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Новини 3

3

15 лютого 2019 року відбувся практичний семінар «Як локалізувати своє

місто та ОТГ на платформі Start Business Challenge: покрокова інструкція», де

аналітики Офісу ефективного регулювання розповіли про спрощення

процедури започаткування бізнесу в містах та ОТГ Черкаської області.

Черкащина, в межах семінару отримала можлвість ознайомитись з інфо-

ресурсом та на ряду із 14 містами, які долучились до цієї платформи,

активно працюватиме із Start Business Challenge.

Деталі за посиланням bit.ly/2SWIj95

https://bit.ly/2SWIj95


Корисно 4

З огляду на те, що питання екології, енергозбереження та пошук

альтернативних джерел енергії є одним з найважливіших для світової

спільноти, надзвичайно багато фіхівців працюють в цій сфері. Задля їх

пітримки, для фінансування та обміну досвідом, як на світовому рівні так і на

рівні країни, оголошується велика кількість кокурсів та грантів. Саме тому наш

інформаційний бюлетень поповнюється НОВОЮ РУБРИКОЮ під назвою

“ЕКОЛОГІЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ” з усією необхідною та актуальною

інформацією.

Деталі на сторінках бюлетню.

Нова корисна рубрика бюлетню 

“Конкурси.Гранти”
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Корисно

Будь в курсі туристичних подій

Черкащини у березні!

Детальніше за посиланням:

goo.gl/JjZ6cy

http://goo.gl/JjZ6cy


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Unlock – щорічна платформа, присвячена темі інновацій у громадському

секторі і питанням застосування нових технологій для розширення

можливостей громадянського суспільства в Східній Європі і Центральній

Азії.

Адресат – активісти, організатори кампаній, співробітники громадських

організацій.

Дедлайн – 03 березня 2019 р.

Організатор – Prague Civil Society Centre.

Місце проведення – Чеська Республіка, Прага.

Деталі за посиланням – bit.ly/2NaqWeR

Розвиток громадянського суспільства

Unlock-2019
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https://bit.ly/2NaqWeR


Розвиток громадянського суспільства

Програма USAID “НОВЕ ПРАВОСУДДЯ”

Конкурс грантових проектів, які спрямовані на посилення ролі

громадянського суспільства у процесі реформування судової системи.

Адресат – неурядові організації, які обізнанані в питаннях

функціонування української судової системи.

Дедлайн подачі заявок – 27 березня 2019 р.

Організатор – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Деталі за посиланням – goo.gl/kr1DLU
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https://goo.gl/kr1DLU


Розвиток громадянського суспільства

Проект USAID “Підтримка організацій-лідерів у 
протидії корупції в Україні “ВзаємоДія!” 

Грантова програма націлена на підтримку ініціатив громадянського

суспільства та медіа у сфері протидії корупції.

Адресат – неприбуткові організації громадянського суспільства,

громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди,

аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства.

Дедлайн подачі заявок – 17 червня 2019 р.

Огранізатор – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Деталі за посиланням – goo.gl/7dGYeb
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https://goo.gl/7dGYeb


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс тревел-грантів для правозахисниць

Тревел гранти мають на меті сприяти мережуванню активних молодих

лідерок, які нещодавно приєднались до правозахисного руху, обміну

знаннями і кращими практиками та підвищенню видимості молодих

лідерок в 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
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https://goo.gl/t7e91o


В рамках проекту розробки, розвитку, популяризації та впровадження

інструментів онлайн демократії учасникам пропонується провести

дослідження на тему: “Онлайн інструменти демократії яких нам не

вистачає”. Дослідження необхідно оформити у вигляді статті,

обовязково українською мовою та опублікувати на сторінці платформи

SPILNO.

Адресат – жодних вимог до компетенції автора дослідження немає.

Дедлайн подачі заявок – 08 березня 2019 р. 15:00.

Організатор – платформа громадської участі SPILNO.

