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Однією з перспективних цілей роботи Департаменту є
інформування та залучення найбільш широкого кола громадськості
та організацій Луганської області до участі в програмах міжнародних
організацій, які спрямовані на покращення рівня освіти населення,
впровадження новітніх технологій, підтримки бізнесу та
забезпечення соціально-економічного розвитку.

Беручи до уваги, що географічно Луганська область
знаходиться на сході України, нами було обрано 4 орієнтири для
роботи, перші літери яких поєднуються в слоган «EAST», а саме:
«Е» – «effective» (ефективний), «A» – actual» (актуальний, дієвий),
«S» – «special» (особливий), «T» – «trusty» (надійний).

Головна ідея та перспективна ціль – проведення ефективних
заходів, які будуть актуальні та дієві в сучасних умовах для
особливих перетворень, які стануть надійним фундаментом для
соціально-економічного розвитку області.

Один з кроків – це розробка та оприлюднення
інформаційного бюлетеня, який містить інформацію щодо
актуальних грантів, конкурсів та можливостей, які надаються
міжнародними організаціями жителям області для досягнення
певних цілей.

Андре Моруа казав, що кожній людині протягом дня
надається не менше десяти можливостей змінити своє життя. Успіх
приходить до того, хто вміє їх використовувати.

Сьогодні, цей бюлетень і є однією з цих можливостей!
Щиро сподіваюся, що інформація буде у нагоді та принесе

Вам користь. Бажаю добра, творчості і наснаги у роботі.
Хай щастить!

З повагою, 
Директор Департаменту Д.В. ДЕНИЩЕНКО

Вітальне слово директора 
Департаменту зовнішніх зносин, 

зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності

Дениса Денищенка

Шановні користувачі бюлетеню!



Інформація щодо бюлетеня
Укладачі випуску: 

Відділ міжнародної технічної допомоги та європейської 
інтеграції

Снопенко Михайло – начальник відділу 
Целіщев Євгеній – головний спеціаліст

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.

Важлива позитивна риса бюлетеня – його доступність
сприйняття завдяки простоті й стислості викладання інформації,
узагальненню та систематизації матеріалу за змістовими
модулями.

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:
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- 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



02.11.2017 в приміщенні готелю "Мир" (м. Сєвєродонецьк) відбулось третє засідання
обласної координаційної ради з питань реалізації в Луганській області проектів,
програм та ініціатив Європейського Союзу, ПРООН та інших міжнародних організацій.
Захід організовано відділом міжнародної технічної допомоги та європейської
інтеграції Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної
діяльності Луганської облдержадміністрації, за безпосередньої підтримки
Програми розвитку ООН.
Відкрили засідання заступник голови Луганської облдержадміністрації Лішик Ольга,
керівник Програми з відновлення та розбудови миру ПРООН Victor Munteanu та
уповноважений представник Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України Ірина Войнова.
Серед учасників були представники міжнародних організацій, керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконкомів міських рад
міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад.
Висловлюємо вдячність за ідеї та допомогу в організації заходу нашим друзям з
ПРООН: Наталія Сітнікова та Mustafa Sait-Ametov.

Детальніше за посиланням: http://bit.ly/2zfwsIt

НОВИНИ.ПОДІЇ
Третє засідання обласної координаційної ради з питань 

реалізації в Луганській області проектів, програм та ініціатив 
Європейського Союзу, ПРООН та інших міжнародних організацій
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https://www.facebook.com/lishyk.olga?fref=gs&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/victor.munteanu?fref=gs&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003665132274&fref=gs&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/natalia.sitnikova.75?fref=gs&dti=1911154642494368&hc_location=group
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008165688130&fref=gs&dti=1911154642494368&hc_location=group
http://bit.ly/2zfwsIt
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Підтримка бізнесу

Розвиток громадськості

Агропромисловий 
комплекс,екологія

Енергоефективність

Культура, освіта, 
медицина,стажування

IT-технології, інновації
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У столиці зберуться більш ніж 500 підприємців,
власників бізнесу, топ-менеджерів корпорацій,
представників недержавного сектору і не тільки,
аби дізнатися, як розвинути бізнес і збільшити
доходи, інтегруючи у свою діяльність сталий
розвиток.
Теми: переваги та міжнародні практики прозорого
бізнесу; стратегічне управління процесами для
створення взаємовигідних і міцних відносин з
партнерами, постачальниками та підрядниками;
беззбитковий розвиток і масштабування бізнесу;
створення умов, у яких співробітники максимально
розкриють свій потенціал, підвищення приваб-
ливості бізнесу для інвесторів.

FUTURE BUSINESS FORUM 2017 У КИЄВІ

Global Compact Network Ukraine

Бізнес

30.11.2017-01.12.2017

http://bit.ly/2zm4VEJ

http://bit.ly/2zm4VEJ
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10 листопада в Києві відбудеться презентація
можливостей Бізнес Платформи. Такі ж ознайомчі
заходи уже відбулись у всіх обласних центрах
країни.
В усіх 24-ох містах надаватимуться консультації для
малого бізнесу щодо актуальних можливостей
(гранти, програми обміну, тендери, програми
розвитку тощо). У кожному регіоні планується
надання інформації про бізнес-можливості для не
менш як 100 підприємців (загалом 2400+ годин
консультацій).
Програма: http://bit.ly/2lW81ub

В УКРАЇНІ ПРЕЗЕНТУЮТЬ НАЦІОНАЛЬНУ 
ПЛАТФОРМУ БІЗНЕС ВЗАЄМОДІЇ

Міністерство Великої Британії з 
міжнародного розвитку (DFID)

Бізнес

10.11.2017

http://bit.ly/2zzyQKL

http://bit.ly/2lW81ub
http://bit.ly/2zzyQKL
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Мета ініціативи – мобілізувати всі наявні ресурси
для поліпшення умов життя внутрішньо
переміщених осіб (ВПО) по всій території України.
Щоб стати учасником Академії Краудфандингу,
підприємці повинні були описати свою бізнес-ідею
та вказати, для чого і скільки потрібно їм інвестицій.
Після цього краудфандинг-експерти обрали 15
найбільш цікавих та соціально значущих проектів,
заснованих ВПО, з поміж більш як 85 заявок.
Напрями бізнесів, що були відібрані дуже різні: від
виробництва традиційних українських килимів до
інтерактивного мобільного додатку.

