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Бюлетень виходить за ініціативи управління 
міжнародної технічної допомоги
Снопенко Михайло – заступник директора

Целіщев Євгеній – начальник відділу
Запропонований бюлетень дає змогу широкому колу осіб

(учням, студентам, науковцям, підприємцям, бізнесменам,
громадським організаціям, державним установам тощо)
ознайомитись з програмами допомоги міжнародних організацій,
обрати для себе цікаві напрями та досягти своїх цілей.

Основний зміст розбито на сектора за напрямами допомоги
та викладено в логічній послідовності. Матеріал зорієнтує читачів
не на механічне запам'ятовування, а насамперед на швидке та
зручне ознайомлення зі стислим описом програм міжнародних
партнерів та, за потреби, їх більш детальне вивчення після
переходу за гіперпосиланнями.

Кожен розділ бюлетеня має відповідне позначення згідно зі
змістом, а для зручності використання в бюлетені застосовано
наступні умовні позначки.

Ви маєте можливість висловити свою думку та надати
корисні поради щодо вдосконалення цього інструментарію! Для
цього просто заповніть АНКЕТУ http://bit.ly/2EImEH2

Та вже наступного місяця Ви отримаєте бюлетень на
електрону пошту!

- назва програми (або її спрямованість)

- організація виконавець або донор програми

- цільова аудиторія програми 

- стислий опис або суть програми

- дедлайн (кінцевий термін для участі)

- посилання на джерело з детальною 
інформацією

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Інформаційний портал
«ІДЕЇ НАРОДЖУЮТЬ ЗМІНИ»

Даний проєкт розроблено для інформування громадян та організацій, що мають цікаві
ідеї та бажають розробити та втілити свій проєкт, взяти участь у грантових програмах
міжнародних організацій, які спрямовані на покращення якості життя, підтримку
бізнесу, підвищення рівня розвитку та якості освіти та впровадження новітніх
технологій.

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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http://grantloda.inf.ua/

Ресурс містить інформаційні матеріали щодо
рекомендацій з підготовки проєкту та подання грантової
заявки, посилання на різноманітні платформи з пошуку
грантових конкурсів.

В нагоді стануть бескоштовні освітні проєкти: онлайн-
курси, тренінги та семінари з сучасними темами та
досвідченими викладачами

У розділі «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ» представлені ,
стислий опис, контактна інформація, пріорітети
діяльності та посилання на офіційні вебсторінки
міжнародних донорських організацій, що діють на
території Луганської області

Новий розділ «МРІЙ, ВЧИСЬ, ДІЙ!» презентує історії
реалізованих ідей та проєктів, які отримали фінансову
підтримку за грантовими програмами міжнародних
організацій. Якщо Ви маєте такий успішний досвіт
пропонуємо зв’язатись з Департаментом для
розміщення Вашої історії успіху на цьому порталі.

http://grantloda.inf.ua/


Курс «Логіко-структурний підхід у розробці проєктної
заявки» орієнтований на надання теоретичних знань та
практичних кейсів задля максимально якісного заповнення
логіко-структурної матриці, що є однією з найважливіших
розділів аплікаційної форми проєкту для подання на участь у
Програмі підтримки проєктів секторальної політики,
пропонованої Європейським Союзом.

Корисні онлайн ресурси для 
навчання щодо підготовки проєктів 

ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У РОЗРОБЦІ ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YSsWAF

Відбудова Сходу України та відновлення місцевих громад після
руйнівного впливу збройного конфлікту — ключове питання
державної політики. Як визначити, що саме потрібно громадам?
Як запобігати виникненню конфліктів та знизити напруженість у
громаді? Як працювати із соціальними стандартами? Що таке
сучасний соціальний менеджмент та чутливий до конфлікту
підхід? Хто такі «зацікавлені сторони» і як їх залучати до
планування, впровадження та оцінки проєкту?

СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2TplveO

Курс містить базову інформацію, яка допоможе представникам
органів місцевого самоврядування (і не тільки) розробити
проєктну пропозицію, управляти проєктом та звітувати про його
впровадження.

ПІДГОТОВКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YIj5hq

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація

5



Ви давно планували започаткувати стартап? Втомились
працювати на когось і мрієте про власну справу? Тоді цей
легендарний курс, що восени 2014 року читався у
Стенфордському університеті, саме для вас!

ЯК СТВОРИТИ СТАРТАП

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2Z0kDhU

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація

Чому одні країни, підприємства або ж люди стають фінансово
успішними, а інші – ні? Якими є загальні принципи управління
фінансами, які визначають успіх? Що треба врахувати, маючи
бізнес-ідею? Як оцінити ефективність та інвестиційну
привабливість бізнесу? Якими є найсучасніші тренди розвитку
фінансів?

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2OSHFrl
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Опитування проводиться Департаментом
міжнародної технічної допомоги, інноваційного
розвитку та зовнішніх зносин Луганської
облдержадміністрації з метою узагальнення
напрямків розвитку професійних знань,
практичних навичок і особистісних якостей
мешканців області, які зацікавлені у розвитку своїх
організацій та Луганщини.

