Ключ до фінансування від ТЦК
№ 127, вересень 2014
Шановні колеги!
Творчий центр ТЦК пропонує Вашій увазі вересневий випуск електронного бюлетеня «Ключ до
фінансування від ТЦК».
До Вашої уваги чергова добірка нових грантових оголошень у розділі «Новини фінансування». Цього
разу тут представлені грантові програми іноземних донорів в галузі судової реформи, прав людини,
активізації волонтерства. Також у розділі подано оголошення про грантові програми для ОГС з АР
Крим, Миколаївської, Херсонської, Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.
Заінтересовані ОГС можуть звернути увагу на ініціативу залучення партнерів для розробки та
впровадження спільних проектів в межах програми ТАНДЕМ «Діалог для змін.
І на сам кінець – інформація для тих, хто прагне покращити навички в написанні проектів.
Щиро сподіваємось, що наша робота стане Вам у нагоді. Успіхів!
Редакційна колегія електронного бюлетеня “Ключ до фінансування від ТЦК”.
Зміст

Новини фінансування

Грантові програми міжнародних та іноземних донорів
Фонд журналістів і письменників
USAID. Проект «Справедливе правосуддя». Річна грантова
програма «Посилення ролі громадських організацій у здійсненні
моніторингу стану судової реформи та у її підтримці»;
Вишеградський фонд. Програма Східного партнерства

Регіональні та місцеві грантові програми
Херсонська та Миколаївська області. Фундація сприяння
громадянської активності
Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. Галицька
асамблея
АР Крим, донецька, Луганська області. Правозахисний центр
«Поступ»
Вони працюють для Вас

ТАНДЕМ “Діалог для змін”

Поради щодо підготовки,
впровадження,
моніторингу та оцінки
проектів

Розробка проектів на тему альтернативних медіа

Новини фінансування
Грантові програми міжнародних та іноземних донорів
Фонд журналістів та письменників
Програма грантів «Проекти миру»
"Фонд журналістів і письменників" є неурядовою організацією, яка сприяє мирному
співіснуванню шляхом діалогу і порозуміння на глобальному, регіональному та місцевому рівнях.

"Проекти миру" - програма грантів, запущена Фондом для підтримки інноваційних вирішень
конфліктів і проектів із становлення миру, які спрямовані на запобігання, управління та врегулювання
насильницьких конфліктів та сприяння постконфліктному зміцненню миру. Після надзвичайно
успішного першого року, Грантова Програма "Проектів миру" знову приймає заявки на проекти
НУО, що сприяють мирному співіснуванню. Детальніше http://peaceprojects.net/
Приймаються проектів з широкого спектру дисциплін. Деякі з можливих тем:
Внутрішньо громадський та міждержавний діалог/співробітництво;
Плюралізм і мультикультуралізм;
Молодь, конфлікти і миротворчість;
Постконфліктне примирення;
Раннє попередження і запобігання конфліктів;
Навчання з миру;
Роззброєння, демобілізація та реінтеграція;
Гендерна рівність та розширення прав і можливостей;
Роль ЗМІ в конфліктах та миротворчість.
Заявки приймаються від некомерційних організацій з будь-якої точки світу.
Необхідно подати концепцію проекту за встановленою формою, яка включає надання такого обсягу
інформації: обґрунтування відповідності проекту визначеним тематичним пріоритетам, визначення
проблеми, на вирішення якої спрямовано проект, мета та завдання проекту, опис діяльності та опис
теорії змін. Крім того, необхідно подати резюме ключового персоналу та відповідний бюджет
проекту. Детальніше http://peaceprojects.net/guidelines/application-process#1-concept-note
"Фонд журналістів і письменників" надаватиме кошти для проектів до $ 50,000 (близько € 37,000).
Найуспішніші проекти отримають наступні додаткові нагороди:
Перше місце премії: $ 30,000;
Друге місце премії: $ 20 000;
Третє місце премії: $ 10,000.