Деталі за посиланням – bit.ly/2GHIeyv

Конкурс від платформи громадської участі SPILNO

Розвиток громадянського суспільства
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https://bit.ly/2GHIeyv


Інвестиційні проекти у сфері: розвитку аграрної маркетингової

інфраструктури, впровадження енергоефективних технологій на

території ОТГ та розвитку несільськогосподарського бізнесу.

Адресат – ОТГ, які підписали Протоколи про наміри з проектом

“Агросільрозвиток” з інших областей.

Дедлайн подачі заявок – 29 березня 2019 р.

Організатор – Проект USAID “Підтримка аграрного і сільського

розвитку”.

Деталі за посиланням – goo.gl/xkt6Q1

Гранти на впровадження місцевих ініціатив та 
інвестиційних проектів в ОТГ

Розвиток громадянського суспільства
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https://goo.gl/xkt6Q1


ІІ Всеукраїнський конкурс відеороликів “Охорона праці
на захисті життя” – 2019

Популяризація в суспільстві культури безпечної праці, сучасних підходів

до управління охороною праці, оцінки ризиків, формування

превентивної культури охорони праці, виявлення та підтримка

талановитої молоді.

Адресат – школярі і студенти середніх та вищих навчальних закладів.

Дедлайн – 31 березня 2019 р.

Організатор – Державне підприємство “Редакція журналу “Охорона

праці” за підтримки Державної служби України з питань праці та

територіальних органів Держпраці.

Деталі за посиланням – goo.gl/57WRUH

Розвиток громадянського суспільства
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https://goo.gl/57WRUH


Створення проектів на тему “Єврейська історія / Єврейська спадщина” в

одній з категорій: Кіно / Відео; Графічна історія (будь-якого формату);

Реалізація проекту за вашим індивідуальним вибором (вільна категорія).

Адресат – студенти та школярі.

Дедлайн – 24 березня 2019 р.

Організатор – Trans History.

Деталі за посиланням – goo.gl/pouYAR

Розвиток громадянського суспільства

Міжнародний молодіжний конкурс

“Aктивні громадяни” 
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https://goo.gl/pouYAR


Залучення старшокласників до обговорення важливої соціальної

проблеми - работоргівлі та незаконної експлуатації дітей, та підвищення

ролі соціальної реклами у вирішенні суспільних проблем.

Адресат – учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Дедлайн – 2 квітня 2019 р.

Організатор – Університет Короля Данила та CEI Cooperation Fund.

Деталі за посиланням – goo.gl/1gimYs

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс соціальної реклами “Протидія торгівлі 
дітьми та їх експлуатації”
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https://goo.gl/1gimYs


Мета - посилення захисту прав людини в Україні, зокрема, дітей у конфлікті

та в контакті з законом, шляхом підвищення спроможності адвокатів, які

можуть бути залучені для надання безоплатної вторинної правової

допомоги, для більш ефективного захисту неповнолітніх.

Адресат – адвокати системи безоплатної правової допомоги з питань

забезпечення прав дитини у кримінальному провадженні.

Дедлайн – 05 березня 2019 року.

Організатор – програма USAID реформування сектору юстиції “Нове

правосуддя”.

Деталі за посиланням – bit.ly/2TTYhNi

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів на проведення тренінгів для 
адвокатів системи безоплатної правової допомоги з 

питань забезпечення прав дитини
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https://bit.ly/2TTYhNi


Мета ‒ вдосконалення інституційних засад співробітництва, покращення

якості політики та її впровадження, а також реалізація рішень за

допомогою визначених інструментів фінансування та належних пілотних

заходів.

Адресат – українські партнери.

Дедлайн – 08 березня 2019 р. 14:00.

Організатор – Мінрегіон та Національний контактний пункт Програми.