КРАУДФАНДИНГ В УКРАЇНІ

ПРООН
за фінансової підтримки Посольства 

Великої Британії в Україні

Бізнес

Діюча

http://bit.ly/2imYYAU

http://bit.ly/2imYYAU
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Завдяки грантам на самозайнятість та
мікропідприємництво, проект надасть змогу
вимушеним переселенцям та членам приймаючих
громад розпочати новий або розширити наявний
бізнес.
Сума грантів: самозайнятість до 650
євро, мікропідприємництво - до 2500 євро.

ПРОЕКТ З САМОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА 
САМОЗАЙНЯТОСТІ 

Міжнародна організація з міграції за 
фінансової підтримки Уряду 

Федеративної Республіки Німеччина

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 
Донецької, Луганської областей, а також 

Криму

15.12.2017

http://bit.ly/2gDalAP

http://bit.ly/2gDalAP
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В рамках конкурсу молоді українські таланти
можуть презентувати свій проект бізнесу або
соціального підприємства та мати шанс виграти 11
000 доларів США.
Конкурс буде організовано у два етапи. Перший
етап пройде в Україні, де конкурсанти будуть
змагатися за приз 1000 доларів та поїздку до США. В
Америці буде організований заключний етап
конкурсу, в якому конкурсанти будуть змагатися за
головний приз 11 000 доларів США – перше місце,
друге місце – 7 000 доларів США, третє місце – 3500
доларів США.

КОНКУРС З ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ 
МОЛОДІ

Благодійний фонд ICEPP

Молоді українські таланти

30.11.2017

http://bit.ly/2lTL3ng

http://bit.ly/2lTL3ng
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Програма передбачає надання 600 бізнес-грантів у
розмірі від 300 до 1000 доларів США, в залежності
від індивідуальних потреб, на початок нового та
відновлення або розширення існуючого бізнесу
(гроші будуть спрямовані на банківський рахунок
особи в українській валюті за курсом, актуальним на
дату перерахування). Бізнес-гранти будуть надані
учасникам проекту за умови успішного захисту
власної бізнес-ідеї.

ПРОГРАМА НАДАННЯ
БІЗНЕС-ГРАНТІВ

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи 
зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, 

Запорізької та Дніпропетровської 
областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей

Діюча

http://bit.ly/2vZmCd3

http://bit.ly/2vZmCd3
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Програма передбачає створення принаймні 250
нових робочих місць для ВПО та осіб, які
постраждали від конфлікту в Україні. В рамках цього
компоненту будуть надані бізнес-гранти для
розширення бізнесу та створення нових робочих
місць, в розмірі від 2000 до 10000 доларів США.

ПРОГРАМА СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ 
МІСЦЬ для ВПО

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи 
зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, 

Запорізької та Дніпропетровської 
областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей

Діюча

http://bit.ly/2wD4yCu

http://bit.ly/2wD4yCu
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Програма передбачає підтримку принаймні 500
ВПО та осіб, які постраждали від конфлікту в Україні,
шляхом надання індивідуальних грантів в розмірі
до 200 доларів США для отримання нових та
покращення існуючих навичок через проходження
відповідних курсів професійної освіти.

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА 

РИНКУ ПРАЦІ для ВПО

Данська Рада у справах Біженців

Внутрішньо переміщені особи 
зареєстровані та проживають на 
території Донецької, Луганської, 

Запорізької та Дніпропетровської 
областей, а також жителі Донецької та 

Луганської областей

Діюча

http://bit.ly/2k8p5fq

http://bit.ly/2k8p5fq
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Маючи досвід ведення проектів, а також своривши
курс "Юридичні аспекти та особливості створення
власного бізнесу (стартапу)", команда SkillsBar
http://skillsbar.net/ та Ukrainian Language School Kyiv
http://uls.org.ua/ можуть поділитися своїм досвідом
щодо юридичних тонкощів при організації власного
бізнесу. Для цього потрібно заповнити анкету:
https://goo.gl/forms/6SqUwvKOS5W1LEM33
і дочекатися відповіді.

БЕЗКОШТОВНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
ЮРИСТА ДЛЯ СТАРТАПІВ 

SkillsBar

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/cG6B1S

http://skillsbar.net/
http://uls.org.ua/
https://goo.gl/forms/6SqUwvKOS5W1LEM33
https://goo.gl/cG6B1S
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Інноваційний фонд інвестує в рішення, які можуть
вплинути на життя найбільш вразливих дітей.
Працівники фонду виявили, що ці рішення
складаються близько 100 мільярдів доларів, таких
як надзвичайна та епідемічна реакція, транспорт та
доставка, ідентифікація, фінанси, навчання,
персональні дані та пов'язані з ними області.