Для того, щоб подати заявку на грант, всі заявники повинні надіслати англійською мовою
пропозиції до 30 вересня 2014.
Правила подачі заявок: http://peaceprojects.net/guidelines/application-process

USAID. Проект «Справедливе правосуддя»
Річна грантова програма
«Посилення ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу стану
судової реформи та у її підтримці»
Проект «Cправедливе правосуддя» фінансується Агентством США з міжнародного розвитку
(USAID) і працює в Україні з жовтня 2011 року. Проект розроблений з метою продовжити ініціативи,
впроваджені проектом USAID «Україна: верховенство права (UROL), який діяв з 2006 по 2011 рік.
Проект USAID «Справедливе правосуддя» запрошує українські неприбуткові організації подати заявку
на участь у конкурсному відборі для впровадження багатосторонньої програми, спрямованої на
залучення громадянського суспільства та української громадськості до процесу судової реформи в
Україні.
Мета програми: посилення ролі громадських організацій у здійсненні моніторингу стану та
підтримці ходу і змісту проведення судової реформи.
Завдання програми: підтримка ініціатив громадських організацій, які працюють по тематиці у галузі
верховенства права, пов’язаній із судовою системою, з яких обиратимуться найкращі пропозиції.
Пріоритети програми:
громадські організації можуть подавати пропозиції в галузі верховенства права, пов’язані із
судовою та конституційною реформою;
заявники можуть пропонувати власні заходи, ідеї та підходи.
Проект USAID «Справедливе правосуддя» планує надання не більше ніж 8 грантів на загальну суму 2
040 000 гривень.
Mаксимальна сума гранту: не може перевищувати 250 000 гривень.
Термін виконання проекту: не може перевищувати 2 років (всі проекти мають бути завершені не
пізніше 30 червня 2016 р). Очікується, що отримувач гранту покриє до 10 % витрат від загальної
вартості запропонованого проекту за рахунок власних коштів або ресурсів.
Термін подання конкурсних пропозицій: з 20 листопада 2013 року до 20 листопада 2014 року.
Отримані пропозиції (концепції) будуть розглядатися раз на місяць. Пакет документів для подання
заявки слід надсилати в офіс Проекту USAID «Справедливе правосуддя» протягом
зазначеного вище терміну.
Детальне оголошення про конкурс та форми документів можна завантажити тут:
http://www.fair.org.ua/index.php/ua/index/tender_single/82

Міжнародний вишеградський фонд
Грантова програма у межах Східного Партнерства
Метою Розширених стандартних грантів у рамках програми Східного партнерства Вишеградської
четвірки (V4EaP) є підтримка середньострокових стратегічних проектів, що значним чином сприяє
доступу до унікального досвіду та ноу-хау країн Вишеградської групи, в яких відбувається процес
демократичних трансформацій та інтеграції, а також їхнього досвіду регіональної співпраці.
Тематичні пріоритети:
підтримка реформ,
підтримка політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС,
зміцнення інституційних можливостей,
сприяння розвитку громадянського суспільства та загальній перебудові країн Східного
партнерства (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна).
Запропоновані фонду проекти мають включати отримувача гранта та партнерів проекту з принаймні
трьох країн Вишеградської групи та однієї країни Східного партнерства.
Проекти подаються через відкриту систему конкурсу пропозицій.
Загальний бюджет програми у 2014 р. (понад 1.3 млн євро) складається із внесків Міністерства
закордонних справ Королівства Нідерланди та Міністерства закордонних справ Королівства Швеція.
visegradfund.org/v4eap/extended-standard-grants/

Кінцева дата подачі заявок: 12.00 год., понеділок, 22 вересня 2014 р.
On-line форма подачі заявки: http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=8192
Більше інформації: http://visegradfund.org/v4eap/extended-standard-grants/
Контактні особи:
Lenka Bučková: buckova@visegradfund.org
Ferenc Jári: jari@visegradfund.org
Denisa Pussová: pussova@visegradfund.org

Регіональні і місцеві грантові програми
Українська Галицька Асамблея
Конкурс мікропроектів «Сильна громада»
Українська Галицька Асамблея оголошує конкурс мікропроектів "Сильна Громада".
Мета програми – підтримка ініціатив у сфері розвитку громад та їх самоорганізації з метою творення
якісних змін у містах та селах Галичини.
Учасники програми: громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації населення, а
також їхні коаліції, мережі, неформальні об’єднання та ініціативні групи мешканців.
Географія: сільські та міські громади Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини.
Термін реалізації проекту не має перевищувати 3 місяців.
Власний внесок громади у матеріальному/нематеріальному вимірі – не менше 20 % від загального
бюджету проекту.
Фінансування надається на підтримку суспільно значущих ініціатив, які стосуються питань місцевого
розвитку:
- Екологія, енергозбереження
- Благоустрій територій
- Молодіжні ініціативи
- Розвиток місцевого туризму