Деталі за посиланням – bit.ly/2Eq0ywJ

Розвиток громадянського суспільства

Третій конкурс проектів в рамках Дунайської 
транснаціональної програми
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https://bit.ly/2Eq0ywJ


Мета ― популяризація благодійництва та волонтерства, відзначення

кращих благодійників та волонтерів, інформування суспільства про кращі

практики благодійноcті; популяризація та заохочення широкого кола

громадян до благодійності та волонтерства.

Адресат – благодійники, набувачі благодійної допомоги та будь-які

неурядові організації та фізичні особи (окрім органів державної влади,

місцевого самоврядування та політичних партій), незалежно від

громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації благодійних

ініціатив.

Дедлайн – 15 березня 2019 р.

Організатор – Асоціація благодійників України.

Деталі за посиланням – bit.ly/2UUwn3Z

Розвиток громадянського суспільства

Національний конкурс “Благодійна Україна – 2018″

18

https://bit.ly/2UUwn3Z


Мета ― посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл

та селищ реалізовувати форми безпосереднього народовладдя на

місцевому рівні як важливої складової децентралізації та реформи

місцевого самоврядування.

Адресат – громадські організації, громадські спілки, та благодійні фонди

на території Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,

Кіровоградської, Київської, Полтавської, Сумської, Тернопільської,

Харківської, Хмельницької або Черкаської областей.

Дедлайн – 01 березня 2019 р. 15:00

Організатор – Міжнародний фонд «Відродження»

Деталі за посиланням – bit.ly/2TwgFf5

Розвиток громадянського суспільства

Сприяння впровадженню реформи місцевого 
самоврядування через розвиток місцевої демократії
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https://bit.ly/2TwgFf5


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній б ізнес
21

Головною метою є підтримка реформ, спрямованих на підвищення

конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища в країнах

Східного партнерства. Зокрема, посилення інституційної бази, надання

державної підтримки приватному сектору та поліпшення бізнес-

середовища та ін.

Бюджет проекту – 4 мільйони EURO.

Організатор – ЄС.

Деталі за посиланням – goo.gl/cMtft3

EU4Business: від стратегії до дії

https://goo.gl/cMtft3
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Малий та  середній б ізнес

Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні

Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та

поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом

надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку

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 б ізнес
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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
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Ініціатива East в рамках Поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі

Малий та  середній б ізнес

Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема

МСП, для конкурування на місцевих та міжнародних ринках. Метою

ініціативи є розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених

умов кредитування; підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні

фінансування для місцевих мікропідприємств та надання адресної

фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-збутовим

мережам в агрохарчовій галузі.

Організатор – ЄС та Європейський інвестиційний банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/F2iJFb

https://goo.gl/F2iJFb


Малий та  середній б ізнес
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Жінки у бізнесі

Програма допомагає малим та середнім підприємствам під

керівництвом жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-

хау, необхідних для розвитку. Також надає 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 як у колег.

Організатор – ЄС та Європейський інвестиційний банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/EVviMJ

https://goo.gl/EVviMJ


26Малий та  середній б ізнес

Зміцнення аудиту та звітності у країнах

Східного партнерства

Проект STAREP спрямований на надання допомоги країнам-учасницям

у вдосконаленні систем корпоративної фінансової звітності та

підвищенні спроможності місцевих установ ефективно впроваджувати

ці системи.

Організатор – ЄС та Світовий банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/s8SveW

https://goo.gl/s8SveW


Малий та  середній б ізнес
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Консультування малого бізнесу від ЄБРР

Програма надає підприємцям доступ до ноу-хау для реформування

свого підприємства, приділяючи увагу таким сферам, як стратегія,

маркетинг, оперативна діяльність, управління якістю,

енергоефективність, фінансове управління та інше. Вартість цих

проектів розподіляється між підприємством та Європейським Союзом.

Організатор – ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Деталі за посиланням – goo.gl/g7fqHU

https://goo.gl/g7fqHU


Малий та  середній б ізнес

“Індекс МСБ України 2018”

Грантова програма, яку реалізовує Business Community School пропонує

річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу у формуванні

чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг, консультації з ведення

бізнесу.