Долучайтесь нам важлива ваша думка!
Контактна інформація:
тел. (06452) 23035
email: depzz_mtd@ukr.net

Онлайн-форма ОПИТУВАННЯ за посиланням:

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація

http://bit.ly/2qslbSv
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Опитувальник
щодо тематики навчальних заходів, які 

організовуються міжнародними 
організаціями, що діють на території 

Луганської області

mailto:depzz_mtd@ukr.net
http://bit.ly/2qslbSv


10 грантів 10-ти стартапам. Очікується, що внесок
стартапу у проєкт гранту буде не менше ніж 25 %
загального бюджету проєкту. Заявки, у яких внесок
стартапу є більшим ніж 25% отримають більше балів
при оцінюванні. Податись на грант можна в один з
2-х раундів

ГРАНТИ СТАРТАПАМ

Програма USAID 
«Конкурентоспроможна економіка 

України»

Зареєстровані в Україні компанії або 
приватні підприємці

06.09.2020

https://bit.ly/37VbHAt
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З метою системного та сталого розвитку пріоритетних
секторів економіки цільових регіонів та створення
нових робочих місць, грантова підтримка
надаватиметься для реалізації бізнес-проєктів в
Луганської та Донецької областей, та в окремих районах
та містах Запорізької області уздовж узбережжя
Азовського моря.
Метою програми є відновлення або посилення ділової
активності, зниження напруги на ринку праці та
забезпечення розвитку секторів економіки, які є
критично важливими для подальшого економічного
розвитку регіону. Загальна сума грантового пулу, який
розподіляється протягом 2019-2020 років, складає 5,24
млн. доларів США, у тому числі 2,56 млн.доларів США
для Конкурсу, що оголошується.

КОНКУРС ГРАНТІВ НА 
ЗАПОЧАТКУВАННЯ, ВІДНОВЛЕННЯ 
ТА РОЗШИРЕННЯ  МІКРО, МАЛИХ 

ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Програму ООН із відновлення та 
розбудови миру

Зареєстровані в Україні компанії або 
приватні підприємці

06.09.2020

https://bit.ly/39Y6vNj
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Прийом концепцій субгрантових проектів
доробки/переробки плодоовочевої, м’ясної,
молочної або рибної продукції для вдосконалення
партнерств із мікро-, малими та середніми
підприємствами (ММСП)

КОНКУРС СУБГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 
ДОРОБКИ/ПЕРЕРОБКИ 

ПЛОДООВОЧЕВОЇ, М’ЯСНОЇ, 
МОЛОЧНОЇ АБО РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Програма USAID з аграрного і 
сільського розвитку(AГРО)

ФОП та організації

07.09.2020

https://bit.ly/31b0LgA

https://bit.ly/31b0LgA
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Програма USAID з аграрного і сільського
розвитку(AГРО) запрошує подавати концепції
субгрантових проектів для реалізації проектів,
розроблених на збільшення обсягів виробництва та
продажу кондитерської продукції, насамперед,
локального виробництва.

Програма USAID АГРО проведе передзаявочний on-
line семінар з 10:00 до 12:00 02 вересня 2020р. Цей
семінар дозволить прийнятним і зацікавленим
заявникам задати питання стосовно РПЗ і отримати
роз’яснення щодо порядку заповнення аплікаційної
форми.

КОНКУРС СУБГРАНТІВ НА 
ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА 

ТА ПРОДАЖУ КОНДИТЕРСЬКОЇ 
ПРОДУКЦІЇ

Програма USAID з аграрного і 
сільського розвитку(AГРО)

ФОП та організації

28.09.2020

https://bit.ly/2YjMqfR

https://bit.ly/2YjMqfR


Грантові заявки на впровадження 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, що регулюють гранти за контрактами,
та внутрішніх процедур управління грантами
Програми КЕУ.

ГРАНТИ ДЛЯ ПІДТРИМКИ УЧАСТІ У 
ТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАХОДАХ

Програма USAID 
«Конкурентоспроможна економіка 

України»

Українські приватні підприємства, бізнес-
асоціації, інші організації з підтримки 

бізнесу

30.09.2020

http://bit.ly/2Mir6lm
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Мета програми: допомогти малому і середньому
бізнесу знизити витрати і зберегти зв’язок з клієнтами.
Це лише частина взятих нами на себе зобов’язань по
підтримці малого і середнього бізнесу, міністерств
охорони здоров’я, медичних організацій та їх
працівників під час боротьби з пандемією.
Саме для здійснення допомоги Google пропонує таким
компаніям бонуси на рекламу на загальну суму 340
мільйонів дол. США. Бонусом можна скористатися, щоб
компенсувати майбутні витрати на рекламу в сервісах
Google Ads, до кінця 2020 року. Це частина
масштабнішої ініціативи Google щодо підтримки
компаній малого й середнього бізнесу, організацій і
державних служб охорони здоров'я, а також медичних
працівників, які безпосередньо борються з пандемією.