ФІНАНСОВА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА 
ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ 

UNICEF’s Venture Fund

Стартапи

Постійно діючий

https://goo.gl/r1L1pD

https://goo.gl/r1L1pD
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Основні області підтримки малих проектів:
-Здоров'я; 
- Місцеве самоврядування та децентралізація; 
- Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх 
підприємств (МСП); 
- Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, 
містобудування; 
- Соціальні послуги; 
- Реагування на наслідки конфлікту;
- Законності, справедливості; 
- Культурні заходи

ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ

Швейцарське бюро співробітництва

Державні органи та комерційні 
структури

Постійно діюча

https://goo.gl/sgrPYn

https://goo.gl/sgrPYn


Проекти інфраструктури в рамках стратегій
розвитку, що реалізуються органами місцевої
влади. Сектори: громадський транспорт (трамваї,
метро, потяги, аеропорти), охорона навколишнього
середовища (питна вода, очищення каналізаційних
відходів, управління водними ресурсами, твердими
відходами, проекти, передбачені Кіотським
протоколом), енергетика (зокрема, відновлювана
енергетика та підвищення енергоефективності),
охорона здоров’я, агропромисловість та іригація

ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА 
ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP

Фонд досліджень та допомоги 
приватному сектору (FASEP)

Центральний уряд, регіональна та 
міська влада, технічні агенції

Постійно діюча

https://goo.gl/LJFCTg
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https://goo.gl/LJFCTg


Технології для молоді до 25 років, що сприяють
навчанню та/або участі у громадському житті;
використання даних у реальному часі для прийняття
рішень; рішення для збільшення доступу до
інформації, зокрема до зв’язку, електроенергії,
фінансування та ін.

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ

Фонд ЮНІСЕФ

Підприємства-стартапи

Постійно діючий

http://goo.gl/g3rlNV
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http://goo.gl/g3rlNV


Семінари, тренінги, торгові ярмарки, моделі
«бізнес-для-бізнесу», навчальні візити, інвестори
для МСП, презентаційні тури «Інвестори для МСП».
Заходи для організацій, що підтримують
підприємницьку діяльність: твінінг з європейськими
організаціями, що підтримують підприємницьку
діяльність, аудити, програми обміну, консультаційні
послуги, підготовка тренерів і Академії «Схід Інвест»

ПРОЕКТ EAST INVEST

Проект East Invest під керівництвом 
Асоціації Європейських торгово-

промислових палат (EUROCHAMBRES)

Малі та середні підприємства

2017 рік

http://goo.gl/uTNGTP
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http://goo.gl/uTNGTP


ЄБРР допомогає підприємствам залучати
висококваліфікованих консультантів, які здатні
якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти
(безповоротню фінансову допомогу) для часткової
оплати послуг консультантів.

ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ 
ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ 

БІЗНЕСУ

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР)

Малі та середні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/LpPjnq
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https://goo.gl/LpPjnq
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Під девізом «Fit for Partnership with Germany»
проводиться цілеспрямована підготовка керівників
підприємств і організацій для налагодження
контактів і взаємовигідного економічного
співробітництва з підприємствами Німеччини.
Цільова аудиторія – власники компаній, керівники
вищої і середньої ланки підприємств країн-
партнерів.

ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ 
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ

GIZ GmbH.
«Fit for Partnership with Germany»

Бізнес

Постійно діюча

https://goo.gl/U286Ks

https://goo.gl/U286Ks


Невичерпний перелік основних міжнародних
програм ЄС для допомоги та підтримки бізнесу.

ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ, 
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ 

Європейський Союз

Малий та середній бізнес

Залежно від програми

https://goo.gl/4Piuer
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https://goo.gl/4Piuer
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МOM запрошує НУО з Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської,
Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької,
Чернігівської областей України та міста Києва
подавати проектні пропозиції та бюджети до них на
тему розвитку самозайнятості та дрібного
підприємництва для внутрішньо переміщених осіб
та членів місцевих громад, а також супроводження
бенефіціарів проекту у процесі започаткування або
розвитку власного бізнесу чи власної
самозайнятості.

КОНКУРС ДЛЯ НУО

Міжнародна Організація з Міграції

Неурядові організації

03.11.2017

http://bit.ly/2gzQzpS

http://bit.ly/2gzQzpS
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SALTO EECA шукає приклади цікавих молодіжних
проектів з України в рамках ERASMUS+, які
відбулися в 2017 році.
3 молодіжних обміни, 3 EVS проекти та 3 проекти
мобільності для молодіжних працівників, що
відбулись в Україні, разом із прикладами проектів з
інших країн будуть виставлені на загальній
європейській платформі. Різні інститції та організації
дізнаються про вашу роботу, скористаються
прикладами та отримають натхнення для
подальшої діяльності.
Якщо ви бажаєте розказати про свій проект всій
Європі, надішліть коротку інформацію на
електронну адресу tomek@salto-youth.net

РОЗКАЖИ ПРО СВІЙ ПРОЕКТ УСІЙ 
ЄВРОПІ!

SALTO EECA

Проекти 

12.11.2017

http://bit.ly/2lTha6J

http://bit.ly/2lTha6J
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Конкурс передбачає надання підтримки унікальним
та реалістичним проектам, особливо тим, реалізація
яких спрямована на південь та схід України. Під час
відбору проектів враховуватиметься спроможність
аплікантів демонструвати конкретні досягнення, які
мають вплив на медіа сектор.
Середній бюджет наданих грантів становитиме від
5,000 до 10,000 дол. США на період до 6 місяців. Всі
відбрані проекти/гранти мають закінчитися до
серпня 2018 року.

