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Корисно 3



Онлайн курси та тренінги 4

Реєстрація за посиланням:
https://bit.ly/2V8z9VZ

Запрошуємо представників органів місцевого
самоврядування, громадських організацій та всіх
охочих долучитись до цікавої подорожі й 
дослідити такі напрями, як:
· надання публічних послуг у громаді;
· застосування теорії змін у стратегічному
плануванні громад;
· прозоре, відкрите та підзвітне врядування в 
бюджетному процесі;
· історія корупції та успішні практики її
протидії;
· формування спроможної мережі закладів
освіти в громаді;
· міжмуніципальне співробітництво;
· клієнтоорієнтованість у наданні медичних
послуг.

Детальніше ТУТ: https://bit.ly/2YXhnG4

Школа спроможних громад

https://bit.ly/2V8z9VZ
https://bit.ly/2YXhnG4


Онлайн курси та тренінги 5

Дізнайтесь, як заснувати власне підприємство, правильно вести бухгалтерську звітність,
складати фінансовий план, отримати фінансування на розвиток своєї бізнес-ідеї,
просувати продукт і управляти командою.

Детальніше ТУТ: https://bit.ly/2BCrfNu

Безкоштовна Національна онлайн-школа для підприємців

https://bit.ly/2BCrfNu


Онлайн курси та тренінги 6

Детальніше
про курс 

та 
реєстрація

ТУТ:

https://bit.ly/
37XZlYH

Онлайн курс “Смарт-громада: управління
на основі даних”

Якщо ви хочете управляти громадою розумно,
ухвалювати рішення на основі якісних та перевірених
даних, цей курс для вас!
Ви познайомитеся з реальними кейсами громад, які
успішно використовують ІТ-інструменти, дані та
аналітичні рішення на їхній основі для ефективного
управління громадою.
Курс розрахований на всіх, хто цікавиться цифровими
технологіями в управлінні, аналітикою даних: від
фахівців громад, що відповідають за управління та
розвиток громад, готують/аналізують відповідні
рішення, до студентів та інших зацікавлених осіб.

Тривалість курсу складає 6 тижнів.

https://bit.ly/37XZlYH


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
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https://qps.ru/4fWID


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”
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https://qps.ru/ul5Zd


Розвиток громадянського суспільства

Гранти на розвиток європейської культури
солідарності

Фонд підтримує культурні ініціативи, які в розпал глобальної

пандемічної кризи зміцнюють європейську солідарність та ідею Європи

як спільного громадського простору.

Адресат – особи від 18 років, колективи або організації (НУО, державні

установи, приватні підприємства та фрілансери), які працюють

у креативному секторі.

Дедлайн – 14 липня 2020 р.

Організатор – European Cultural Foundation.

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


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
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https://bit.ly/2S2WS7r


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
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https://bit.ly/2YdCOnG


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
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https://bit.ly/2Uupurq


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
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https://goo.gl/t7e91o


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


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс Innovating Justice Challenge 2020

Міжнародний конкурс проектів інновацій у сфері права, які

зосереджені на актуальних проблемних сферах: підтримка малого та

середнього бізнесу, захист прав споживачів, трудові відносини.

Адресат – стартапи, юристи, підприємці, представники юридичних

компаній та громадського сектору.

Організатор – ГО “Юридичні інновації” за підтримки Міністерства

цифрової трансформації України, спільноти Kyiv Legal Hackers та

фінансової підтримки Міжнародного Фонду “Відродження”.

Дедлайн – 5 серпня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2No7bBr
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https://bit.ly/2No7bBr


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
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https://bit.ly/3hLUfmS


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
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https://bit.ly/2BhkwbL


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс для ЗМІ: “ФінГрамота: час звернути увагу!”

Мета – через ЗМІ привернути увагу громадськості до проблематики

браку фінансової грамотності серед сучасної молоді.

Адресат – ЗМІ.

Організатор – Фінансовий портал “Дельта Фінанс”.

Дедлайн – 31 липня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/30W6wij
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https://bit.ly/30W6wij


Розвиток громадянського суспільства

Проект “Впровадження нових форм співпраці влади
та громадських організацій на місцевому рівні”

Мета – спільний пошук шляхів співпраці з громадськими організаціями

та залучення їх до вирішення місцевих проблем або надання послуг

членам громади.

Адресат – сільські, селищні, міські ОТГ.

Організатор – Спілка “Громадські ініціативи України” за підтримки

National Endowment for Democracy (NED).

Дедлайн – 20 липня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/31c7GXl
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https://bit.ly/31c7GXl


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
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https://bit.ly/2Z8n7gk


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній бізнес
23

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


24
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
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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


Малий та  середній бізнес
26

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

Грант для стартапів на стадії розширення

Цей грант для стартапів, які готові до збільшення продажів та/або

залучення інвестицій. Важливо! Очікується, що внесок стартапу

у проєкт буде не менше ніж 25 % від загального бюджету проєкту.

Заявки, у яких внесок стартапу більший ніж 25%, отримають більше

балів при оцінюванні.

