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Новини 3

Візит делегації Посольства Республіки Казахстан в Україні до Черкащини

15 липня 2020 року Черкащину відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки

Казахстан в Україні Дархан Калетаєв. Під час зустрічі керівництво та представники бізнесу
нашої області разом з представниками Посольства Республіки Казахстан та акімату
Костанайської області обговорили можливості для поглиблення співпраці у економічній,

освітній та культурній сферах.

Детальніше 
ТУТ:

https://bit.ly
/3h1oDs0

https://bit.ly/3h1oDs0


Новини 4

Черкащина стала пілотною областю, де реалізовуватимуть ініціативу “Сприяння реалізації
регіональних інвестиційних проектів в Україні”

Ця ініціатива втілюватиметься в межах п’ятирічного проекту “Супровід урядових реформ в
Україні” (SURGe), що впроваджується коштом Уряду Канади.
28 липня 2020 року відбулася зустріч представників Черкаської області з експертами

вищезазначеного проєкту. Під час зустрічі було представлено цю ініціативу, обговорено
переваги її запровадження для Черкащини, а також визначено основні принципи,
методологію та спільний план реалізації ініціативи.

Детальніше 
ТУТ:

https://bit.ly
/39Chsnz

https://bit.ly/39Chsnz


Новини 5

Конкурс “Золота Ділянка 2020” вже на 
фінішній прямій!!!

28 липня 2020 року у рамках ІІ етапу
конкурсу від Польської Агенції Інвестицій і
Торгівлі “Золота Ділянка 2020” проведено

аудит 3-х земельних ділянок-переможців І
етапу конкурсу, а саме: земельних ділянок
Жашківської ОТГ, Тальнівської ОТГ та

Звенигородської міської ради.
Конкурсна комісія у складі фахівців
Департаменту регіонального розвитку ОДА,

Черкаської АРР та польських експертів
відвідала інвестиційні ділянки-фіналісти
області, ознайомилася з їхньою

інфраструктурою, перевагами та недоліками
з точки зору потенційного інвестора.

Переможця Конкурсу буде визначено до 15 
серпня 2020 року. 

Детальніше ТУТ:

https://bit.ly/39Chsnz

https://bit.ly/39Chsnz


Новини 6

Черкащина відтепер із власним брендом!!!

31 липня 2020 року відбулася презентація бренду Черкаської області. Оскільки Черкащина

– місце сили, то й презентація бренду відбувалася не просто так, а в справжньому місці
сили - біля тисячолітнього дуба Залізняка.

Детальніше  про подію ТУТ:

https://bit.ly/30ool9b

https://bit.ly/30ool9b


Корисно 7



Онлайн-курси та тренінги 8

Реєстрація за посиланням:
https://bit.ly/39xIkFg

Курс складається з 4 лекцій, які ви
можете переглянути на відео, а
також прослухати як подкаст, та
дізнатися, чому успіх будь-якого
проекту напряму залежить від
правильного фінансового
менеджменту.
По завершенню курсу ви зможете
отримати сертифікат в
електронному вигляді, пройшовши
невеличкий тест. До курсу
додаються корисні матеріали та
toolkit.

Курс “Фінансовий менеджмент у грантових програмах”

https://bit.ly/39xIkFg


Онлайн-курси та тренінги 9

Компанія Google запрошує на онлайн-тренінг щодо практик користування перевагами
програми “Google для неприбуткових організацій”, який відбудеться 4 серпня 2020 року
(наступний вівторок) об 11.00. Посилання на онлайн-захід буде доступне
зареєстрованим учасникам.

Реєстрація 
та деталі ТУТ: 

https://bit.ly/3hOYZY5

Вебінар “Як працювати з інструментами програми Google

для неприбуткових організацій”

https://bit.ly/3hOYZY5


Онлайн-курси та тренінги 10

Детальніше
ТУТ:

https://bit.ly/
2ErmyYl

Підбірка відео “ЯК ОТРИМАТИ ГРАНТ”

Центр розвитку “ЧАС ЗМІН” має підбірку корисних відео, де у стислій та доступній формі

експерти діляться секретами, порадами та власним досвідом у сфері грантрайтингу.
Серед тем Ви знайдете такі:
 Грантова заявка ОЧИМА ЕКСПЕРТА. Як не допуститися помилки!

 Як скласти бюджет грантового проекту. Фінансова частина грантової заявки.
 Як знайти грант за 5 хвилин.
 Гранти для ОТГ. Грантові можливості для об'єднаних територіальних громад.

https://bit.ly/2ErmyYl


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Грант буде надаватися на впровадження нової програми “Democracy

Defenders in UA”. ЇЇ мета – допомогти молоді бути активнішою та мати

змогу локально впливати на прийняття політичних та громадських

рішень.