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ

USAID

Медійні організації, компанії та ЗМІ

20.11.2017

http://bit.ly/2hagR2y

http://bit.ly/2hagR2y
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Цільовий фонд ООН запустив конкурс для подання
пропозицій щодо його 21-го циклу грантів для
підтримки організацій громадянського суспільства,
які мають право на фінансування за трьома
програмними напрямками своєї Стратегії на 2015-
2020 роки.
Інформація про фінансування
3-річні гранти від 150 001 до 1 мільярда доларів
США для всіх організацій громадянського
суспільства
3-річні гранти від 50 001 до 150 000 доларів США
для малих організацій громадянського суспільства

КОНКУРС ГРАНТІВ З ПРОТИДІЇ 
НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКАМИ

Цільовий Фонд Організації Об’єднаних 
Націй

Громадські організації

05.12.2017

http://bit.ly/2y7JVyg

http://bit.ly/2y7JVyg


27

Метою конкурсу є досягнення Цілей:
-підвищення доступу до вчасної діагностики та
лікування ВІЛ, формування прихильності до
лікування задля досягнення цілей 90-90-90;
-досягнення своєчасного, якісного та орієнтованого
на пацієнта лікування чутливого туберкульозу та
туберкульозу з лікарською стійкістю;
-попередження подальшого розповсюдження ВІЛ
інфекції через впровадження та розвиток
профілактичних програм серед груп ризику щодо
інфікування ВІЛ, а саме: споживачів ін’єкційних
наркотиків, працівників комерційного сексу та
чоловіків, які мають секс з чоловіками.

ВІДКРИТИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ

Програма з протидії туберкульозу та 
ВІЛ-інфекції/СНІДу

НУО

01.01.2018

http://bit.ly/2zl72Xp

http://bit.ly/2zl72Xp
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Фінансування в розмірі до 3, 500 тисяч доларів США
українським організаціям, які успішно працюють в
Україні в сфері доступу до правосуддя.
Одержувач повинен бути зареєстрованою
українською організацією, яка має
продемонстровану історію зобов'язань щодо
покращення доступу до правосуддя та здатності
отримувати банківські перекази в доларах США в
Україні.

ГРАНТИ НА РОЗШЕННЯ ДОСТУПУ ДО 
ПРАВОСУДДЯ

ГО «Global Save»

Організації, що працюють у сфері 
доступу до правосуддя

15.11.2018

http://bit.ly/2j339lX

http://bit.ly/2j339lX
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Школа розрахована на тих, хто прагне досягнути
позитивних змін в суспільстві через побудову та
діяльність соціального бізнесу в Україні, втілення
інноваційних рішень та створення нових робочих
місць та можливостей. Учасників відбиратиме
експертний комітет Школи. Перевагу отримають
працюючі соціальні бізнеси до 1,5 років та
опрацьовані ідеї. Усього буде відібрано 20
учасників.

МІЖНАРОДНА ШКОЛА СОЦІАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМНИЦТВА SELAB

SELab

Українські режисери

03.12.2017

http://bit.ly/2Acz0Uo

http://bit.ly/2Acz0Uo
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Мета конкурсу: посилення участі громадськості в 
реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію 
членів Платформ до скоординованих дій щодо 
участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, 
ініціативи Східного партнерства та розвитку 
потенціалу Платформ.
Мінімальний розмір гранту – 200 000 грн.
Максимальний розмір гранту – 850 000 грн.

КОНКУРС «ГРОМАДСЬКА СИНЕРГІЯ: 
ПОСИЛЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ В 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕФОРМАХ»

МФ«Відродження» за фінансової 
підтримки Європейського Союзу

Громадські організації, спілки, асоціації

20.11.2017

http://bit.ly/2i6jTV4

http://bit.ly/2i6jTV4
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Конкурс проектів на проведення адвокаційної
кампанії на підтримку прийняття нового закону про
національний референдум в Україні.
Розмір малого гранту не може перевищувати
266,000.00 гривень (UAH). Грантові кошти можуть
бути використаними лише на діяльність в рамках
проекту, який буде відібраний за результатами
проведеного конкурсу.

КОНКУРС НА ГРАНТОВИЙ ПРОЕКТ

IFES

Неурядові неприбуткові організації

10.11.2017

http://bit.ly/2zbvVXX

http://bit.ly/2zbvVXX
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В рамках підпрограми «Культура» передбачено
участь для найширшого спектру організацій
культурного профілю з різних європейських країн та
можливість їх співпраці за проектами
міжкультурного співробітництва, а також інших
творчих проектів.
Проекти Європейської співробітництва передбачені
для найширшого спектру організацій культурного
профілю з різних європейських країн можливість
співпраці за проектами міжкультурного
співробітництва, а також інших творчих проектів.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

МФ«Відродження» за фінансової 
підтримки Європейського Союзу

«Креативна Європа»

22.11.2017/18.01.2018

http://bit.ly/2y6FXKn

http://bit.ly/2y6FXKn
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Інноваційний підхід до державного управління,
посилення знань з ключових напрямів нової моделі
державного управління “good governance”
(«ефективне управління») та надання нового заряду
енергії для ефективного продовження реформ в
державі: саме такі ключові тези програми «Good
Governance» («Ефективне управління»). Програма є
безкоштовною.

НАБІР НА ПРОГРАМУ «GOOD 
GOVERNANCE»

Школа управління Українського 
Католицького Університету

Представники органів державної влади 
та місцевого самоврядування, 

громадських активістів

10.11.2017

http://bit.ly/2y7S1Xs

http://bit.ly/2y7S1Xs
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У рамках проекту, шляхом проведення відкритого
конкурсу, буде відібрано шість об’єднаних
територіальних громад або малих міст для
впровадження пілотних культурних стартапів, що
пов’язані із культурною спадщиною, реалізація яких
сприятиме подальшому культурно – економічному
розвитку територій.
Переможці конкурсу – учасники проекту 
отримають фінансову підтримку у розмірі не менш 
ніж 500 тис. грн. для реалізації проекту а також 
методичну допомогу.