КОШТИ НА РЕКЛАМУ

GOOGLE

МАЛИЙ ТА СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

31.12.2020

https://bit.ly/2YjHmr3
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Метою Програми є підвищення обізнаності
громадян про громадянську діяльність та їхнє
залучення до неї на національному, регіональному і
місцевому рівні
Основні завдання
 Підтримка стратегічного розвитку організацій у

напрямку забезпечення можливості гнучко
реагувати на непередбачувані події

 Масштабування успішних пілотних проєктів,
розпочатих у результаті адаптації до епідемії
COVID-19.

 Поглиблення організаційного навчання
Обсяг фінансування: загальна сума грантової
програми 150 тис. дол. США. Успішним заявникам 4-
6 грантів середньою сумою гранту до 30 тис. дол.
США

КОНКУРС ЗАЯВОК “СТАБІЛІЗАЦІЙНИЙ 
ФОНД ПІДВИЩЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
СТІЙКОСТІ, АДАПТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ, 

ІННОВАЦІЙ ТА НАВЧАННЯ ОГС”

Міжнародна організація Pact

04.09.2020

https://bit.ly/30vquQE
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Цим конкурсом Міжнародний фонд "Відродження"
прагне підтримати нові стартапи та зміцнити діючі
соціальні підприємства, популяризувати соціальне
підприємництво та створити позитивну практику
залучення соціальними підприємствами коштів
спільноти.

Максимальна сума дофінансовуватиме становить
150 000 гривень

КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА

Міжнародний фонд «Відродження»

07.09.2020

http://bit.ly/2Pvu07v
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https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2Pvu07v&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2T090DUsTDTlPueHO74RVb


Це модульна освітня програма, що підтримує
активні парафіяльні громади України та їхні
інноваційні соціальні ідеї.
Програма складається з двох частин:
- НАВЧАЛЬНА ЧАСТИНА - три навчальні модулі в м.
Львові (смт. Брюховичі) та освітні заходи в онлайн
форматі
- ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА - написання грантових
заявок та реалізація заявлених проєктів,
менторський супровід команд.
У підсумку програми буде обрано 10 команд, які
отримають міні-ґранти від Львівської освітньої
фундації у розмірі до 30 000 грн. на реалізацію
проєктів, опрацьованих у рамках навчальної
програми.

ОСВІТНЬО-ГРАНТОВА ПРОГРАМА 
"СОЦІАЛЬНІ ІННОВАЦІЇ ГРОМАД"

Львівська освітня фундація

07.09.2020

https://bit.ly/3icP9PF
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20 релігійних громад зі всієї території 
України ПОВИННІ бути представлені ДВОМА 

особами: 1 священник та 1 активний 
представник громади

https://bit.ly/3icP9PF


Метою проєкту є розвиток інституційної
спроможності представників громадянського
суспільства в регіонах у сферах демократизації та
забезпечення прав людини для посилення їхнього
впливу на процес реформування в країні, шляхом
кращої координації, мережевої співпраці, а також
для впровадження більш інклюзивного,
демократичного врядування, заснованого на
забезпечені прав людини. У 2015 році Міністерство
охорони здоров’я України звернулося до
міжнародних організацій, включно з ПРООН, із
проханням підтримати процес державних
закупівель медичних препаратів.

“ГРОМАДСЬКИЙ МОНІТОРИНГ 
ДОСТАВКИ ТА НАЯВНОСТІ 

ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА МІСЦЕВОМУ 
РІВНІ “

Міністерством закордонних справ 
Данії за реалізації ПРООН в Україні

07.09.2020

https://bit.ly/3hmMBy9
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https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/3hmMBy9&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw270CbR1fuRgXOh4iIcYrlB


Мета: посилити потенціал українських організацій
громадянського суспільства та незалежних медіа для
протидії негативному впливу спалаху COVID-19.
Напрямки
1. Гранти швидкого реагування
За цим тематичним напрямком приймають заявки на
термін від трьох до дев’яти місяців із загальним
бюджетом до 11 000 доларів США. Пропозиції повинні
стосуватися однієї з наступних категорій:
1.1. Мобілізація соціальної підтримки під керівництвом
громадянського суспільства
1.2. Діджиталізація
2. Гранти на розвиток демократії
За цим тематичним напрямком приймаються заявки із
бюджетом до 38 000 доларів США. Пропозиції повинні
стосуватися однієї з наступних категорій:
2. 1. Просування незалежних ЗМІ
2. 2. Моніторинг щодо державних процедур та політик

КОНКУРС “COVID-19: СТІЙКІСТЬ ТА 
СПРОМОЖНІСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА”

Black Sea Trust for Regional 
Cooperation (BST) за підтримки ЄС

Організації громадянського суспільства

15.09.2020

https://bit.ly/3irAaBE
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https://bit.ly/3irAaBE