Адресат – молодіжні центри, молодіжні та громадські організації,

молодіжні ініціативи, неформальні об’єднання молоді.

Організатор – дослідницько-освітній відділ Молодіжної організації

“СТАН” на чолі з культурним медіатором Ярославом Мінкіним.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/4fWID

Розвиток громадянського суспільства

Інтелектуальний грант для молодіжних центрів

12

https://qps.ru/4fWID


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс тревел-грантів для правозахисниць

Мета – сприяти мережуванню активних молодих лідерок, які

нещодавно приєднались до правозахисного руху, обміну знаннями

і кращими практиками та підвищенню видимості молодих лідерок

у регіоні.

Адресат – жінки віком від 18 до 30 років з досвідом перебування

у правозахисному русі не більше 2 років.

Організатор – IREX Європа, громадська організація з Франції,

та національний партнер Український жіночий фонд.

Деталі за посиланням – goo.gl/t7e91o

13

https://goo.gl/t7e91o


Платформа надає підтримку ОГС у вигляді міні-грантів. Кошти гранту

можуть бути використані на оплату послуг тренерів, консультантів, коучів

чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на зміцнення основних

організаційних спроможностей або на отримання спеціальних навичок,

які дозволять ОГС стати більш ефективними, незалежними

та життєздатними.

Адресат – організації громадянського суспільства.

Організатор – ІСАР “Єднання”.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/ul5Zd

Розвиток громадянського суспільства

Можливості фінансування від платформи “Маркетплейс”

14

https://qps.ru/ul5Zd


Розвиток громадянського суспільства

Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій “Що
для мене Україна?”

Мета – культурно-освітній розвиток, формування у дітей і підлітків

національної ідентичності, патріотичного виховання; соціальна

підтримка талановитої молоді, сприяння їх самореалізації та творчому

розвитку, активне залучення творчої молоді до соціально-вагомої

діяльності.

Адресат – діти віком від 3 до 18 років з України та української діаспори

різних країн світу.

Дедлайн – 15 серпня 2020 р.

Організатор – Благодійний фонд “Об’єднання світових культур”,

Український координаційний центр з підвищення правової освіти

населення, Українська молодіжна правнича асамблея.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3322IgF

15

https://bit.ly/3322IgF


Розвиток громадянського суспільства

Підтримка ініціатив місцевих жіночих правозахисних
організацій

Мета – підтримувати ініціативи місцевих жіночих правозахисних

організацій, які представляють інтереси або надають послуги найбільш

вразливим та маргіналізованим дівчатам та жінкам.

Адресат – українські організації, які працюють у сфері захисту прав

жінок (жіночі організації).

Дедлайн – 15 серпня 2020 р.

Організатор – організація Пакт за підтримки Міністерства закордонних

справ Канади.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2S2WS7r

16

https://bit.ly/2S2WS7r


Розвиток громадянського суспільства

Міжнародна інноваційна програма UPSHIFT Україна

Мета – навчити молодь навичкам 21 століття та поширювати знання

про соціальні інновації. Участь у програмі передбачає роботу з

менторами та фінансову підтримку для молодіжних ініціатив, які

направлені на вирішення проблем молоді та пошуку інноваційних

рішень для їхніх громад.

Адресат – молодіжні команди з 3-5 учасників віком від 14 до 22 років з

усіх областей України.

Дедлайн – 15 серпня 2020 р.

Організатор – Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) .

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3hEM2jo

17

https://bit.ly/3hEM2jo


Розвиток громадянського суспільства

Міжнародні стажування для журналістів та блогерів

Захід передбачає:

- навчання критичному мисленню, медіа-етиці, а також публіцистиці

даних на онлайн тренінгу (1-13 вересня 2020 року);

- обмін ідеями з європейськими колегами, які можуть безперешкодно

та критично виконувати свою журналістську роботу, на семінарі в

Берліні (7-10 грудня 2020 року).

Адресат – журналісти та блогери, зацікавлені в поглибленні своїх

професійних знань з питань міграції та прав людини.

Дедлайн – 20 серпня 2020 р.

Організатор – ГО “Платформа прав людини” .

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2BDS1FG

18

https://bit.ly/2BDS1FG


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс “Кращі практики місцевого самоврядування”

Теми: 1. Влада та громада: інформування, діалог, участь.

2. Покращення якості надання освітніх послуг.

3. Формування безпечного, комфортного та привабливого життєвого

середовища.

Адресат – органи місцевого самоврядування всіх рівнів.

Дедлайн – 25 серпня 2020 р.

Організатор – Міністерство розвитку громад та територій України.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2YdCOnG

19

https://bit.ly/2YdCOnG


Розвиток громадянського суспільства

Друга хвиля конкурсу з підвищення стійкості місцевих
громад до стихійних лих та інших небезпечних

викликів

Мета – підвищення стійкості місцевих громад до стихійних лих та інших

небезпечних викликів (в т.ч. COVID-19) із збільшенням можливостей

адаптації до їх наслідків.