Максимальна сума, яка може надаватися як мікрогрант, не перевищує 10 000 гривень.
Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту
та його результати. До проектів, які реалізуються в партнерстві з органами державної влади, місцевого
самоврядування, іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами
самоорганізації населення, мають бути долучені листи, що засвідчують готовність партнерів до участі
у реалізації проекту та характер цієї участі.
Проекти, що не відповідають цим вимогам, не розглядатимуться.
ВИМОГИ до заявки:
Проекти з додатками подаються в 1 друкованому примірнику, а також в електронному вигляді.
Якщо учасники конкурсу не мають можливості відправити проект електронною поштою,
проект подається лише у друкованому форматі, без подання його у електронному вигляді.
Програма не надає ґрантів політичним партіям і приватним (фізичним) особам.
Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Кінцевий термін подання заявок на конкурс 21 вересня 2014 року.
Координатор програми: Іван Спринь, 097 900 84 65, projects@uha.org.ua
Завантажити проектну заявку можна тут: http://www.uha.org.ua/uk/projects/programa-sylna-gromada/

Фундація сприяння громадянської активності
Грантовий конкурс для підтримки молодіжних волонтерських проектів
Фундація сприяння громадянської активності запрошує молодіжні громадські організації та ініціативні
групи з Миколаївської, Херсонської області та АРК Крим до участі в конкурсі проектів в рамках
проекту «Молоді футбольні волонтери: Спорт та волонтерство для Цілей розвитку тисячоліття».
Мета проведення конкурсу полягає у створенні та зміцненні сприятливих умов у громадах щодо
підтримки та реалізації молодіжних волонтерських проектів пов'язаних з Цілей розвитку тисячоліття
(ЦРТ).
Основними пріоритетами проведення конкурсу проектів є:
активізація молоді віком від 12 до 20 років у громадах проектних регіонів для участі у програмі;
створення сприятливих умови щодо підтримки та реалізації локальних молодіжних
волонтерських проектів, спрямованих на досягнення ЦРТ;
реалізація заходів, спрямованих на досягнення ЦРТ у громадах;
проведення заходів з підвищення інформованості молодих людей з проектних регіонів в галузі
волонтерства та ЦРТ.
Географія конкурсу: проекти, які подаються на конкурс, мають реалізовуватися в Херсонській,
Миколаївській областях та АР Крим.

Максимальний розмір очікуваного фінансування проекту становить 400$.
Процедура подання проектів: проекти можуть подавати як зареєстровані громадські організації, так і
незареєстровані ініціативні групи (у складі мінімум 3 осіб).
Для подачі проекту необхідно заповнити прикладену до даного листа аплікаційну форму в
електронному вигляді та надіслати її за адресами координаторам проектів у відповідній області (тема
листа - «На конкурс грантів»), а саме:
- Миколаївська область: Дмитро Сай, національний волонтер ООН в Миколаївській області
dmytro.say@undp.org.
- Херсонська область: Есма Умерова , національний волонтер ООН в Херсонській області
esma.umerova@undp.org .
Вам буде повідомлено про отримання заявки протягом 5 робочих днів, у випадку якщо підтвердження
не було, будь ласка, зв’яжіться з контактними особами по телефону. У процесі розгляду заявок
експертна комісія може запросити додаткові документи, а також підтримати проект в неповному
розмірі або запропонувати організації (ініціативної групи) скорегувати окремі види діяльності або
бюджетні статті.