Підтримуються грантові заявки, результатами яких
є:
1) нарощування потенціалу сектору громадянського
суспільства у забезпеченні справедливої та
прозорої приватизації державних активів;
2) підтримка реалізації Стратегії приватизаційної
комунікації, завдяки якій громадськість матиме
доступ до інформації в режимі реального часу та
чітке розуміння процесу приватизації та її переваг
для українського суспільства.
У рамках конкурсу буде надана підтримка двом
грантодавцям. Загальний фонд конкурсу 250 000$

EDGE BUY-IN GAP

International Development Group LLC or 
IDG

18.09.2020

https://bit.ly/3l1YLPD
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https://bit.ly/3l1YLPD


Конкурс проводиться в рамках грантової програми
«Громадяни і парламент: демократичне представництво
та ефективна взаємодія».
Види діяльності в рамках грантової програми:
 Вивчення та прогнозування потенційного впливу

зміни виборчої системи;
 Моніторинг роботи Комітетів Верховної Ради

України ;
 Побудова системи парламентської громадянської

просвіти для громадян в округах;
 Розробка та надання громадськості та народним

депутатам України інструментів у здійсненні
представницької, законодавчої та контрольної
функції.

 Ґендерне інтегрування на рівні округів, посилення
лідерства жінок-депутаток у одномандатних
виборчих округах.

КОНКУРС ГРАНТІВ

Фонд Східна Європа в рамках 
Програми USAID РАДА

24.09.2020

https://bit.ly/2YOpxkR
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Громадські організації

https://bit.ly/2YOpxkR


Мета конкурсу: залучення молоді до розробки та
впровадження проєктів місцевого економічного
розвитку, підтримка підприємницької та
інноваційної проєктної діяльності та популяризація
сільського туризму як дієвої форми соціально-
економічного розвитку сільських територій.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ 
КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ 
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЯХ

Проекту ЄС «Підтримка розвитку 
системи географічних зазначень в 

Україні»

Молоді люди віком 16-35 років - школярі, 
студенти, аспіранти, представники 

органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій

15.10.2020

https://bit.ly/3h2C37K
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https://bit.ly/3h2C37K


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.

Максимальна сума безповоротного фінансового
внеску – максимум 10 000 EUR за проєкт.

Максимальна кількість обраних проєктів обмежена
бюджетом, виділеним на цей конкурс, який
становить 40 000 EUR

МАЛІ ГРАНТИ 2020

Посольство Словацької Республіки

НУО, некомерційні суб’єкти 
та місцева влада

15.10.2020

http://bit.ly/2J1O6Cx
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https://www.google.com/url?q=https://l.facebook.com/l.php?u%3Dhttps%253A%252F%252Fbit.ly%252F2J1O6Cx%253Ffbclid%253DIwAR2XT1Ew1xikbw2Rop632Ojyr_yV1GRQ_Ir1FqmErowz-BMtpnVUY-V6JCE%26h%3DAT2wix8BDrpCqh2qsGHl3XCnqpRmetwQw40BgXZ5u22Ov4LDSgRphUZYbkVozjNzqMYcW0FVUpFIgPLC8n2vhG03AjdFiikxhVZ7Tn1xbJCzS1WaRmUyxfXxC2OhknfCV_hAh_urfnG5nhUe49Qkvw&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1qHlYZ8CAX79NgLa_i9GC5


Проєкт “Підтримка запобігання корупції та
проведення розслідувань шляхом залучення
громадськості на місцевому рівні WikiInvestigation,
який реалізує Фонд Інновацій та Розвитку (IDF) за
фінансової підтримки Європейського Союзу,
оголошує третю (заключну) хвилю міні-грантів на
проведення антикорупційних розслідувань на суму
до 500 євро.

Головна мета конкурсу:Провести розслідування
корупційних правопорушень через платформу
краудсорсингових розслідувань WikiInvestigation.

WIKIINVESTIGATION

Фонд Інновацій та Розвитку (IDF)

01.11.2020

http://bit.ly/2VgMaO1
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У межах цього конкурсу грантів кожна організація може:
• Провести оцінку власного рівня розвитку (самооцінку або

зовнішню фасилітовану оцінку) та визначити нагальні
потреби й пріоритетні сфери розвитку;

• Скласти індивідуальний план організаційного розвитку;
• Отримати грант (безповоротну фінансову допомогу) для

оплати послуг з організаційного розвитку;
• Провести тендер (конкурсний відбір) і обрати найкращого

постачальника послуг з організаційного розвитку
(тренера, коуча, консультанта, фасилітатора);

• Провести заходи (тренінг, консультація, фасилітована
стратегічна сесія тощо), які відповідатимуть потребам
організації та допоможуть виконати план з
організаційного розвитку;

• Провести повторну оцінку рівня розвитку своєї організації,
порівняти результати, скласти подальший план розвитку
та повторити весь цикл спочатку.

