15 вересня 2018 р.

«Безпечна громада – спільний інтерес,
спільна відповідальність»

Мета конкурсу – підтримати формування сталих зв’язків на рівні
територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції,
залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у
українська
громаді, встановленню та підтриманню правопорядку, забезпечують
попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді
на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.
Пріоритети та завдання конкурсу :
- побудова сталої взаємодії між різними зацікавленими сторонами у
ГО, БО
громадах на принципах інклюзивності різних груп;
- формування практик виявлення місцевих проблем у сфері безпеки
шляхом залучення активних членів місцевих територіальних громад та
спільна розробка моделей взаємодії між різними учасниками для
створення безпечного середовища;
до 700 000 грн
- розробка та сприяння реалізації програм забезпечення безпеки і
правопорядку на рівні місцевих громад на основі виявлених потреб
громади у безпеці;
- створення у співпраці із органами місцевого самоврядування структур
http://www.irf.ua/gra (площадок/платформ), що у взаємодії з поліцією та іншими зацікавленими
nts/contests/konkur стронами проводять активну освітню, просвітницьку діяльність,
s_bezpechna_grom спрямовану на попередження злочинності, посилення правопорядку та
ada_spilniy_interes місцевої безпеки;
_spilna_vidpovidalni
- формування практики підзвітності територіальним громадам діяльності
st_2018/
поліції на місцях.
Максимальний термін реалізації проекту – 12 місяців.
Контактна особа: Василина Яворська, менеджерка програми "Права
людини і правосуддя", rol@irf.ua.

31 жовтня 2018 року

англійська

Органи влади,
ОМС, ГО та ін.

20 000 – 60 000 €

https://www.pbu
2020.eu/ua/pag
es/338

Другий конкурс «малобюджетних проектів»
(МБП) в рамках Програми транскордонного
співробітництва «PL-BY-UA 2014-2020»
Планується надати підтримку МБП, які передусім спрямовані на
неінвестиційну діяльність, що розширюють співробітництво,
розбудовують нові контакти між людьми по різні боки кордону,
сприяють обміну досвідом та соціальними ініціативами,
пов’язаними з місцевою культурою, історичною та природною
спадщиною. Надаватиметься фінансування на проведення
туристичних та культурних заходів, збереження та розвиток
спільних традицій прикордонних територій, транскордонне
співробітництво між школами та вищими освітніми закладами,
туристичні та культурні заходи громадських організацій і т.д.
Також будуть створюватись сприятливі умови для зміцнення
спільних зв’язків між прикордонними громадами.
Тематична ціль: ТЦ 3 «Промоція місцевої культури та
охорона історичної спадщини»:
- спільні культурні заходи;
- співробітництво щодо охорони навколишнього середовища;
- культивування місцевих традицій;
- туристичні маршрути.
Тривалість проекту не повинна перевищувати 12 місяців. Всі
грантові контракти повинні бути підписані до 31 грудня 2021
року. Вся діяльність МБП повинна завершитись не пізніше ніж
31 грудня 2022 року.
Загальний бюджет конкурсу 5,2 млн. євро. Мінімальна сума
проекту 20 000 євро, максимальна 60 000 євро. Інвестиційна
складова (матеріали, роботи) складає 20% від суми проекту, 80%
м’яка частина, з якої 7% адміністративні витрати. Грантова
сума складає до 90 %, власний внесок 10 %. Перший транш
грантової суми складає 85%, другий кінцевий 15%.

31 грудня 2018 р.

українська

ГО

до 150 000 грн
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Конкурс ідей для партнерства у
краудфандінговій ініціативі «Культура.
Спільнота»
Пріоритет цього конкурсу – підтримка
культурницьких ініціатив, які допомагають знайти
порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних
середовищ та регіонів.
Дата збору заявок – 17:00 останнього робочого дня
кожного місяця.
До 15 числа кожного наступного місяця оголошуються
результати відбору заявок на участь у цій ініціативі.
Якщо вашу заявку схвалено – вам потрібно залучити
кошти від громадян на свій проект на «Спільнокошті»
(партнерській платформі нашої ініціативи) або іншому
краудфандінговому веб-сайті.
Термін підготовки та проведення кампанії – не більше
6 місяців від повідомлення від Фонду про партнерство.
Якщо кампанія завершилася успішно – Фонд
фінансує проект громадської організації у сумі, яка
дорівнює зібраній шляхом краудфандінгу (але не
більшій, ніж мета кампанії).
Контакти: Любов Михайлова, mykhaylova@irf.ua
Станіслав Лячинський, liachinskiy@irf.ua

«Громадськість за
проєвропейські зміни в Україні»
31.01.2019 року

українська

ОГС

3000 – 500 000 грн

http://www.irf.ua/g
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Мета конкурсу:
Посилення підтримки та тиску громадськості на
здійснення проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення
участі та залучення широкого кола організацій громадянського
суспільства з регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС,
моніторинг та адвокацію впровадження Угоди про асоціацію
Україна – ЄС.
До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові 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;
– веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці.
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).
Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним
громадам та пов’язаним із ними ОГС.
Проект має передбачати досягнення прогресу у збільшенні
впливу громадськості на хід проєвропейських реформ в регіонах з
точки зору адвокації, моніторингу та оцінки Угоди про асоціацію
Україна – ЄС та ін.
Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткові
знання щодо розбудови інституційної та професійної спроможності,
покращити знання та розуміння питань щодо зближення УкраїнаЄС та імплементації УА, відвідати регіональні дводенні конференції
для отримувачів грантів та інших регіональних ОГС і ЗМІ.