Адресат – представники ОТГ.

Дедлайн – 30 серпня 2020 р.

Організатор – фонд “Молода Громада” за підтримки міжнародного

фонду Global Fund for community foundations.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3hOcBCy

20

https://bit.ly/3hOcBCy


Розвиток громадянського суспільства

V Всеукраїнський конкурс “Неймовірні села України
2020”

Мета – розвиток сільських територій та регіональної економіки;

розбудова сучасних сільських територій зі збереженням історико-

культурної спадщини українського села та традиційних практик

ведення сільського господарства та інші.

Адресат – села (якщо село входить до ОТГ, то його громада подає

заявку виключно як від села).

Дедлайн – 31 серпня 2020 р.

Організатор – онлайн-видання AgroPortal.ua у партнерстві з

Посольством Королівства Нідерландів в Україні .

Деталі за посиланням – https://bit.ly/308FOCx

21

https://bit.ly/308FOCx


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс кращих практик впровадження освітніх
інновацій в сфері професійного навчання

представників органів публічної влади

Мета – виявлення кращих практик впровадження освітніх інновацій та

поширення їх серед провайдерів, а також сприяння створенню

конкурентного середовища на ринку освітніх послуг.

Адресат – суб’єкти надання освітніх послуг у сфері професійного

навчання державних службовців, голів місцевих державних

адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб

місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

Організатор – Національне агентство України з питань державної

служби.

Дедлайн – 1 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/39JfMJe

22

https://bit.ly/39JfMJe


Розвиток громадянського суспільства

Всеукраїнський конкурс правничої допомоги Pro bono

Мета – активізація адвокатської спільноти України для надання

правничої допомоги Pro bono.

Адресат – адвокати, які мають діюче свідоцтво про право на зайняття

адвокатською діяльністю.

Організатор – ГО “Інтерньюз-Україна”.

Дедлайн – 1 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2BhkwbL

23

https://bit.ly/2BhkwbL


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс партнерських соціально-економічних
проєктів для протидії та зменшення впливу пандемії

Мета – реалізація економічних і соціальних проєктів для протидії та

полегшення наслідків пандемії коронавірусу на території України.

Важливо! Заявники, від імені утвореного партнерства, мають

підтвердити співфінансування у розмірі 50% від загального бюджету

проєкту.

Адресат – громадські організації, що у партнерстві з бізнесом та/або

владою.

Організатор – Уряд Швеції та Програма розвитку ООН (ПРООН).

Дедлайн – 11 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/30euAwm

24

https://bit.ly/30euAwm


Розвиток громадянського суспільства

Всесвітня премія для жінок з інвалідністю “Her Abilities 
Award”

Мета – відзначення жінок з інвалідністю, які досягли успіху.

Адресат – неймовірні жінки з інвалідністю з усього світу у трьох

категоріях: Здоров'я та освіта; Права; Мистецтво, культура та спорт.

Дедлайн – 27 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/39Ee1wA

25

https://bit.ly/39Ee1wA


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс журналістських робіт “Суд людською мовою”

Мета – підвищити поінформованість та обізнаність населення України

щодо судоустрою, реалізації судової реформи, суспільно важливих

судових справ.

Адресат – журналісти/ки, блогери/ки, які висвітлюють судову

тематику.

Організатор – Громадська організація “Вектор прав людини”.

Дедлайн – 30 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Z8n7gk

26

https://bit.ly/2Z8n7gk


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс малих грантів 2020

Подані проєкти повинні бути пов’язані з галузями якісної освіти,

хорошого здоров’я, належного врядування (Good governance)

та розбудови громадянського суспільства, продовольчою безпекою

та сільським господарством, інфраструктурою та сталим

використанням природних ресурсів, підтримкою створення ринкового

середовища.

Адресат – зареєстровані юридичні особи: НУО, некомерційні суб’єкти

та місцева влада.

Дедлайн – 15 жовтня 2020 р.

Організатор – Посольство Словацької Республіки в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Uupurq

27

https://bit.ly/2Uupurq


Розвиток громадянського суспільства

Посли європейської молоді в Україні: оголошено
новий набір

Ініціатива пропонує своїм учасникам можливості волонтерської

діяльності, професійного розвитку та молодіжного лідерства.

Адресат – молодь віком від 16 до 26 років зі знанням англійської мови.

Дедлайн – 16 жовтня 2020 р.

Організатор – молодіжна волонтерська ініціатива “Посли європейської

молоді”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3hKEvPX
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https://bit.ly/3hKEvPX


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів для протидії коронавірусу “Людяність
і взаємодопомога”

Мета – підтримка громадських ініціатив, які спрямовані на посилення

солідарності, самозарадності та взаємодопомоги в українському

суспільстві під час пандемії COVID-19.

