад можливості визначати майбутні пріоритети
поліцейської діяльності у своїх громадах;
підвищення рівня взаємної довіри та зменшення страху перед
злочинністю в громаді.
4)Підтримують пріоритетний напрямок роботи патрульної та
дільничної поліції щодо створення безпечних і захищених громад
для всіх членів суспільства.
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За додатковою інформацією, підтримкою та супроводом:

м. Львів, вул. Винниченка, 18, кім. 134

+380 32 299 9288
ums.loda@gmail.com

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва,
Відділ співпраці з донорами та методичного забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги, 2017 р.
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