Модуль 6 “Оцінювання успіішності та моніторинг реалізації
проектів”

Проекти та програми, представлені на території України
за підтримки європейських держав та міжнародних
організацій

Державний фонд сприяння
місцевому самоврядуванню в Україні
м. Київ

Програма розвитку ООН (ПРООН)
 ПРООН є глобальною мережею ООН, яка виступає за позитивні

зміни та надає країнам доступ до джерел знань та ресурсів з метою
побудови кращого життя, розв'язання глобальних та національних
проблем в галузі людського розвитку. Покращуючи власні якості,
людина має можливість використовувати досвід та знання
співробітників ПРООН, співпрацюючи з широким колом партнерів
Організації.
 В Україні ПРООН зосереджується на трьох головних сферах:
- демократичному врядуванні та місцевому розвитку;
- подоланні бідності, досягненні процвітання та українських Цілей
розвитку тисячоліття;
- енергетиці та навколишньому природному середовищі.
 Сайт: http://www.undp.org.ua
 Проекти: http://undp.org.ua/ua/projects-list-all
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Європейський Союз
 Програма ЄС із фінансової та технічної співпраці підтримує








перспективний план дій України щодо впровадження реформ. Більше
250 проектів нині реалізуються в широкому спектрі галузей, регіонів і
міст України. Допомога ЄС зосереджується зокрема на підтримці
демократичного розвитку і правильного керування, реформ
регулювання й зміцнення адміністративного потенціалу, розвитку
інфраструктури та ядерної безпеки. Фінансування ЄС проектів в Україні
здійснюється у формі грантів, контрактів і зростаючої підтримки
бюджету.
Сайт: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
Проекти:
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/projects/overview/index_
uk.htm
Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»
http://www.surdp.eu
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SDC — Швейцарське бюро співробітництва
 Співробітництво Швейцарії з країнами Східної Європи ґрунтується на верховенстві











права, демократії та соціально-орієнтованої ринкової економіки шляхом обміну
знаннями та наданням експертної допомоги. Швейцарське бюро опікується питаннями
зміцнення демократичних інституцій, ефективного врядування та стабільних умов
економіки, в державах, що розвиваються. Основними видами діяльності є:
- підтримка соціальних, правових та економічних реформ;
- професійна освіта для молоді та безробітних;
- покращення базової інфраструктури, зокрема в галузі здоров’я та водопостачання,
- розвиток сільської місцевості.
Близько 47% бюджету направлені на проекти в Україні, Молдові, Грузії та країни
Центральної Азії.
Сайт: http://www.swiss-cooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office
Проекти: http://www.swisscooperation.admin.ch/ukraine/Uk/Welcome_to_the_Office/Activities_of_Swiss_Inter
national_Cooperation

 Швейцарсько-український Проект «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO
 http://despro.org.ua/
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GIZ — Німецьке товариство міжнародного
співробітництва
 GIZ є федеральною установою, що підтримується та фінансується

Урядом Німеччини. Глобальною метою ГІЦ є підтримка людей та
спільнот у країнах, що розвивається. Мета організації в Україні сприяння міжнародній співпраці задля сталого розвитку та
проведення міжнародної освітньої роботи.
 Сторінка в інтернет: http://www.inwent.org.ua

 Проект «Сприяння економічному розвитку та зайнятості»:

http://www.donezk.diplo.de/Vertretung/donezk/uk/05/Wirtschaftli
che__Zusammenarbeit/GTZ.html
5

SIDA – Шведське агентство з питань
міжнародного співробітництва і розвитку
 SIDA є державною установою при Міністерстві закордонних справ.

З

Україною SIDA співпрацює з 1995 року. За цей час Україні надано
допомогу у вступі до СТО, реалізовано проекти в області розвитку
ринкової економіки, декоративної культури, системи соціального
захисту, охорони навколишнього середовища, освіти.
 Сайт (англійською): http://www.sida.se/English/

6

Рада Європи

 Рада Європи – міжнародна організація, яка створена для єдності і

покращення якості життя в Європі.
 Сайт: http://www.coe.kiev.ua/
 Програма «Посилення місцевої демократії та підтримка реформ

місцевого самоврядування в Україні»:
http://coe.kiev.ua/projects/slgu.htm
 Програма «Посилення інституційної спроможності органів місцевого

самоврядування в Україні»: http://coe.kiev.ua/projects/sclau.html

7

CIDA — Канадське агентство міжнародного
розвитку
 Метою діяльності CIDA є сприяння країнам, що розвиваються у їх