Заявки приймаються до 24:00 12 вересня 2014 року.
Заявки, отримані після цього терміну, розглядатися не будуть. Заявки не будуть прийматися від
політичних партій, релігійних організацій, бізнес структур та фізичних осіб

Правозахисний центр «Поступ»
Програма грантів допомоги для активістів та правозахисників
Правозахисний центр "Поступ" відкриває конкурс грантів для забезпечення безпеки активістів і
правозахисників, які постраждали або отримують погрози і можуть постраждати у зв'язку зі своєю
професійною діяльністю в Луганській та Донецькій областях, а також на території Автономної
Республіки Крим.
Правозахисний центр "Поступ" в рамках проекту "Побудова системи захисту жертв порушення прав
людини в Криму та на Сході України" за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні
відкриває конкурс грантів для забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали або
отримують погрози і можуть постраждати у зв'язку зі своєю професійною діяльністю в Луганській та
Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим.
Допомога надається особисто людині, групі осіб, організаціям, після розгляду заявки. Максимальний
обсяг фінансування - 2000 EUR. В екстрених випадках, сума може бути збільшена.
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.
Не є прийнятними проекти, які передбачають:
1. Відновлення зруйнованих будинків, пошкодженого майна;
2. Оплату операцій по хронічних захворюваннях, захворювань, не пов'язаних з перебуванням в зоні
конфлікту;
3. Покупку нерухомого майна;
4. Оплату минулих витрат;
5. Оплату закордонних поїздок, оформлення документів;
6. Оплату, пов'язану з купівлею продовольства, медикаментів та інших поточних, не екстрених витрат
для переселенців і людей, що знаходяться в зоні конфлікту.
Форма он-лайн заявки https://docs.google.com/forms/d/1aJgo7hkZTyyf-SpTezl5A1YMvQPSWGbuCJBEZefDQs/viewform
Дана заявка, а також результати її розгляду, не будуть опубліковані у відкритих джерелах.
Обробляється заявка протягом 7 днів представниками ПЦ "Поступ", а також правозахисних
організацій - партнерів проекту "Побудова системи захисту жертв порушення прав людини в Криму
та на Сході України", який реалізується організацією за підтримки Представництва Європейського
Союзу в Україні.
При необхідності екстреної допомоги повідомте за телефоном:
+38 0500556773 або на hr.in.ark@gmail.com

Вони працюють для Вас
ТАНДЕМ “Діалог для змін”
Відкрито прийом аплікацій на програму 2014-2015 рр.
Нестабільна ситуація та соціально-політичні зміни, які переживає Україна загострили питання
порозуміння та комунікації між мешканцями різних регіонів країни. Сьогодні як ніколи актуальною є
потреба в побудові суспільної згуртованості та пошуках взаєморозуміння. Культура та мистецтво
можуть відігравати важливу роль в об'єднанні та пошуках суспільного примирення.
Програма ТАНДЕМ “Діалог для змін” ґрунтується на переконанні, що особливо в умовах кризи
та транзитного періоду змін міжкультурне співробітництво підсилює громадську активність та генерує
нові моделі примирення та соціальних змін.
Програма ТАНДЕМ “Діалог для змін” пропонує:
• платформу для довготермінової співпраці між громадськими організаціями з України та 28 країн
Європейського Союзу для підсилення спроможності організацій та ініціатив працювати з
громадами та знаходити діючі моделі вирішення конфліктних ситуацій через мистецтво.
• участь у річній динамічній програмі з комплексною моделлю обміну знань (зокрема, консультації
експертів та підтримку від колег-учасників, програма резиденцій, навчальні візити, мережування та
інше).
• рівноправну участь у спів-творенні інноваційного міждисциплінарного проекту, зорієнтованого на
якісні суспільні трансформації та посилення демократичних процесів.
• залученість до постійно зростаючої міжнародної мережі “агентів змін”.
Програма ТАНДЕМ “Діалог для змін” шукає культурні організації та громадянські ініціативи, які:
• працюють у різних напрямках культури, провадять роботу з громадами та стимулюють
партисипативні мистецькі практики, розвивають неформальну освіту в культурі.
• формують культурні та суспільні проекти які відповідають сучасним викликам та створюють простір
порозуміння між різними групами та громадами.
• мотивовані працювати в нових форматах та готові ділитись актуальним досвідом медіації кризових
ситуацій.
Умови участі в проекті:
• організація працює в Україні або в одній з 28 країн ЄС.
• наявність ресурсів та професійних навиків для участі в інтенсивній річній міжнародній програмі.
• знання англійської мови є важливим критерієм реалізації успішного проекту з партнерською
організацією з ЄС.
Організатори програми покривають витрати на проживання, дорогу та надають грантову підтримку
для реалізації спільного проекту ТАНДЕМу. Детальніша інформація про проект, умови участі та
аплікаційна форма завантажені в додатку та опубліковані на сайті www.tandemexchange.eu. Додаткові
запитання можна надсилати на адресу tandem@mitost.org , або за телефоном +38 (063) 785 8336.