Організатор – Business Community School та Ресурсний Центр Бізнесу в

рамках Програми “Індекс МСБ України 2018”.

Анкета за посиланням – goo.gl/pgVFWQ
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https://goo.gl/pgVFWQ


Малий та  середній б ізнес

COSME | ERASMUS для молодих підприємців

Якщо бізнесу не більше 3-х років або тільки планується відкриття

власної справи, 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 б ізнес

Гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. БРР

допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів,

які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню

фінансову допомогу) 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


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Екологія та енергозбереження

Конкурс “Підвищення організаційної спроможності 

інститутів громадянського суспільства, які працюють в 

екологічній сфері”

Ініціатива спрямована на розвиток громадських організацій, які зможуть

сприяти реформам в Україні, виконанню екологічних положень Угоди про

асоціацію між Україною та ЄС, виконанню інших міжнародних

домовленостей України через впровадження екологічних політик і

здійснення адвокаційних заходів на захист довкілля.

Адресат – громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди.

Дедлайн подачі заявок – 1 березня 2019 р.

Деталі за посиланням  – goo.gl/9WwxdG

32

http://goo.gl/9WwxdG


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

проекту. Фінансуються проекти у сфері освіти, охорони здоров’я,

екологічного та економічного розвитку, інформування громадськості

та ін.

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

в громадських інтересах.

Організатор – МЗС Естонії.

Деталі за посиланням – goo.gl/ijPEu3

33

http://goo.gl/ijPEu3


Екологія та енергозбереження

Мікрофінансування
Грантова допомога по проектах людської 

безпеки програми “Кусаноне”

Особлива увага приділяється проектам у сферах освіти, спорту,

медичної допомоги, суспільного добробуту, навколишнього

середовища та ін.

Адресат – НУО, лікарні, початкові школи, науково-дослідні інститути,

неприбуткові організації.

Організатор – Посольство Японії в Україні.

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


Екологія та енергозбреження
35

Інноваційні Ваучери

Фінансовий інструмент, що дозволяє українським компаніям

фінансувати впровадження кліматичних інновацій. Інноваційними

Ваучерами можуть користуватись різні компанії – від розробників

кліматичних технологій до тих, хто прагне їх використати для

скорочення свого впливу на довкілля чи скорочення витрат енергії.

Організатор – ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр

фінансування трансферу технологій зі зміни клімату за фінансової

підтримки ЄС.

Деталі за посиланням – goo.gl/rbPCdn

https://goo.gl/rbPCdn


Екологія та енергозбереження

Конкурс українсько-німецьких науково -

дослідних проектів на 2019-2020 роки

Мета – Cприяння встановленню та розвитку якісного науково-

технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

Дедлайн – 14 березня 2019 р.

Адресат – науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та

підприємств.

Організатор – Міністерство освіти і науки України та Федеральне

Міністерство освіти та наукових досліджень Федеративної Республіки

Німеччина.

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


Екологія та енергозбереження

Північна екологічна фінансова корпорація 
“НЕФКО”, Грантові та кредитні програми: 

“Енергозбереження”, “Чисте виробництво”

Опис – Підтримка екологічно та економічно ефективних проектів.

Проекти, які можуть претендувати на дофінансування:

“Енергозбереження”: об’єкти соціальної сфери – школи, дитячі садки,

лікарні, спортивні спорудження (модернізація теплових пунктів, заміна

вікон, дверей тощо). “Чисте виробництво”: проекти по водоканалам,

енергетика, промисловість, сільське господарство, поводження з

відходами тощо.

Деталі за посиланням – goo.gl/W3tCdb
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https://goo.gl/W3tCdb


Екологія та енергозбереження

Фінсько-український трастовий фонд

Опис – 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


НАУКА ТА  
ІННОВАЦІЇ



Наука та  інноваці ї

Open Data Challenge

Конкурс ІТ-проектів на основі відкритих даних з призовим фондом 2,5

млн. грн, що спрямований на створення інноваційних проектів, які

матимуть антикорупційну спрямованість та сприятимуть вирішенню

проблем суспільства.