Адресат – громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди.

Організатор – Міжнародний фонд “Відродження”.

Дедлайн – 31 грудня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3hLUfmS

29

https://bit.ly/3hLUfmS


Розвиток громадянського суспільства

Програма медичної допомоги жертвам нацистських
переслідувань

Мета – надавати допомогу задля покращення життєвої ситуації.

Адресат – колишні в’язні нацистських таборів, гетто, нацистських

тюрем, примусові працівники промисловості та сільського

господарства, діти, які були вивезені разом з батьками, у т.ч. діти

народжені у неволі.

Організатор – громадська організація “Міжнародний фонд

“Взаєморозуміння і толерантність”.

Дедлайн – протягом 2020 – 2021 рр.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/36EAbvV
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https://bit.ly/36EAbvV


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній бізнес
32

Мета – підтримувати реформи, спрямовані на підвищення

конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища в країнах

Східного партнерства. Зокрема, посилення інституційної бази, надання

державної підтримки приватному сектору, поліпшення бізнес-

середовища та ін.

Бюджет проекту – 4 мільйони EURO.

Організатор – ЄС.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/kuajJ

EU4Business: від стратегії до дії

https://qps.ru/kuajJ


33
Малий та  середній бізнес

Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні

Мета – підвищувати конкурентоспроможність та поліпшувати доступ

до фінансування для українських МСП шляхом надання консультацій, а

також підготовка до фінансування від ЄБРР та інших фінансових

установ. Програма сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки

бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП в отриманні належного

фінансування та ноу-хау для розвитку бізнесу.

Організатор – ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Деталі за посиланням – goo.gl/U9QvF2

https://goo.gl/U9QvF2


Малий та  середній бізнес
34

Європейський фонд для Південно-Східної Європи

Фонд розглядає МСП як головну опору для місцевих економік

та рушійну силу у створенні робочих місць. Через надання додаткового

фінансування EFSE сприяє економічному розвитку та процвітанню

та залучає додаткових інвесторів до регіону.

Організатор – ЄС та Німецький банк розвитку (KfW).

Деталі за посиланням – goo.gl/BWRZdv

https://goo.gl/BWRZdv


Малий та  середній бізнес
35

Жінки у бізнесі

Мета – допомогати малим та середнім підприємствам

під керівництвом жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів

та ноу-хау, необхідних для розвитку. Також надавати бізнес-

консультації МСП під керівництвом жінок, щоб допомогти

підприємствам стати конкурентоспроможнішими. Пропонуються

тренінги, наставництво та інша підтримка для надання можливості

жінкам-підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного.

Організатор – ЄС та Європейський інвестиційний банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/EVviMJ

https://goo.gl/EVviMJ


Малий та  середній бізнес

COSME | ERASMUS для молодих підприємців

Якщо бізнесу не більше 3-х років або відкриття власної справи ще

тільки планується, тоді EYE дає можливість поїхати до країни ЄС на 1-6

місяців, щоб отримати досвід ведення аналогічного бізнесу.

Адресат – нові та досвідчені підприємці.

Організатор – Європейська Комісія.

Детальніше за посиланням – goo.gl/brHmXG
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https://goo.gl/brHmXG


Малий та  середній бізнес

Гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. ЄБРР

допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів,

які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти для часткової

оплати послуг консультантів.

Адресат – представники малого та середнього бізнесу.

Організатор – Група підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні.

Детальніше за посиланням – goo.gl/KErHqE
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Група підтримки малого бізнесу ЄБРР

http://goo.gl/KErHqE


Малий та  середній бізнес

Грантовий конкурс спрямований на впровадження EntreComp у реальні

навчальні продукти, шляхом створення та розвитку партнерств

на національному, регіональному та локальному рівнях; підтримки

політики розвитку підприємництва; підтримки інноваційних навчальних

рішень.

Адресат – органи влади, відповідальні за політику розвитку

підприємництва та освіти; державні організації; навчальні заклади;

бізнес-асоціації; центри підтримки бізнесу; заклади вищої освіти.

Організатор – Єврокомісія.

Дедлайн – 22 серпня 2020 р.

Детальніше за посиланням – https://qps.ru/Cn4UD

38

Грантовий конкурс з розвитку
підприємницьких компетенцій у програмі

COSME

https://qps.ru/Cn4UD


Малий та середній бізнес

Гранти для підтримки участі  у торговельних

заходах

Приймаються грантові заявки на провадження діяльності, спрямованої

на організацію торгових місій, зокрема на відвідування та участь

у виставках та торговельних шоу. Гранти надаватимуться

та впроваджуватимуться відповідно до правил USAID та Уряду США.