Кінцевий термін зголошення – до 15 вересня 2014, (00.00 год. CET) на адресу
tandem@mitost.org
ТАНДЕМ “Діалог для змін” реалізовується консорціумом організацій “МітОст” (Німеччина) та
“Українська мережа освіти дорослих та розвитку інновацій” (Україна) за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини, Європейського культурного фонду (Нідерланди) та
Фонду Роберта Боша (Німеччина).

Поради щодо підготовки, впровадження, моніторингу та оцінки
проектів
Теорія змін в проекті
«Теорія змін» є одним із проектних підходів. Визначаючі теорію, ми встановлюємо причинонаслідкові зв’язки між діями та результатами. Фактично мова йде про логіку проекту, тобто пояснення
яким чином діяльність забезпечує досягнення запланованих результатів, які в свою чергу спричиняють
зміни або мають певні наслідки в частковому вирішенні існуючої проблеми.
Описуючи теорію змін, ми можемо вдатися до логічної операції «якщо…., то….». Наприклад, якщо
ми навчимо громадських активістів територіальної громади планувати та забезпечувати ефективну
комунікацію з органами влади, здійснювати результативну адвокасі компанію, то на місцевому рівні
з високою долею вірогідності місцеві політики ухвалюватимуться з урахуванням інтересів
вразливих груп населення.
Для полегшеного сприйнятта та певної простити розуміння теорії змін варто використовувати
блок схеми, або методику дерева вирішення проблем.
Екологічна просвіта сільських громадян на належному рівні  Забрудненість річки зменшено до
допустимих вимог  Екологічна ситуація в громаді сприятлива для проживання
При аналізі теорії змін важливо чітко встановити причино-наслідкові зв’язки з урахуванням
припущень. Тобто слід скласти список припущень – фактори, які знаходяться поза межами впливу на
них виконавців проекту, за наявності яких та при вчиненні запланованих дій буде досягнуто такого-то
результату.

ВИ ВЖЕ ЗНАЙШЛИ ФІНАНСУВАННЯ?
До нього веде вчасна інформація та наполеглива праця.
Ви першими отримаєте інформацію про ресурси та можливості через «Ключ до фінансування від
ТЦК».
Якщо Ви ще не отримуєте бюлетень, оформити безкоштовну підписку можна надіславши на адресу
office@ccc.kiev.ua запит, де необхідно вказати:
назву організації (якщо можливо);
контактну особу;
електронну адресу, на яку Ви бажаєте отримувати «Ключ до фінансування від ТЦК».
Якщо Ви бажаєте відмовитись від отримання видання, будь ласка, надішліть лист-повідомлення.
Якщо Ви бажаєте змінити електронну адресу, на яку Вам надходить «Ключ до фінансування від ТЦК»
– надішліть лист-повідомлення, де необхідно вказати:
назву організації;
нову електронну адресу (на яку Ви бажаєте отримувати бюлетень);
стару електронну адресу (на яку Ви раніше отримували бюлетень).
Якщо Ви бажаєте розмістити новини в «Ключі до фінансування від ТЦК», надішліть
інформацію, яку Ви бажаєте розмістити.
Якщо у Вас є побажання, або відгуки стосовно «Ключа до фінансування від ТЦК», напишіть нам про
це.
Якщо Ви отримали фінансування завдяки інформації розміщеній у «КДФ», напишіть нам про це.
Контактна інформація:
02140, Київ, Україна, проспект Бажана, 30, кв. 8
тeл./факс: (38 044) 574-6411, (38 044) 574-6413
Електронна скринька: office@ccc.kiev.ua
Інтернет сторінка: http://ccc-tck.org.ua/
У випуску використану інформацію з таких джерел:

www.gurt.org.ua
www.civic.org
www.visegradfund.org