Дедлайн – 25 березня 2019 р.

Адресат – ІТ спеціалісти, підприємці, громадські активісти, дизайнери,

студенти й усі, хто має ідеї щодо використання державних статистичних

даних.

Деталі за посиланням – bit.ly/2H12vPI
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https://bit.ly/2H12vPI


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
42

Українська Премія “Для жінок в науці - 2018”

Підтримка та відзнака талановитих жінок-науковців та заохочення

молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній

кар’єрі.

Адресат – жінки, які професійно проводять наукові дослідження у

галузі STEM.

Організатор – Фонд L’Oréal та Організація Об’єднаних Націй з питань

освіти, науки й культури (ЮНЕСКО).

Деталі за посиланням – goo.gl/KUrXZH

https://goo.gl/KUrXZH


Наука та  інноваці ї
43

Дослідницький грант по вивченню Голодомору.

Призначений для підтримки досліджень, які розширюють розуміння

Голодомору, публікації результатів досліджень, збереження матеріалів,

а також організації та участі в академічних форумах.

Розмір гранту: до 6000 канадських доларів (індивідуальний грант) / до

15000 канадських доларів (колективний грант).

Дедлайн подачі заявок – 01 березня 2019 р.

Організатор – Дослідний центр Голодомору (HREC) при Канадському

інституті Української освіти.

Деталі за посиланням – bit.ly/2GDYwIS

https://bit.ly/2GDYwIS


Наука та  інноваці ї

Конкурс інновацій у праві Innovating Justice Challenge

Заохочуються подачі, які будуть зосереджені на п’яти

головних проблемних сферах: правосуддя у сфері зайнятості, у сфері

сім’ї, проекти повязані із правами на земелю, злочинністю і

правозастосуванням, а також проекти направлені на допомогу малому

та середньому бізнесу. Заявки загального “лігал тек” характеру

також приймаються.

Адресат – новатори, що працюють в сфері правосуддя та права в

Україні та у всьому світі.

Дедлайн – 30 травня 2019 р.

Організатор – Гаагський Інститут Інновацій у Праві (HiiL).

Деталі за посиланням – bit.ly/2GGk6fI
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https://bit.ly/2GGk6fI


РОЗВИТОК 
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури

Метою подорожей є ознайомлення з можливостями програми

“Креативна Європа”, пошук та встановлення партнерств, розробка ідеї

проекту або проектної пропозиції, посилення зв’язків між операторами

культури України та Європи.

Адресат – державні установи культури, приватні та комерційні

організації із сектору культури та креативних індустрій, а також

громадські організації .

Організатор – Програма Culture Bridges.

Дедлайн – 18 березня 2019 р.

Деталі за посиланням – bit.ly/2U8b3rI

“Креативна Європа”: ознайомчі подорожі до 
Данії або Греції

46

https://bit.ly/2U8b3rI


Розвиток культури

Мета – сприяння професійному розвитку фахівців сектору культури та

креативних індустрій та налагодженні партнерств між Україною та ЄС.

Апліканти можуть подати заявку на навчальні поїздки, стажування,

резиденції, програми професійного розвитку або зустрічі з партнерами

у країнах ЄС та навпаки.

Адресат – науковці, які займаються систематичними науковими

дослідженнями актуальними для екосистем і/або місцевих громад в

Україні, та працюють в освітніх установах.

Організатор – Програма Culture Bridges.

Дедлайн – 11 квітня 2019 р.

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

Оголошено шостий конкурс проектів 
міжнародної мобільності
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https://bit.ly/2wIHljq


Розвиток культури

У форматі кліматично-мистецьких лабораторій, проект заохочуватиме,

надаватиме простір та (інтелектуальні) інструменти для мистецько-

активістських та мистецько-наукових співпраць та експериментів.