Адресат – українські приватні підприємства, бізнес-асоціацї, інші

організації з підтримки бізнесу.

Дедлайн – 30 вересня 2020 р.

Організатор – програма USAID “Конкурентоспроможна економіка

України”, яка реалізується компанією “Кімонікс Інтернешнл Інк.”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2PzwClw
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https://bit.ly/2PzwClw


Малий та середній бізнес

Пілотний акселератор ЄС: фінансування, 

коучинг і менторство

Переможці отримають фінансування і підтримку, необхідні, щоб

допрацювати продукт, сервіс або бізнес-модель, що створить нові

ринки або змінить правила гри на вже існуючих.

Адресат – інноваційні малі та середні підприємства, що прагнуть

масштабувати бізнес.

Дедлайн – 7 жовтня 2020 р.

Організатор – “Горизонт 2020”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3feL5wo
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https://bit.ly/3feL5wo


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Екологія та енергозбереження 

Мікрофінансування

від Міністерства закордонних справ Естонії

Максимальна сума фінансування становить 15 000 EUR. Грант може

становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат

проєкту. Фінансуються проєкти у сфері освіти, охорони здоров’я,

екологічного та економічного розвитку, інформування громадськості

та інші.

Адресат – урядові установи, неурядові організації та фонди, що діють

у громадських інтересах.

Організатор – МЗС Естонії.

Деталі за посиланням – goo.gl/ijPEu3
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http://goo.gl/ijPEu3


Екологія та енергозбереження

Фінсько-український трастовий фонд

Трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для стимулювання

співпраці двох країн у сферах енергоефективності та відновлюваної

енергетики.

Організатор  – Міністерство закордонних справ Фінляндії. 

Деталі за посиланням – goo.gl/a5d1XY
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https://goo.gl/a5d1XY


Екологія та енергозбереження

Конкурс на участь в молодіжному обміні на 
екологічну тематику

Можливість долучитися до змістовного та яскравого молодіжного

обміну на екологічну тематику для 4 команд з України, Польщі, Іспанії

та Білорусі. В його межах учасники матимуть можливість обмінятися

знаннями та досвідом, провести воркшоп та спільно організувати

природоорієнтований проект для місцевої громади.

Адресат – учасники віком від 18 до 28 років.

Організатор  – ПЛАТО, Centrum Współpracy Młodzieży та за підтримки

Erasmus+. 

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Z7p6Sf
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https://bit.ly/2Z7p6Sf


НАУКА ТА  
ІННОВАЦІЇ



Наука та  інноваці ї

Програма “Expo Live”

Надання грантів для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які

поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.

Адресат – підприємства будь-якої форми власності, наукові установи,

урядові та неурядові організації та ін.

Організатор – всесвітня виставка “Експо – 2020”.

Деталі за посиланням – goo.gl/zrcNQ8
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https://goo.gl/zrcNQ8


Наука та  інноваці ї

Advanced Grant – індивідуальні гранти
для досвідчених науковців

За умовами гранту під час реалізації проєкту 30% робочого часу має

бути приділено роботі над проєктом, а 50% робочого часу – проведено

в країні ЄС або країні асоційованій із програмою Горизонт 2020.

Максимальна сума гранту 2 500 000 Євро на 5 років

Адресат – досвідчені активні науковці зі значним науковим доробком

за останні 10 років.

Дедлайн – 26 серпня 2020 р.

Організатор – Програма “Горизонт-2020”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2TNyuZo
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https://bit.ly/2TNyuZo


Наука та  інноваці ї

Конкурс інженерних стартапів “Vernadsky
Challenge”

Отримай грант на розвиток свого інженерного стартапу в еквіваленті

2 мільйонів гривень. Заявки приймаються за двома напрямками:

космічні технології та активна біоелектроніка.

Адресат – талановиті інженери.

Дедлайн – 1 вересня 2020 р.

Організатор – неурядова неприбуткова організація Noosphere.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2NZbdkc
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https://bit.ly/2NZbdkc


Наука та  інноваці ї

Всесвітня Премія з Хімічного Лізингу 2021

Мета – визнання досвіду, інноваційних підходів та ідей, пов’язаних із

хімічним лізингом та схожими бізнес-моделями, в основі яких лежить

ефективне управління хімічними речовинами.

Адресат – компанії та приватні особи.

Дедлайн – 15 грудня 2020 р.

Організатор – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку

(UNIDO).

Деталі за посиланням – https://bit.ly/335HvCD
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https://bit.ly/335HvCD


Наука та  інноваці ї

11 конкурсів з доступу до дослідницьких
лабораторій ЄС у сфері ядерних досліджень

Конкурси передбачають доступ до сучасних дослідницьких

лабораторій у сфері ядерних досліджень.