КОНКУРС ГРАНТІВ З 
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

ІСАР Єднання

01.12.2020

https://bit.ly/2YiRArL
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Громадські і благодійні організації 
України

https://bit.ly/2YiRArL


House of Europe (“Дім Європи”) шукає локальних
партнерів, щоб створити поп-ап хаби з метою
розвитку креативного підприємництва в регіонах.
Основні завдання хабів
1) Підтримати та прискорити розвиток місцевих
підприємців та стартапів у креативних індустріях
через теоретичне та практичне навчання, доступ до
українських мереж та мереж у ЄС.
2) Підвищити рівень знань про House of Europe та
інші можливості в Європі: обміни між фахівцями,
навчальні подорожі, гранти — серед місцевих
підприємців креативної індустрії та ширшого кола
агентів змін.
Детальна програма для кожного міста буде
складена спільно з місцевим партнером.

КОНКУРС ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ 
КРЕАТИВНИХ ХАБІВ ТА КУЛЬТУРНИХ 

ОРГАНІЗАЦІЙ

House of Europe

Креативні хаби,  приватні культурні 
організації, ГО,  культурні організації

02.12.2020

https://bit.ly/3eoq16U
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Кожен пропонований проект повинен 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. Заходи можуть відбуватися
онлайн з використанням інтернет-платформ для
відеоконференцій (Zoom, WebEx, інші).

Буде підтримано щонайменше 7 проектів з
максимальним бюджетом до 30 000 гривень.
Загальний бюджет конкурсу — 210 000 гривень.

«КУЛЬТУРА ЗАКОННОСТІ»
КОНКУРС МИСТЕЦЬКИХ ПРОЄКТІВ

Посольство Королівства Нідерландів

31.12.2020

https://bit.ly/33ClQ39
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Мета конкурсу – підтримка громадських ініціатив,
які спрямовані на посилення солідарності,
самозарадності та взаємодопомоги в українському
суспільстві під час пандемії COVID-19.
У межах цього лоту учасниками конкурсу є лише
громадські організації, громадські спілки,
благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому
регіоні України.
Конкурс «Людяність і взаємодопомога» має чотири
головні категорії проєктів:
Категорія 1: Допомога закладам охорони здоров’я
та медичним працівникам
Категорія 2: Самозарадність вразливих груп
Категорія 3: Повага до прав людини та доступне
правосуддя
Каегорія 4: Інформування та просвітництво

«ЛЮДЯНІСТЬ І 
ВЗАЄМОДОПОМОГА»: 

ГУМАНІТАРНА ІНІЦІАТИВА 
ПРОТИ ПАНДЕМІЇ

Міжнародний фонд «Відродження»

31.12.2020

https://bit.ly/3aWiTwt
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Підтримуються міжрегіональні візити/ініціативи,
онлайн-зустрічі та конференції, що сприяють
формуванню культури законності та доброчесності
як важливої складової вільного від корупції
суспільства.
Кожен пропонований проект повинен передбачати
проведення принаймні одного публічного/
відкритого заходу, в якому візьмуть участь
щонайменше 20 осіб. Якщо це онлайн-проекти, то
таких зустрічей має бути не менше п’яти. Публічні
заходи, чи зустрічі онлайн, мають бути належним
чином підготовлені та анонсовані.
В рамках Програми буде підтримано щонайменше
20 проектів з максимальним бюджетом до 15 000
гривень. Загальний бюджет Програми — 300 000
гривень.

«КУЛЬТУРА ЗАКОННОСТІ»
ПРОГРАМА НАЦІОНАЛЬНИХ ОБМІНІВ

Посольство Королівства Нідерландів

Юридичні особи усіх форм власності 
(включно з ФОП)

31.12.2020

https://bit.ly/33ClQ39
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Метою конкурсу є підтримка ініціатив організацій
громадянського суспільства (надалі – ОГС) по зміцненню
горизонтальних багаторівневих мереж та коаліцій для більш
ефективного залучення громадян до процесу впровадження
демократичних реформ на національному,
субнаціональному та місцевому рівнях.
Пріоритетність реформ, що охоплюються конкурсом:
• Антикорупційна діяльність – продовження громадянського
нагляду та контролю за проходженням антикорупційних
реформ в Україні; судова реформа – посилення незалежного
моніторингу суддів з боку громадянського суспільства;
євроінтеграція – побудова загальнонаціональної підтримки
необхідних змін в політиці;
• залучення громадськості до реформи системи надання
адміністративних послуг в регіонах внаслідок
децентралізації; забезпечення прав ЛГБТ-спільноти, людей з
обмеженими можливостями та інших вразливих груп.