КОНКУРС НА УЧАСТЬ В ПРОЕКТІ 
«МАЛІ МІСТА – ВЕЛИКІ ВРАЖЕННЯ»

Міністерство культури України

ОТГ або малі міста

30.11.2017

http://bit.ly/2lUppiR

http://bit.ly/2lUppiR
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Апарат Верховної Ради України спільно з
громадською організацією «Ліга інтернів»
ОГОЛОШУЮТЬ КОНКУРС на участь у Програмі
стажування в Апараті Верховної Ради України у січні
– липні 2018 року

Відбір та участь у Програмі здійснюються
відповідно до Положення про Програму стажування
в Апараті Верховної Ради України, затвердженого
розпорядженням Першого заступника Керівника
Апарату Верховної Ради України від 31 грудня 2015
року № 10138

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ В АПАРАТІ 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Апарат Верховної Ради України

Громадяни України до 35 років

26.11.2017

http://bit.ly/2hebvGM

http://bit.ly/2hebvGM
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ПРЕЗЕНТУЙ свою ІДЕЮ перед жюрі за участю 
представників УКУ, громадських організацій та 
досвідчених керівників проектів.
* Автори цікавих ідей будуть запрошені для участі в 
очному турі в УКУ 9 грудня 2017 року, де вони 
зможуть не лише ПРЕЗЕНТУВАТИ СОЦІАЛЬНУ ІДЕЮ, 
а й пройти тренінг з підготовки проектних заявок 
для реалізації соціальних проектів та отримати 
сертифікат.

КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ІДЕЙ УКУ

Програма з соціальної педагогіки УКУ

Молоді і активні дівчата та хлопці
(14-17 років)

23.11.2017

http://bit.ly/2zo6GRZ

http://bit.ly/2zo6GRZ
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Свої ідеї автори можуть подавати на розгляд з будь-
якого куточка України. Головне – реалізувати проект
у Івано-Франківську.
Подаватися можуть некомерційні проекти, які
мають конкретний результат та цілі. Структура та
етапи реалізації проекту мають бути чітко прописані
у заявці. Тематика може бути різною, проте всі
проекти повинні бути спрямовані на розвиток
міського середовища та реалізовані в Івано-
Франківську.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ВІД 
ГРОМАДСЬКОГО РЕСТОРАНУ URBAN 

SPACE 100 

Urban Space 100

Некомерційні проекти

Діюча

http://bit.ly/2AbOk3E

http://bit.ly/2AbOk3E
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Цьогорічний конкурс спрямований на підтримку
громадянського суспільства та правозахисників за
такими напрямками:
Підтримка правозахисників, які працюють з питань
права на землю, прав корінних народів, включаючи
в контексті насильницького захоплення землі та
зміни клімату;
Боротьба з позасудовими стратами та
насильницькими зникненнями;
Протидія примусовій праці та сучасному рабству;
Підтримка і захист прав людей з інвалідністю;
Підтримка свободи релігії або переконань.

ГЛОБАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ

Програма ЄС

Українські організації, які працюють в
сфері культури та креативних індустрій

09.11.2017

http://bit.ly/2xRrY9f

http://bit.ly/2xRrY9f
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Мета тренінгу: сформувати в учасників основні
теоретичні знання та практичні навички для
реалізації регіональної молодіжної політики.
Завдання тренінгу:
Забезпечити учасників необхідним базовим рівнем
для реалізації успішної молодіжної політики;
Налагодити діалог між різними учасниками
молодіжної політики;
Надати учасникам можливість створити власну
ідентичність себе як молодіжного працівника.

НАБІР НА БАЗОВИЙ ТРЕНІНГ ПРОГРАМИ 
“МОЛОДІЖНИЙ ПРАЦІВНИК”

Міністерство молоді та спорту України

Лідери та активісти громадських та 
благодійних організацій, держслужбовці

12.11.2017

http://bit.ly/2kheFKq

http://bit.ly/2kheFKq
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Перший Кам’янець-Подільський фестиваль
незалежного українського молодіжного кіно, який
створений для підтримки та розвитку молодих
режисерів, оголошує конкурс. Потрібно зняти в
Кам’янці-Подільському художній фільм від 3 до 20
хвилин в таких жанрах: комедія, драма, мелодрама,
бойовик, фантастика, фентезі, детектив, біографічна
стрічка відомого кам’янчанина, жахи та історичний
фільм.

ФЕСТИВАЛЬ «БРУКІВКА»

Фестиваль «Бруківка»

Незалежне українське молодіжне кіно
(вік учасників до 30 років)

10.11.2017

http://bit.ly/2x9QLBX

http://bit.ly/2x9QLBX
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Метою конкурсу є відзначення, популяризація та
поширення інформації серед громадськості України
про важливі ініціативи, акції, проекти, які були
реалізовані громадськими організаціями та
ініціативними групами.
Цей конкурс покликаний створити майданчик для
обміну найкращими ідеями у сферах активізації
місцевих громад, вирішення місцевих проблем,
створення партнерств між громадою та
муніципалітетом/бізнесом, а також запровадження
інноваційних методів діяльності в роботі неурядової
організації/місцевої громади/ініціативних груп.

КОНКУРС “КРАЩА ГРОМАДСЬКА 
ІНІЦІАТИВА УКРАЇНИ – 2017”

«Громадські ініціативи України»

Громадські організації, благодійні 
фонди, дитячі та молодіжні громадські 
організації, ініціативні групи громадян

01.03.2018

http://bit.ly/2g4jXoj

http://bit.ly/2g4jXoj
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Благодійна програма для дітей-сиріт, які
фінансуватимуть підтримку багатьох дитячих
благодійних організацій в Австрії та країнах, що
розвиваються.
Ця програма, заснована на проектах, організована з
єдиною метою - вигоду для дітей, які потребують
допомоги. Благодійна програма РВООН допомагає
дітям з насильством, обмеженим доступом до
освіти, дітям з серйозними проблемами зі
здоров'ям, дітям, які не мають доступу до чистої
питної води, жертвам лих та катастроф, дітям-
сиротам, дітям з особливими потребами або дітям,
що страждають на надзвичайну бідність або
голодування .