Адресат – заклади вищої освіти та науково-дослідні інститути, що

спеціалізуються на ядерних дослідженнях; малі та середні

підприємства з інженерним досвідом в об’єктах ядерної

інфраструктури.

Дедлайн – залежно від конкурсу.

Організатор – об’єднаний дослідницький центр (JRC) Європейської

Комісії.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3gbMC7O
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https://bit.ly/3gbMC7O


РОЗВИТОК
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури

Мета – висвітлювати суспільну цінність верховенства права, доброчесність

і необхідність культури законності як важливої складової вільного

від корупції суспільства. Має відбутися щонайменше один публічний захід

з представленням мистецького продукту, створеного в рамках проекту.

Адресат – юридичні особи усіх форм власності (включаючи ФОП).

Дедлайн – конкурс діє постійно до вичерпання грантового фонду.

Організатор – Посольство Королівства Нідерландів в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2U9Vwu2

Конкурс мистецьких проєктів
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https://bit.ly/2U9Vwu2


Розвиток культури

Мета – надання грантів інституційної підтримки для покриття боргових

зобов’язань, що виникли в організації у період з березня по серпень 2020

року, а також на покриття витрат на операційну діяльність до кінця року.

Адресат – зареєстровані в Україні не менше 2 років юридичні особи всіх

форм власності та фізичні особи-підприємці, діяльність та позиція яких не

суперечить принципам і цінностям УКФ та ті, які не є грантоотримувачами

УКФ у 2020 році.

Подача заявок – з 30 липня 2020 року.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3g87Gfw

Конкурсна програма “Культура в часи кризи: 
інституційна підтримка”
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https://bit.ly/3g87Gfw


Розвиток культури

Мета – зібрати кращі вироби та предмети, які представляють культуру,

ідентичність і традиції України.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи-

підприємці, зареєстровані в Україні.

Дедлайн – 6 серпня 2020 р.

Організатор – Український інститут.

Деталі за посиланням – https://ui.org.ua/ukrainian_souvenir

Конкурс “Український сувенір”
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https://ui.org.ua/ukrainian_souvenir


Розвиток культури

Мета – розвиток дитячого потенціалу в культурному секторі, активне

залучення дітей до культурно-мистецького життя та підтримка дитячих

проектів через поєднання інструментів краудфандингу та державного

фінансування.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи-

підприємці, які мають на меті реалізувати проекти спрямовані на

розвиток творчої особистості дітей (громадські, молодіжні та дитячі

організації та ін.).

Дедлайн – 15 серпня 2020 р.

Організатор – УКФ та ГО Гараж Генг.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2DjZhqA

Конкурс проєктів “Діти культури”
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https://bit.ly/2DjZhqA


Розвиток культури

Кращі роботи, обрані журі, будуть розміщені у стінах Центру Шептицького

на підсумковій виставці-нагородженні. Три найкращі роботи розділять між

собою призовий фонд.

Адресат – художники з усієї території України (крім окупованих територій)

у віці 18-40 років.

Дедлайн – 15 серпня 2020 р.

Організатор – центр Шептицького Українського католицького

університету, за підтримки Українського культурного фонду.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2CXJJJu

Open Call в рамках “Бієнале Шептицький”
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https://bit.ly/2CXJJJu


Розвиток культури

Мета – підвищувати соціальний статус та престиж професії бібліотечного

фахівця серед молоді та в суспільстві в цілому; виявляти та підтримувати

яскравих, різнобічно розвинених особистостей, які прагнуть

до самореалізації та саморозвитку в бібліотечній галузі; стимулювати

творчі ініціативи та розвиток професійної компетентності молодих

спеціалістів.

Адресат – молоді бібліотечні фахівці віком до 35 років, які мають стаж

роботи у бібліотеці не менше 1 року.

Дедлайн – 1 вересня 2020 р.

Організатор – ВГО Українська бібліотечна асоціація.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2XA5uoS

Всеукраїнський конкурс для молодих бібліотекарів
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https://bit.ly/2XA5uoS


Розвиток культури

Мета – пошук і підтримку молодих українських фешн-талантів.

Адресат – дизайнери, фотографи, стилісти, журналісти та ілюстратори, які

ведуть свою діяльність не більше 2 років.

Дедлайн – 1 вересня 2020 р.

Організатор – Harper's Bazaar за підтримки УКФ.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/32Ifxww

Фешн-конкурс Bazaar Fashion Forward
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https://bit.ly/32Ifxww


Розвиток культури

Мета – відкривати нове середовище для учасників та надавати їм

можливість спілкуватися з місцевою громадою, живучи в Італії протягом

місяця, безперешкодно працюючи над своїм(-и) незалежним(-и)

проєктом(-ами).

Адресат – митці та письменники усіх напрямків, зокрема виробники відео

2-D та 3-D, поети, автори художньої і науково-популярної літератури

та документалістики тощо.