КОНКУРС СЕКТОРАЛЬНО-ЦІЛЬОВИХ
ГРАНТІВ

Pact

Організації громадянського суспільства

31.12.2020

http://bit.ly/31qcc2q
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Пріоритети РПО:
-Удосконалення нормативно-правової бази, що
регулює питання запобігання корупції,
забезпечення прозорості, підзвітності,
доброчесності на національному та
субнаціональному рівнях
-Залучення громадян до здійснення нагляду за
діяльністю Уряду і до поширення передового
досвіду громадянської участі
-Уповноваження жінок і вразливих груп протистояти
корупції
-Відслідковування соціальної динаміки у сфері
корупції та запобігання їй, ставлення і чинників, що
спонукають до дії, а також інструментів для
забезпечення змін у поведінці.
-Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим
секторами щодо запобігання та подолання корупції.

ПРОГРАМА «ПІДТРИМКА 
ОРГАНІЗАЦІЙ-ЛІДЕРІВ У ПРОТИДІЇ 

КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ “ВЗАЄМОДІЯ!”»

Агентства США з міжнародного 
розвитку (USAID)

Громадянське суспільство

31.01.2021

https://bit.ly/2yrhGiP
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Прийом концепцій субгрантових проектів
доробки/переробки плодоовочевої, м’ясної,
молочної або рибної продукції для вдосконалення
партнерств із мікро-, малими та середніми
підприємствами (ММСП)

КОНКУРС СУБГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ 
ДОРОБКИ/ПЕРЕРОБКИ 

ПЛОДООВОЧЕВОЇ, М’ЯСНОЇ, 
МОЛОЧНОЇ АБО РИБНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Програма USAID з аграрного і 
сільського розвитку(AГРО)

ФОП та організації

07.09.2020

https://bit.ly/31b0LgA
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Метою Програми є підвищення рівня
енергоефективності багатоквартирних будинків.
Фонд енергоефективності підтримує ініціативи
щодоенергоефективності, впровадження
інструментів стимулювання і підтримки здійснення
заходів з підвищення рівня енергетичної
ефективності будівель та енергозбереження (Заходи
з енергоефективності), зокрема в житловому
секторі, з урахуванням національного плану щодо
енергетичної ефективності, зменшення викидів
двоокису вуглецю з метою виконання Паризької
угоди, впровадження acquis communautaire
Європейського Союзу та Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства, забезпечення
дотримання Україною міжнародних зобов’язань у
сфері енергоефективності.

ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ 
ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ 

БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 
«ЕНЕРГОДІМ»

Фонд енергоефективності

ОСББ

31.12.2023

https://bit.ly/2VSqhEN

32

https://bit.ly/2VSqhEN


У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:

- космічні технології (ракети, системи для запуску,
супутники, космічна інженерія та усі пристрої,
призначені для дослідження та освоєння космосу)

- активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть
відновити втрачені функції організму чи замінити
орган, біотехнології в медицині, протези,
екзоскелети, медичні пристрої, медичне
устаткування, технології для людей специфічних
професій)

КОНКУРС ІНЖЕНЕРНИХ СТАРТАПІВ

Vernadsky Challenge

01.09.2020

http://bit.ly/3b2HXD4
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https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/3b2HXD4&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0EbvWpTd9No3rP0HzQdTJb


Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом
краудфандінгу – залучення коштів від громадян

Мета: зміценння зв’язків ЗМІ з їхніми аудиторіями,
формування навколо медіа сталих спільнот

Максимальна сума дофінансовуватиме становить
150 000 гривень

КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ МЕДІА

Міжнародний фонд «Відродження»

07.09.2020

http://bit.ly/3a8hFhp
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https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/3a8hFhp&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0EH8kWquY61tyYynLqwrLy


Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику
фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом
краудфандінгу – залучення коштів від громадян

Завдяки підтримці, громадські організації, які
реалізують проекти у сфері культури та залучають
кошти спільноти отримають додаткові можливості
для реалізації своїх ідей

Максимальна сума дофінансовуватиме становить
150 000 гривень

КОНКУРС ІДЕЙ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА 
В КРАУДФАНДІНГОВІЙ ІНІЦІАТИВІ 

«КУЛЬТУРА. СПІЛЬНОТА»

Міжнародний фонд «Відродження»

07.09.2020

http://bit.ly/2vm4OcD
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https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2vm4OcD&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2ilK6IXPxMSna3Y1NMDjTA


Цілі програми «Стипендії»:
• забезпечити фінансову підтримку мобільності в межах

України, завдяки якій представники сфери культури та
креативних індустрій зможуть обмінятись досвідом та
покращити свої компетенції;

• забезпечити фінансову підтримку зовнішньої
мобільності, що націлена на обмін досвідом
представників сфери культури та креативних індустрій та
на доступ до матеріалів в архівах, бібліотеках, музеях та
лабораторіях за кордоном;

• забезпечити підвищення кваліфікації та вдосконалення
професійних навичок представників сфери культури та
креативних індустрій України за допомогою навчання
або стажування.

Мінімальна сума стипендії: 5 тис. грн.
Максимальна сума стипендії (не може бути збільшена): 100
тис. грн.