Адресат – науковці, які займаються систематичними науковими

дослідженнями актуальними для екосистем і/або місцевих громад в

Україні, та працюють в освітніх установах.

Організатор – Програма Culture Bridges.

Деталі за посиланням – goo.gl/2dptpr

Кліматично-мистецькі лабораторії
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https://goo.gl/2dptpr


Розвиток культури

Відкритий конкурс для художників та художниць. Відібрані за результатом

конкурсу роботи будуть представлені в експозиції основної програми

Бієнале. Обмежень щодо технік та видів художньої діяльності — немає.

Адресат – митці та мисткині із усіх регіонів України, віком до 35 років, та

творчі об’єднання (вік більшості учасників команди — до 35 років).

Дедлайн – 9 березня 2019 р.

Організатор – Міністерство культури.

Деталі за посиланням – goo.gl/2Rcdkd

Національна бієнале розшукує
художників та художниць
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https://goo.gl/2Rcdkd


Розвиток культури

Мета – підтримка та розвиток українського кінематографу,

стимулювання молодих кіномитців до створення кінематографічного

конкурентноспроможного продукту і популяризації української

кіноіндустрії за кордоном.

Адресат – сектор аудіовізуального мистецтва.

Дедлайн – 22 березня 2019 р.

Організатор –Український культурний фонд.

Деталі за посиланням  – bit.ly/2WXO84d

Програма “Підсилення потужності українського 
аудіовізуального сектору”
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https://bit.ly/2WXO84d


Розвиток культури

Мета – сприяти забезпеченню культурних прав для осіб з інвалідністю

(з особливими культурними потребами) та націлена на подолання

бар’єрів між суспільством в цілому і місцевими громадами, з одного боку,

та особами з інвалідністю і їх спільнотами, з іншого.

Дедлайн – 26 квітня2019 р.

Організатор – Український культурний фонд у партнерстві із Британською

Радою в Україні.

Деталі за посиланням – bit.ly/2X0mGmx

Програма “Інклюзивне мистецтво”
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https://bit.ly/2X0mGmx


Розвиток культури

Програма спрямована на дослідження стану культурних, креативних та

аудіовізуальних секторів України, а також покликана сприяти реалізації

державної політики у сферах культури і мистецтв.

Дедлайн – 22 березня 2019 р.

Організатор –Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – bit.ly/2TJeB3n

Програма “Український культурний монітор”
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https://bit.ly/2TJeB3n


Розвиток культури

Програма спрямована на сприяння обміну знаннями, досвідом та ідеями в

галузі культури та мистецтв, а також на відкриття нових мистецьких

практик та імен.

Дедлайн – 17 березня 2019 р.

Організатор –Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – bit.ly/2S2Tnfz

Програма “Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти”
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https://bit.ly/2S2Tnfz


Розвиток культури

Програма спрямована на сприяння створенню позитивного іміджу України

на міжнародній культурній арені, розбудову широкої національної та

міжнародної партнерської мережі у сфері культурних та креативних

індустрій, сприяння широкій міжсекторальній співпраці.

Дедлайн – 22 березня 2019 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – bit.ly/2BxWoPx

Програма “Знакові події для української культури”
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https://bit.ly/2BxWoPx


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Конкурс “Fulbright graduate student  program”

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання

з індивідуальною дослідницькою працею для здобуття ступеня

магістра. Галузі, які можуть приймати участь – гуманітарні, соціальні,

точні, технічні та природничі дисципліни

Адресат –студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Дедлайн – 16 травня 2019 р.

Організатор – Програма імені Фулбрайта Україні.

Деталі за посиланням – bit.ly/1gPHrEw
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Освіта  і  стажування

Конкурс TEACHERtalks для вчителів
англійської мови

Все, що необхідно зробити, – це обрати тематику виступу і записати

відео звернення, поділитися власними думками та своїми

прагненнями.

Адресат – вчителі та викладачі англійської мови.

Дедлайн – 15 березня 2019 р.