Дедлайн – 30 вересня 2020 р.

Організатор – Siena Art Institute.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2RR0Fos

Творча резиденція в Сієні
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https://bit.ly/2RR0Fos


Розвиток громадянського суспільства

Премія Європейського Союзу в галузі культурної
спадщини

Мета – привернення уваги до найкращих досягнень в галузі охорони

культурної спадщини та підтримка заходів з підвищення обізнаності

про культурну спадщину.

Організатор – Європейського Союз.

Дедлайн – 1 жовтня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/30cQ5h2
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https://bit.ly/30cQ5h2


Розвиток культури

Мета – стимулювати мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями

та навичками, які можна забезпечити за допомогою грошової підтримки

стипендіатів.

Адресат – особи, які залучені до певного виду мистецької чи культурної

діяльності, тобто фізичні особи, які є культурними операторами, митцями

та студентами профільних ВНЗ (інше) у відповідних 8 секторах культури

та мистецтв.

Дедлайн – 31 жовтня 2020 р.

Організатор – Український Культурний Фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3apBJg0

Програма “Стипендії у сфері культури”
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https://bit.ly/3apBJg0


Розвиток культури

Державний фонд регіонального розвитку на конкурсній основі надає

державні субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, субвенції

на соціально-економічний розвиток окремих територій, державних

цільових програм.

Адресат – місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи

місцевого самоврядування.

Дедлайн – 31 грудня 2020 р.

Організатор – Державний фонд регіонального розвитку.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/1phsBlt

Субвенції на підтримку інфраструктури у сфері культури
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https://bit.ly/1phsBlt


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Програма передбачає отримання стипендій на проведення досліджень

в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців.

Адресат – особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом:

викладачі, аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня,

кандидати наук, адміністратори ВНЗ, співробітники науково-дослідних

установ, журналісти, фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи,

спеціалісти у сфері управління культурою, працівники громадських

організацій (НДО) та інші.

Дедлайн – 1 листопада 2020 р.

Організатор – Громадська Спілка “Освіторія”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2UzA3tn
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Стипендії імені Фулбрайта для молодих викладачів 
та дослідників — FRDP

https://bit.ly/2UzA3tn


Освіта  і  стажування

Грант на навчання у вищому навчальному закладі

Оголошується конкурс для обдарованої молоді на отримання грантів

на навчання в Університеті Короля Данила (м. Івано-Франківськ).

Адресат – учні випускних класів закладів загальної середньої освіти

(9,10,11 класів), або особи, які мають право на отримання документа

про повну загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році.

Організатор – Фонд отця Івана Луцького.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2MPCeGb
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https://bit.ly/2MPCeGb


Освіта  і  стажування

Конкурс стипендій на освіту від Preply.com

Оголошується конкурс есcе Education of the Future з призовим фондом

3500 дол. США. За умовами конкурсу цей виграш має бути витрачений

на освіту. Есcе має розкривати тему в 300 словах.

Адресат – учні гімназій, ліцеїв, коледжів, студенти вищих навчальних

закладів та аспіранти від 16 до 35 років.

Організатор – інтернет-платформа Preply.com.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/Gk4Jn
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https://qps.ru/Gk4Jn


Освіта  і  стажування

Гранти для досліджень від National Geographic

“Молоді дослідники”

Мета – підтримувати спеціалістів, які хочуть реалізувати власний

проєкт чи провести польове дослідження в одній із 18 країн Азії.

Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм

National Geographic.

Адресат – археологи, антропологи, астрономи, екологи, геологи,

біологи, фотографи і всі зацікавлені збереженням навколишнього

середовища, тваринного світу, архітектури, віком від 18 до 25 років.

Організатор – National Geographic.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/7uhMhF

67

https://cutt.ly/7uhMhF


Освіта  і  стажування

Стипендія імені Вацлава Гавела для журналістів

На час програми переможець отримуватиме щомісячну стипендію –

розмір відповідатиме шкалі заробітної плати конкретного бюро. Також

покриватимуться кошти на дорогу і проживання для поїздки в Прагу.

Адресат – журналісти.

Дедлайн – 11 серпня 2020 рр.

Організатор – Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода і Міністерство

закордонних справ Чехії.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Ys10Co
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https://bit.ly/2Ys10Co


Освіта  і  стажування

Міжнародні стажування для журналістів та блогерів

Для тих, хто зацікавлений в поглибленні своїх професійних знань з

питань міграції та прав людини, тоді цей конкурс саме для тебе.

Адресат – журналісти і блогери.

Дедлайн – 20 серпня 2020 рр.

Організатор – ГО “Платформа прав людини”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/30Yv1tA
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https://bit.ly/30Yv1tA


ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
СТИПЕНДІЇ



Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти від “Глобального Фонду для жінок”

Фонд постійно виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на

загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а також на

реалізацію конкретних проектів.