прагненні досягти сталого економічного та соціального розвитку у
відповідності до їхніх потреб шляхом проведення спільних заходів,
спрямованих на розвиток, надання гуманітарної допомоги і, таким
чином, сприяння поширенню соціальної справедливості, міжнародної
стабільності та довготривалих відносин на користь світової спільноти,
що відповідає політичним та економічним інтересам Канади за
кордоном.
 Метою програм технічної співпраці Канади із Україною є сприяння
успішній інтеграції України до світової ринкової економіки, а також
надання допомоги в мирному розвитку демократичної системи
врядування на основі верховенства права.
 Проект «Місцевий економічний розвиток міст України» (2010-2014):
http://mled.org.ua/
 Програма «Посилення інституційної спроможності органів місцевого
самоврядування в Україні»: http://coe.kiev.ua/projects/sclau.html
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CUSAID – Агентство США з міжнародного
розвитку
 Головна місія USAID в Україні полягає у наданні допомоги в процесі

переходу країни до демократії та ринкової економіки. USAID також
підтримує діяльність, спрямовану на зменшення негативних наслідків
перехідного періоду для найвразливіших верств населення.
 Сторінка в інтернеті: http://ukraine.usaid.gov/ua
 Програми та гранти Посольства США в Україні:

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/current.html
 Грантові програми благодійного фонду “Творчий центр Каунтерпарт»:

http://ccc-tck.org.ua/active
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Програма UNITER
 Програма

UNITER, як основний проект Агентства США з
міжнародного розвитку розробляє механізми для підтримки
обізнаності партнерських організацій громадянського суспільства,
агентств міжнародного розвитку, інших донорів, виконавців програми
та зацікавлених представників влади щодо основних досягнень у сфері
громадянського суспільства. Для цього в рамках Програми
проводяться координаційні зустрічі, заохочуються донори до місцевих
механізмів та методів взаємодії.
 Пріоритети: підтримка мереж та їх співпраці; посилення реформ в
Україні; зміцнення співпраці між органами влади та громадянським
суспільством через громадські ради на місцевому рівні; створення
ринку послуг для зміцнення організаційної спроможності ОГС;
стратегічна координація / партнерство із зацікавленими сторонами.
Детальна інформація: http://uniter.org.ua/ua/special_initiatives.html
http://www.ngomarket.org.ua
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ІСАР «ЄДНАННЯ»
 Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського

почину “ЄДНАННЯ” – українська неприбуткова громадська
організація, заснована у 1997 році та офіційно зареєстрована у 1999
році у відповідності до чинного законодавства України. Центр
створений завдяки спільним зусиллям багатьох ентузіастів
громадського руху і сама назва “ЄДНАННЯ” має глибокий
символічний зміст – вона означає поєднання прагнень активістів та
організацій громадянського суспільства (ОГС) у справі підтримки
громадської ініціативи. ІСАР “ЄДНАННЯ” відкритий для
співробітництва з усіма, хто в непрості часи сьогодення усвідомлює не
тільки важливість персональної ініціативи кожної людини, а й
могутність об’єднаних зусиль громади.
 Сайт: http://isar.net.ua
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Міжнародний фонд «Відродження»
 Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й

організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного
суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку
громадських ініціатив.
 Міжнародний фонд "Відродження" розподіляє гранти між
організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Самостійно чи в
партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює та втілює проекти,
важливі для соціального та політичного розвитку України. Він також
організовує та підтримує громадські обговорення на політичні,
соціальні чи міжнародні теми, організовує публікацію інформаційних
матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари
та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки
громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства.
 Більше інформації на сайті: http://www.irf.ua/
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Фонд «Східна Європа»
 Місія Фонду Східна Європа спрямована на соціальний і економічний

розвиток України з метою зміцнення громад, підтримки їх
партнерства із владою та бізнесом.
 Фонд Східна Європа допомагає громадянам будувати власне майбутнє,
мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та сприяючи партнерству
громади, влади та бізнесу.
 Сайт Фонду: http://www.eef.org.ua/
 Програми Фонду:

http://www.eef.org.ua/index.php?page=catalog&id=11&lang=ua
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Фундація українсько-польської співпраці
«PAUCI»
 Пріоритетами українсько-польської співпраці є реалізація програм на

підтримку євроатлантичного курсу України, реформування місцевого
самоврядування та державної служби, енергоефективність,
запровадження міжнародних етичних стандартів у громадському
житті, активізація участі молоді у громадському житті країни.
 Програми Фундації:
 http://www.pauci.org/ua/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%8

0%D0%B0%D0%BC%D0%B8/
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Пишіть, дзвоніть, заходьте!
Для
контакту
з
міжнародними
партнерами
запрошуємо
на
fondkonkurs.org.ua

Полтава, 11.10.2010 р.