БЛАГОДІЙНА ДОПОМОГА 
ВІД ЖІНОЧОЇ ГІЛЬДІЇ ООН

Жіноча гільдія ООН

Діти

15.12.2017

http://bit.ly/2xK6hrC

http://bit.ly/2xK6hrC
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Мета конкурсу – залучити асоціації роботодавців та
професійні спілки України до процесів просування
та моніторингу реформ у сфері соціальної політики
та ринку праці , забезпечення рівних можливостей в
цих сферах відповідно до зобов’язань України в
рамках Угоди про асоціацію з ЄС.
Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень 
(оптимальний бюджет проекту 300 000 – 500 
000 гривень).
Максимальна тривалість проектів – 1 рік.

КОНКУРС ГРАНТІВ «ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ І ПРАКТИК НА 

РИНКУ ПРАЦІ»
Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій

Асоціації роботодавців та професійні 
спілки

06.11.2017

http://bit.ly/2fDQHYD

http://bit.ly/2fDQHYD
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Мета конкурсу – збільшення залучення організацій
громадянського суспільства до процесів
моніторингу та публічного діалогу з органами влади
щодо питань виконання Угоди про асоціацію з ЄС.
Максимальний розмір гранту – 750 000 гривень 
(оптимальний бюджет проекту 300 000 – 500 
000 гривень).
Максимальна тривалість проектів – 1 рік.

КОНКУРС ГРАНТІВ «КОНТРОЛЬ 
ГРОМАДСЬКОСТІ ЗА ВИКОНАННЯМ 

УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ»
Інститут економічних досліджень та 

політичних консультацій

Громадські організації

06.11.2017

http://bit.ly/2k8SZ3d

http://bit.ly/2k8SZ3d
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Конкурс у сфері соціальних проектів і соціальних
інновацій, основна мета якого популяризувати
соціальні проекти і талановитих громадських діячів,
які формують майбутнє країни.
Конкурс спрямований на:
– визнання внеску громадських діячів у розвиток
громадянського суспільства України;
– сприяння підйому соціальних проектів в країні;
– пошук зразків для наслідування в соціальній сфері
для наступного покоління;
– підтримка та поширення досвіду ефективного
вирішення соціально значущих;
– привернення уваги широкого кола людей до
вирішення соціально значущих проблем.

КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Social Project Awards

Соціальні проекти

08.11.2017

http://bit.ly/2xMVcVe

http://bit.ly/2xMVcVe
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Конкурс «Лейпцизька премія» має мотивувати
українські міста використовувати методику сталого
розвитку та шляхом участі в конкурсі ділитись
своїми проектами з широким колом громадськості.

КОНКУРС КОМФОРТНИХ ДЛЯ ЖИТТЯ 
МІСТ УКРАЇНИ

Мінрегіон України

Українські міста та громади, 
адміністративно-територіальні одиниці, 

спілки, комунальні підприємства, 
комерційні підприємства, громадські 

організації

01.11.2017

http://bit.ly/2x6OeNh

http://bit.ly/2x6OeNh
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У рамках програми надаються гранти на
виробництво матеріалів на тему соціального виміру
конфлікту в Україні (життя переселенців, військових,
ветеранів АТО та їхніх родин, громад у зоні
конфлікту, відновлення інфраструктури та екології
тощо). Особливу перевагу матимуть аналітичні
матеріали на складні теми (екологічна, гендерна,
соціальна аналітика у пов’язаності із конфліктом).

ПРОГРАМІ МАЛИХ ГРАНТІВ – VII ХВИЛЯ

МО «Internews» та ГО «Інтерньюз-
Україна»

Зареєстровані ЗМІ (ТБ, радіо, друковані 
газети, медіа-платформи), або онлайн 

ресурси, блогери, громадські організації 
з усіх областей України

02.11.2017

http://bit.ly/2kg4plQ

http://bit.ly/2kg4plQ
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Конкурс молодіжних інновацій в Україні U-Inn
відкритий для ідей та проектів від молодих людей з
регіонів України, а також з Києва для реалізації
молодіжних інновацій у сфері демократії та прав
людини в Україні.

КОНКУРС МОЛОДІЖНИХ ІННОВАЦІЙ В 
УКРАЇНІ U-INN

ПРООН

Молодь віком від 18 до 35 років

11.11.2017

http://bit.ly/2xVcbXu

http://bit.ly/2xVcbXu
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Запрошуємо діячів з Дніпропетровської, Донецької,
Луганської, Харківської, Запорізької,
Кіровоградської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської, Сумської та Херсонської областей.
Програма передбачає 3-денний ознайомчий візит
до Львова, у рамках якого проводитимуться
публічні зустрічі з представниками неурядових
організацій, місцевих органів влади та культурними
діячами.

ПРОГРАМА ОБМІНІВ

Центр громадянських ініціатив

Члени громадських організацій, 
громадянських активістів, культурних 

діячів, молодіжних лідерів, підприємців, 
вчителів

Діюча

http://bit.ly/2yRCZGg

http://bit.ly/2yRCZGg
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Фонд «Відкрий Україну» надає міні-гранти на
подорожні витрати для митців задля обміну
мистецьким досвідом на міжнародному рівні та
покращення взаємодії українських й іноземних
митців.