Організатор – ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр

фінансування трансферу технологій зі зміни клімату за фінансової

підтримки ЄС.

Адресат – жіноче об'єднання за межами США, в якому жінки повинні

займати всі або більшість керівних посад.

Деталі за посиланням – goo.gl/t3jV3h
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https://goo.gl/t3jV3h


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Міні-грант
на підтримку організацій громадянського

суспільства

Кошти гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів,

консультантів, коучів чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на

зміцнення або основних організаційних спроможностей, або

отримання спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати

ефективнішими, незалежними та життєздатними.

Організатор – платформа “Маркетплейс”.

Деталі за посиланням – goo.gl/RrES6N
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https://goo.gl/RrES6N


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти Вишеградського фонду

Підтримка спільних культурних, наукових та освітніх проектів,

молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму. Малі гранти

(до 4000 EUR), стандартні гранти (більше 4000 EUR), Вишеградська

стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 EUR), грант на

університетське навчання (загальний бюджет: 100 000 EUR),

Вишеградська стипендіальна (2500 EUR/1 програма семестр).

Адресат – юридична чи фізична особа по всьому світу.

Організатор – Міжнародний Вишеградський фонд.

Деталі за посиланням – goo.gl/hDeI5P
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http://goo.gl/hDeI5P


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Загальний конкурс проектів 
Фонду сприяння демократії

Тематика проектів – права людини, верховенство права та реформа в

галузі права, підтримка громадських ініціатив, розвиток виборчої

системи, антикорупційна діяльність та прозорість уряду та ін.

Адресат – виключно українські організації, що мають статус

недержавних та неприбуткових.

Організатор – Посольство США.

Деталі за посиланням – goo.gl/B3JEj5
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https://goo.gl/B3JEj5


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти
від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Тематика проектів – глобальна зміна клімату, ядерні ризики, роль

збільшення фінансового капіталу соціальної журналістики у

відповідальній демократії.

Адресат – творчі люди, ефективні інститути, впливові мережі, які

мають на меті побудову мирного, справедливого суспільства.

Організатор – Фонд Джона і Кетрін Макартур.

Деталі за посиланням – goo.gl/DTG5tG
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http://goo.gl/DTG5tG


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Конкурс
Фонду Розвитку Українських ЗМІ

Проектні заявки мають бути спрямовані на підвищення якості

журналістської освіти, покращення професійних стандартів серед

журналістів, створення сприятливого середовища для розвитку

українських медіа та ін. Максимальна сума фінансування складає

24 000 USD.

Адресат – незалежні ЗМІ. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під

фінансування не підпадають.

Організатор – Посольство США.

Деталі за посиланням – goo.gl/NpOlkd
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http://goo.gl/NpOlkd


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Грантові програми від Фонду Монсанто

Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення

освіти в аграрних громадах навколо світу.

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис USD.

Адресат – благодійні організації, громадські організації, приватні

школи та приватні лікарні, які обслуговують незахищені верстви

населення.

Організатор – Фонд Монсанто.

Деталі за посиланням – goo.gl/h3oFu4
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http://goo.gl/h3oFu4


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Інноваційний фонд ЮНІСЕФ

Надається перевага технологіям open-source.

Адресат – підприємства-стартапи, які пов’язані з технологіями для

молоді до 25 років, що сприяють навчанню та\або участі у

громадському житті; використанням даних у реальному часі для

прийняття рішень; рішенням для збільшення доступу до інформації,

зокрема до зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.

Бюджет – до 100 тис USD.

Організатор – Фонд ЮНІСЕФ.

Деталі за посиланням – goo.gl/g3rlNV
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http://goo.gl/g3rlNV


Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Конкурс проектних пропозицій від ПРООН  
“Громадянське суспільство задля розвитку 

демократії ”

Покращення діалогу між організаціями громадянського суспільства та

органами влади, який можна реалізувати протягом року та за умов

отримання гранту від ПРООН в обсязі не більше, ніж 30 тис USD.

Адресат – організації громадянського суспільства України.

Проект реалізується протягом 2017-2022 рр.

Організатор – ПРООН за фінансової підтримки Міністерства

закордонних справ Данії.

Деталі за посиланням – goo.gl/sohqcM
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Маєте успішний приклад вже впровадженого
грантового проекту у нас в регіоні та бажаєте
розповісти про це іншим, будь ласка, пишіть нам
на uzez_oda@ukr.net

З'явилися зауваження або пропозиції –
телефонуйте (0472 54-29-77) або надсилайте
повідомлення на uzez_oda@ukr.net

З повагою
команда Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської ОДА

mailto:uzez_oda@ukr.net
mailto:uzez_oda@ukr.net