СТИПЕНДІЇ

Український Культурний Фонд

31.10.2020

https://bit.ly/2Uu1XI8
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Пріоритетні напрямки:
• Виконавчі та образотворчі мистецтва, включаючи, але
необмежуючись ними, усі жанри музики, танцю, моди,
театру, літератури, кіно, фотографії та відео.
• Образотворче мистецтво, включаючи, але не
обмежуючись ними, виставки картин, скульптур,
фотографії, артефактів, мультфільмів, фресок, графіті та
інших подібних творів.
•Інноваційні проєкти у таких сферах, як кулінарне
мистецтво, спорт (командний та індивідуальний,
традиційний та екстремальний), містобудування,
дизайн відео та настільних ігор, віртуальна реальність
та ін.
Усі проєкти повинні сприяти культурі США в Україні або
висвітлювати американсько-українську співпрацю в
обраній тематичній галузі.

ПРОГРАМУ МАЛИХ ГРАНТІВ 
ГРОМАДСЬКОЇ ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ 

ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ У СФЕРІ 
КУЛЬТУРИ ТА ПІДТРИМКИ МОЛОДІ 

НА 2019–2020 РР.

Посольство США в Києві

05.06.2021

https://bit.ly/3flHxJx
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Недержавні організації, зареєстровані 
в Україні

https://bit.ly/3flHxJx


Заявки на отримання міні-грантів для проведення
подій, що популяризують новітні технології.
Продемонструвати, наскільки цікавим є цифровий
світ, та надихнути дітей і молодь на його вивчення.
Подавати заявки потрібно в електронному вигляді.
Розмір кожного окремого міні-гранту – 9000
гривень. Кожна організація може подати декілька
заявок і отримати до 3-х міні-грантів або 27000
гривень.
Важливо! У 2020 році на грантову підтримку
зможуть претендуватимуть винятково події,
заплановані в онлайн-форматі.

МІНІ-ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАХОДІВ ДЛЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

Meet and Code

10.09.2020

https://bit.ly/3gK5Y3w
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ОГС

https://bit.ly/3gK5Y3w


Мета проєкту: ознайомити освітян/-ок з
інтерактивними ресурсами для роботи з
історичними подіями, надати методики створення
навчальних модулів на основі цих інструментів,
спільно розробити підходи, якими зможуть
користуватися інші вчителі/-льки

ПРОЄКТ «ПРИХОВАНІ СПОГАДИ. 
ПРОДОВЖЕННЯ»

За фінансової підтримки Федерального 
міністерства закордонних справ 

Німеччини.

16.09.2020

https://bit.ly/31vGuCG
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Педагоги закладів загальної середньої 
освіти та тренери/-ки позашкільних 

курсів

https://bit.ly/31vGuCG


В рамках кожного з них буде виділено 100 млн єврона
вирішення освітніх проблем, пов'язаних з пандемією
COVID-19.
- Конкурс у сфері готовності до цифрового навчання
підтримає проєкти в сфері шкільної та професійної
освіти та навчання, а також вищої освіти. Ця ініціатива
має на меті поліпшити умови дистанційного, змішаного
та онлайнового навчання. Вона також передбачає
підтримку вчителів та тренерів і забезпечуватиме
інклюзивність цифрового навчання
- Конкрус "партнерств задля творчості" підтримає
проєкти в сфері молоді, шкільної освіти та освіти
дорослих. Він спрямований на розвиток навичок та
умінь, які заохочують творчість і покращують якість
робіт молоді, додають їм новаторства і визнання.
Обидві ініціативи допоможуть об’єднати освітні,
навчальні та молодіжні організації з організаціями із
культурного та творчого секторів

КОРОНАВІРУС: КОНКУРСИ НА 
ПІДТРИМКУ ЦИФРОВОГО 

НАВЧАННЯ І ТВОРЧИХ НАВИЧОК

Програма Erasmus+

29.10.2020

https://bit.ly/3jxb98z
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«Ідеї народжують зміни»
Інформаційний проєкт, що містить календар
грантових програм, інтерактивну карту відновлених
об'єктів інфраструктури та корисні інформаційно-
методичні матеріали з грантрайтингу, в яких містяться
рекомендації з підготовки проєкту та подання
грантової заявки, посилання на різноманітні
платформи з пошуку грантових конкурсів.