Організатор – National Geographic Learning.

Деталі за посиланням – goo.gl/S28M4x
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https://goo.gl/S28M4x


Освіта  і  стажування

Стипендії ім. Лейна Кіркланда у 2019/2020 навчальному році

Реалізація Програми відбувається в рамках двосеместрового навчання у

вищих навчальних закладах одного з 5 академічних осередків Республіки

Польща (міста Варшава, Краків, Вроцлав Познань, Люблін) та 2-4

тижневих професійних стажувань у державних або приватних установах і

організаціях.

Адресат – молоді лідери та експерти, з вищою освітою.

Дедлайн – 1 березня 2019.

Організатор – Польсько-Американський Фонд Свободи (Фундатор

Програми) і Фонд Лідери Змін (Адміністратор Програми).

Деталі за посиланням – goo.gl/cnohxZ
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Стипендії для студентів і викладачів вишів на участь у Літній
школі слов’янських студій у Чехії

4 стипендії на участь у Літній школі слов’янських студій, що проходить у

Чехії. Пропозиція зацікавить тих, хто вивчає чеську мову або хоче

покращити її знання.

Адресат – українські студенти та викладачі не молодше 18 років.

Дедлайн – 6 березня 2019 року.

Організатор – Міністерство освіти, молоді, фізичного виховання Чеської

Республіки.

Деталі за посиланням – goo.gl/QR9FbC

Освіта  і  стажування
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https://goo.gl/QR9FbC


Програма малих грантів громадської дипломатії 
уряду США - «Освіта»

Програма малих грантів громадської дипломатії для підтримки проектів у

сфері освіти й культури на 2018–2019 рр. Залежно від наявності коштів,

Посольство США надаватиме малі гранти організаціям та фізичним

особам, які займаються впровадженням освітніх реформ в Україні,

розвитком жіночого підприємництва та ін., із залученням американських

представників.

Адресат – приватні особи - громадяни України та США й зареєстровані

неприбуткові та неурядові організації.

Дедлайн – 11 березня 2019 року.

Організатор – Посольство США в Києві

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2p0LBs1

Освіта  і  стажування
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
СТИПЕНДІЇ



Постійнодіючі  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


Постійнодіючі  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


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Підтримка малих проектів,
які зорієнтовані на діяльність громадських 

організацій

Адресат – зареєстровані українські неурядові організації з адекватною

організаційною структурою і належним фінансовим досвідом. А також

державні органи та комерційні структури, які були погодженені

програмою.

Бюджет – в діапазоні від 100 – 600 тис грн.

Організатор – Швейцарське бюро співробітництва в Україні (ШБС).

Деталі за посиланням – goo.gl/fneGPh
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Постійнодіючі  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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Постійнодіючі  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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Постійнодіючі  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

67
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Постійнодіючі  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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Постійнодіючі  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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Постійнодіючі  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


Постійнодіючі  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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https://goo.gl/sohqcM


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Фонд щороку надає 15 стипендій в одному із канадських університетів.

Організатори заохочують проведення досліджень в рамках однієї із

чотирьох тем: права і гідність людини, громадянська самосвідомість,

Канада в світі, люди і їх природне середовище. Термін програми – до 4

років.

Адресат – післядипломна освіта в галузі соціальних та гуманітарних

наук.

Дедлайн – у грудні щорічно.

Організатор – Фонд П’єра Трюдо.

Деталі за посиланням  – goo.gl/79Jrs8
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Фонд П’єра Трюдо

http://goo.gl/79Jrs8


Маєте успішний приклад вже впровадженого
грантового проекту у нас в регіоні та бажаєте
розповісти про це іншим, будь ласка, пишіть нам

наmvalery099@gmail.com

З'явилися зауваження або пропозиції –
телефонуйте (0472 54-29-77) або надсилайте

повідомлення наmvalery099@gmail.com

З повагою
команда Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської ОДА

mailto:mvalery099@gmail.com
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