Адресат – лише зареєстровані в Україні стартапи (компанії або приватні

підприємці).

Дедлайн – 15 липня 2020 р.

Організатор – програма USAID “Конкурентоспроможна економіка

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

Деталі за посиланням – http://bit.ly/3cfQsvl
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http://bit.ly/3cfQsvl


Малий та середній бізнес

Гранти на підтримку МСП, якими володіють

та керують жінки

Мета – посилювати та просувати роль жінок у бізнесі, а також сприяти

змінам стереотипного мислення, пов'язаного з гендерними ролями.

Важливо! Має бути як мінімум 25 % власних коштів.

Адресат – українські малі та середні підприємства (МСП), якими

керують і володіють жінки, що бажають розширити свій діючий бізнес.

Дедлайн – 31 липня 2020 р.

Організатор – Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка

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

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3aP0xP3
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https://bit.ly/3aP0xP3


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
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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

Преакселераційна програма для стартапів на 

ранній стадії від YEP

Програма дозволить безпечно зануритися у стартап світ, прокачати

свою ідею та підготуватися до перших інвестицій.

Адресат – беріть участь якщо: Ви працюєте над стартапом на ранній

стадії, не довше 1 року, Ваша команда складається з принаймні двох

людей, Ви вже деякий час працюєте над ідеєю стартапу, або у вас є

перший драфт MVP.

Дедлайн – 3 липня 2020 р.

Організатор – за підтримки Програми USAID “Конкурентоспроможна

економіка України”.

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


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Екологія та енергозбереження 

Всеукраїнський молодіжний конкурс 

інноваційних проєктів розвитку туризму 

на сільських територіях

Мета – залучати молодь до розробки та впровадження проєктів

місцевого економічного розвитку, підтримувати підприємницьку

та інноваційну проєктну діяльність та популяризувати сільський туризм

як дієву форму соціально-економічного розвитку сільських територій.

Адресат – молоді люди віком 16-35 років (школярі, студенти,

аспіранти, представники органів місцевого самоврядування,

громадських організацій тощо).

Дедлайн – 2 серпня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3d8TXD6
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https://bit.ly/3d8TXD6


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

37

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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Екологія та енергозбереження

Конкурсу “Вікі любить Землю”

Мета – зібрати фото, що зможуть представити українські природні

пам’ятки та заповідні території у найбільшій онлайн-енциклопедії світу,

та привернути увагу до стану збереження природи.

Адресат – професійні фотографи та любителі.

Дедлайн – 31 липня 2020 р.

Організатор  – громадська організація “Вікімедіа Україна”. 

Деталі за посиланням – https://bit.ly/37Uovr2
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https://bit.ly/37Uovr2


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

Конкурс спільних українсько-французьких
науково-дослідних проєктів

Почався конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних

проєктів на 2021-2022 роки.

Адресат – будь-які науково-дослідні групи закладів вищої освіти

та наукових установ.

Дедлайн – 15 липня 2020 р.

Організатор – Міністерство освіти і науки України, Міністерство Європи

та закордонних справ Франції, Міністерство вищої освіти, досліджень

та інновацій Франції.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3eEfjt9
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https://bit.ly/3eEfjt9


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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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


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 – підтримувати проєкти у сфері культури та підтримувати молодь.

Важливо! До подання заявки організація має мати код DUNS, номер CCR

(NCAGE) та активну реєстрацію у системі SAM.gov. Додаткову інформацію

про отримання коду та реєстрацію в системі можна знайти на сайті

Посольства США: https://bit.ly/2OFSStq або в нашому путівнику “Як

скласти проектну заявку та отримати грант?” (ст. 8): https://bit.ly/2sBQuv4

Адресат – недержавні, неприбуткові організації, зареєстровані в Україні

та США.

Дедлайн – 12 січня/12 квітня/5 липня 2020 р.

Організатор – Посольство США в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2OrLuS4

Програма малих молодіжних та культурних грантів
громадської дипломатії
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Розвиток культури

Проєктні заявки повинні бути пов’язані з однією або кількома

прийнятними темами (перформативне та візуальне мистецтво, художнє

мистецтво; інноваційні проєкти у сферах міського планування, спорту, VR-

технологій тощо) та пріоритетами фінансування, які викладені

в оголошенні.

Дедлайн – 6 липня 2020 р.

Організатор – Посольство США.

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

Програма малих грантів громадської дипломатії
для підтримки проєктів у сфері культури та підтримки

молоді
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https://bit.ly/2WMyLOr


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 – 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 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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Розвиток культури

Мета – сприяти популяризації інноваційного текстильного мистецтва

України та визначити його місце в національній та європейській художній

культурі через промоцію широкого теоретично-практичного матеріалу.

Адресат – майстри, які працюють у галузі живопису та графіки у текстилі.

Дедлайн – 10 липня 2020 р.

Організатор – Львівська Спілка художників за підтримки Українського

культурного фонду.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2V1CLJ8

Конкурсний відбір творів до проекту “Арттекстиль. 
Інтеграція мистецтв”
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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
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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


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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https://goo.gl/sohqcM


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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