Інформація для підготовки проєктів 

http://grantloda.inf.ua/

«Соціальне проєктування та грантрайтинг»
Цей посібник створений з метою надання допомоги з
підготовки проєктів та управління ними. Видання
містить детальний типовий алгоритм підготовки
проєктної заявки.

http://bit.ly/2VgTWWi

Concept Note Вашого проєкту. Швидкий путівник з
написання.
concept note - це такий собі локанічний опис проєкту, 
який Ви у змозі “тримати в голові”. загальна “схема” 
Вашого проєкту. І це Ваш шанс отримати схвальний
відгук від донора, перш ніж він перегляне повну
заявку.http://bit.ly/355iWEj

«Інформаційні джерела грантрайтингу»
Зручний та корисний ресурс з пошуку грантових
програм, який містить актуальні посилання на веб-
ресурси платформ, установ та органцізацій, що
надають міжнародну технічну допомогу

http://bit.ly/2OkrCk5
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проєкт USAID “Громадяни в дії” презентував посібник
“Соціальне підприємництво: Бізнес-модель.
Реєстрація. Оподаткування”, який допоможе
розібратись в українському законодавстві з цього
питання.
Посібник допоможе тим громадським активістам, які
вже мають ідею для соціального підприємництва, але
поки не знають як втілити її на практиці

Інформація для підготовки проєктів 

http://bit.ly/2znd11n

Посібник включає:
Інформаційно-методичні матеріали щодо розробки
проєктів;
Пояснення відносно стандартизованої форми
викладення проєктної пропозиції;
Стандартизована форма проєктної заявки та
інструкція стосовно її заповнення;
Зразки заповнення

http://bit.ly/2mNBx5P

Презентація включає:
Основні поняття проєктної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проєкту, формулювання проблеми;
Моніторинг проєкту;
Бюджет проєкту
Прикладиhttp://bit.ly/2jIa0Sa

Благодійний концерт як інструмент фандрейзингу.
Підготовка благодійного концерту (райдер, промоція, 
бюджет).
Проведення концерту.
Звітування та використання зібраних коштів.
Що каже закон.
Що радять практики.

http://bit.ly/2jIa0Sa
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У посібнику подано інформацію щодо інструментів фі
нансування проєктів Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020». Розкрито особливості роботи з
«Порталом учасників» Європейської комісії, методи
пошуку партнерів, структуру проєктної пропозиції,
критерії її оцінювання.

http://bit.ly/2G8VVqn

https://bit.ly/2vcuUf2

«Креативна Європа» – це програма Європейського
Союзу, спрямована на підтримку культурного,
креативного та аудіовізуального секторів. З 2014 до
2020 року на підтримку європейських проєктів, що
дають можливість подорожувати, охоплювати нові
аудиторії, обмінюватися практичними навичками та
вдосконалюватися, планується виділити 1,46
мільярда євро.

https://bit.ly/2ASzDb0

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014-2020 рр., що підтримує проєкти
співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері
освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з
країн-партнерів (Programme Countries) Програми
Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries)
Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни
Економічного Союзу

https://bit.ly/2Hwe5Cl

ЄС допомагає компаніям в Україні через ініціативу
"EU4Business" та співпрацює з такими організаціями
як: Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),
Німецький банк розвитку (KfW), GFA, Міжнародний
торговий центр (ITC), Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.

Інформація для підготовки проєктів 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація

43

http://bit.ly/2G8VVqn
https://bit.ly/2vcuUf2
https://bit.ly/2ASzDb0
https://bit.ly/2Hwe5Cl


Програма технологічної підтримки неприбуткових
організацій України (TechSoup Україна) запрошує
менеджерів/ок українських неурядових організацій
взяти участь у вебінарах, що допоможуть їм
ефективніше планувати та реалізовувати проекти,
спираючись на можливості цифрових рішень.

http://bit.ly/2MYziHN

Інформація для підготовки проєктів 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Кількість дешевих та безкоштовних онлайн
інструментів постійно збільшується. Ці додатки –
ефективний інструмент покращити роботу з сайтом,
сторінками у соцмережах та візуальним контентом
організації

http://bit.ly/2k63fd6

http://bit.ly/2MYziHN
http://bit.ly/2k63fd6


Довідник розроблений з метою мотивувати людей до започаткування власної
справи. Тут зібрана основна первинна інформація, яка необхідна при реалізації
власної бізнес-ідеї. Сподіваємося, що він буде Вам корисним.
Підприємець – це активна, самодостатня людина, яка сама планує свій час, свої
справи, своє життя. Підприємець – це основа вільного, демократичного суспільства,
основний дієвий фактор протидії диктатурі, державній монополії та політиці
утримування населення в стані бідності і залежності від можновладців. Всі Майдани
та акції громадської непокори в Україні були можливими завдяки приватним
незалежним підприємцям.
Зробіть свій вибір!

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ https://bit.ly/2PeAaGm
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Чекаємо на Ваш feedback! 
Нам важлива Ваша думка!

Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

zbirnikMTD@ukr.net

www.facebook.com/groups/depzz
www.facebook.com/dep.mtd/

+38 (06452) 2-30-35

Якщо Ви представник міжнародної організації
або активний громадянин, який бажає
допомогти надавши інформацію про додаткові
можливості для жителів України та, зокрема,
Луганської області, які не включено до
бюлетеня, але можуть бути цікавими, просимо
Вас проінформувати за наведеними нижче
контактами. Також, ми відкрити до пропозицій
щодо вдосконалення бюлетеня!
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