ПОДОРОЖНІ ГРАНТИ ДЛЯ МИТЦІВ

Фонд «Відкрий Україну»

Українські митці

Діюча

http://bit.ly/2hGsTnA

http://bit.ly/2hGsTnA
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Сучасний світ потребує якісної інформаційної
присутності у всесвітній мережі, основою якої є
власний сучасний та функціональний сайт.
Мета програми – розширення доступу організацій
культурної сфери до всесвітньої мережі інтернет,
підвищення цифрової присутності шляхом
створення та підтримки власних інтернет-
сайтів організацій.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА 
В WEB»

ГО «Асоціація музеїв космонавтики 
України»

Українські музейні заклади, установи та 
організації, які працюють в галузі 
культури, громадські організації

31.12.2017

http://bit.ly/2wp6EIZ

http://bit.ly/2wp6EIZ
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Програма для допомогти волонтерським
ініціативам переселенців в самостійному вирішенні
їх проблем, захисту їх прав і свобод.
Напрямок проектів
-інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та
місцевими громадами;
-захист прав переселенців;
-зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо
переміщених осіб (ВПО);
-надання підтримки жінкам та вирішення проблеми
гендерно-обумовленого насильства;
-поліпшення/створення інфраструктурних
соціальних об’єктів для спільного користування ВПО
і місцевими громадами.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ 
ІНІЦІАТИВ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ

КримСОС і Агентство ООН у справах 
біженців

Група/організація/ініціатива

15.12.2017

http://bit.ly/2yUGCKw

http://bit.ly/2yUGCKw
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В рамках дворічної Програми передбачено надання
мікрогрантів, що сприятимуть всебічній співпраці
соціально активних громадян (насамперед молоді)
на міжрегіональному рівні.
До участі в конкурсі на отримання мікрогрантів
запрошуються соціально активні люди, які хочуть
поділитися своїм досвідом та започаткувати
співпрацю з представниками географічно
протилежних областей.

КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ 
МІКРОГРАНТІВ

Програма національних обмінів

Молодіжні лідери, активісти, члени 
громадських організацій, учасники 

спільнот, журналісти, вчителі, викладачі, 
підприємці, та інші

Кожного першого та третього 
понеділка місяця

http://bit.ly/2vX2JzZ

http://bit.ly/2vX2JzZ
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Програма сприяння громадській активності
«Долучайся!» в першу чергу приділяє увагу
ключовим демократичним реформам та
імплементації таких наскрізних тем, як: сприяння
євроінтеграції; боротьба з корупцією;
децентралізація; прозоре та підзвітне врядування
(включаючи періоди виборчих кампаній);
інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю,
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), представників
ЛГБТІ спільноти (лесбійок, гомосексуалістів,
бісексуалів, трансгендерних осіб та осіб інтерсекс),
молоді та інших вразливих груп.

КОНКУРС «ВІДКРИТІ ДВЕРІ» ДЛЯ 
ПІДТРИМКИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID)

Громадські організації, фізичні особи

31.12.2017

http://bit.ly/2u7eu98

http://bit.ly/2u7eu98


Посольство США запрошує українські неприбуткові
та неурядові організації взяти участь у конкурсі
проектів Фонду сприяння демократії. Фонд
підтримує проекти, які сприяють демократичним
перетворенням та побудові громадянського
суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це
цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій
забезпечує фінансову підтримку унікальних та
перспективних проектів, особливо таких, що
сприяють розвитку спроможності та
самозабезпечення НДО в Україні

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

https://goo.gl/Hj8YWM

55

https://goo.gl/Hj8YWM


Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує
незалежні засоби масової інформаціїї (друковані,
радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. Кошти
фонду спрямовані на підтримку вільних і
незалежних ЗМІ в Україні та на допомогу
українським журналістам, медіа-організаціям і
недержавним організаціям, які працюють над
проектами, пов’язаними з медіа

КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКИХ  ЗМІ

Посольство США в Києві

Громадські організації (асоціації), 
благодійні фонди та аналітичні центри

Постійно діючий

http://bit.ly/2oU54ef

56

http://bit.ly/2oU54ef


Європейський фонд підтримки демократії надає
підтримку організаціям, неформальним
платформам та окремим активістам, діяльність яких
спрямована на розвиток і зміцнення
демократичного громадянського суспільства у
країнах, охоплених Європейською політикою
сусідства

РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ 
ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА

The European Endowment for Democracy, 
EED

Фізичні особи, громадські організації, 
ЗМІ 

Постійно діюча

https://goo.gl/uQRG5N

57

https://goo.gl/uQRG5N


Стажування молоді у Верховній Раді – це корисний
досвід для тих, хто хоче якісно підвищити рівень
своєї кваліфікації, планує стати політиком, прагне
бути успішним.
Молодь нашої мрії: професійна, конкурентна,
самодостатня, інноваційна, здатна управляти
державою

КОНКУРС НА СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ У 
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НА 2017 РІК

ГО «Молодіжна Альтернатива»

Студенти

Постійно діючий

https://goo.gl/QS5ybQ
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За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова
допомога задля реалізації проектів розвитку цих
організацій, що впливатимуть на добробут
суспільства. Всі проекти розвитку малого маштабу
мають право на фінансування за програмою
Кусаноне

ПРОГРАМА КУСАНОНЕ

Уряд Японії

Неурядові та неприбуткові організації, 
лікарні, початкові школи, науково-

досліджувальні інститути

Постійно діюча

https://goo.gl/M6Yh3x
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Фонд фінансує і підтримує ініціативи в області прав
жінок по всьому світу, які кидають виклик корінним
причинам несправедливості.
Mama Cash підтримує амбітні організації
феміністських і жіночих прав та ініціатив

МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД 
МАМА КЕШ

Mama Cash

Громадські організації

Постійно діюча

https://goo.gl/SAuUrr
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Швейцарське бюро співробітництва в
Україні управляє серією малих проектів, які в першу
чергу орієнтовані на громадські організації. Основні
області підтримки малих проектів: здоров’я;
місцеве самоврядування та децентралізація;
розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх
підприємств (МСП); стала енергетика, вода,
навколишнє середовище, містобудування; соціальні
послуги; реагування на наслідки конфлікту,
законності, справедливості; культурні заходи

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД 
ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ

Швейцарське бюро співробітництва в 
Україні

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/dkPBpd
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Європейська молодіжна фундація забезпечує
підтримку та надання фондів для молодіжної
діяльності, що популяризують права людини,
демократію, толерантність і солідарність. Це надає
молоді можливість голосу в політичному та
демократичному житті, а також необхідні знаряддя
для ефективного функціонування у сучасному
суспільстві.

ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ

Європейська молодіжна фундація

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/3SMykd
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Фонд підтримує проекти, що сприяють посиленню
ролі громадянського суспільства, підтримують
права людини, заохочують участь усіх соціальних
груп в демократичних процесах. Проекти повинні
працювати в одній з цих сфер:розвиток спільнот;
верховенство права і права людини; інструменти
знань (освіта); розширення прав жінок; участь
молоді; ЗМІ та свобода інформації; посилення
взаємозв’язку з урядом

ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ООН

ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/cY9gpH

63
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У рамках нового п’ятирічного проекту
«Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини в Україні», ПРООН за
фінансової підтримки Міністерства закордонних
справ Данії щороку підтримуватиме проекти та
ініціативи організацій громадянського суспільства
за результатами запрошень до подання проектних
пропозицій

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ В 
УКРАЇНІ

ПРООН

Активне громадянське суспільство,
громадські організації

2017 рік

https://goo.gl/t2zUmD
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МОМ запрошує профільні неурядові організації
(НУО) до висловлення своєї зацікавленості в участі у
якості партнерів-виконавців проекту, спрямованому
на розвиток інституційного потенціалу громадських
організацій, які діють в інтересах внутрішньо
переміщених осіб та постраждалого від конфлікту
населення. Пропоновані теми для тренінгів:
адвокація, залучення коштів, захист прав дитини,
жінок, людини, зв’язки з громадськістю, медіація та
попередження конфлікту, міжнародне гуманітарне
право, моніторинг та оцінка, попередження
сексуального та пов’язаного зі статтю насилля,
детальніше за посиланням

ПОШУК ПАРТНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ У 
ПРОЕКТ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Міжнародна організація з міграції
(МОМ) 

Громадські організації

2017 рік

https://goo.gl/t2zUmD
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В 2017 році Посольство Німеччини підтримує шість
проектів з прав людини, запроваджені
неурядовими організаціями, що здійснюють
активну діяльність у вкрай важливих сферах захисту
прав людини: ЛГБТ, інтеграція внутрішньо
переміщених осіб, протидія дискримінаційним та
відкрито ворожим висловлюванням в українських
медіа, захист прав людини, покращення ситуації
для біженців і шукачів притулку, а також медіація
для молодих правопорушників

ПРОЕКТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Посольство Федеративної Республіки 
Німеччини в Україні

Неурядові організації

Постійно діючий

https://goo.gl/SYVMLu
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Естонська Республіка офіційно займається
розвитком співпраці як частина своєї
зовнішньополітичної сфери. Загальна мета співпраці
Естонії в галузі розвитку полягає в тому, щоб
сприяти викоріненню бідності в світі та досягненню
Цілей сталого розвитку.
Цілі гуманітарної допомоги, надані Естонією, - це
врятувати життя людей і надавати допомогу
жертвам природних та техногенних катастроф,
зосереджуючись особливо на найбільш уразливих
групах населення.

МІКРОФІНАНСУВАННЯ

МЗС Естонії

Урядові установи, неурядові організації 
та фонди, що діють в громадських 

інтересах

Постійно діючий

http://goo.gl/ijPEu3
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Мета конкурсу – підтримати ініціативи місцевих
інститутів громадянського суспільства в сфері
покращення системи захисту прав дітей та розвитку
послуг для дітей та сімей з дітьми

КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ 
ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»

Глобальний дитячий фонд

Громадські організації

Постійно діючий

http://goo.gl/oqwxZ
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Проект має передбачати досягнення прогресу у
збільшенні впливу громадськості на хід
проєвропейських реформ в регіонах з точки зору
адвокації, моніторингу та оцінки Угоди про
асоціацію Україна-ЄС, участі громадськості та
обізнаності

ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ 
ЗМІНИ В УКРАЇНІ

Інститут економічних досліджень та 
політичних консультацій

у співпраці з «Європейською правдою»

Громадські організації

Постійно діючий

https://goo.gl/tR7P9F
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Заявки мають відповідати одному або декільком
тематичним пріоритетам Фонду: розвиток
громадянського суспільства; верховенство права та
реформа в галузі права; прозорість органів влади;
громадська підтримка освітніх ініціатив; вирішення
конфліктів, зміцнення довіри та миру у суспільстві
права людини, у тому числі права меншин, ЛГБТ,
людей з інвалідністю та жінок; громадянська освіта;
розвиток виборчої системи; протидія торгівлі
людьми

ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ 
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ

Посольство США

Українські неприбуткові та неурядові 
організації

Постійно діючий

https://goo.gl/vZU1Vn
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Дана програма відкриває нові можливості для
дослідницьких проектів, які здатні поліпшили
сільськогосподарську продуктивність, економічний
розвиток та енергетичну безпеку.
Пріоритетні теми досліджень:
Ветеринарія та здоров'я тварин: африканська чума
свиней/African Swine Fever (ASF) та Lumpy Skin
Disease (LSD);
Генетика тварин: передача ембріону, розвиток та
покращення породи в галузях свинарства та
скотарства;
Харчова промисловість: технології харчової
промисловості, використання різних інгредієнтів та
розробка і випробування нової продукції.

МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА СТИПЕНДІЙ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК ТА 
ТЕХНОЛОГІЇ  НОРМАНА Е. БОРЛОУГА
Міністерство сільського господарства 

США (USDA)

Науковці, дослідники та розробники 
політичних програм

05.11.2017

http://bit.ly/2yDWzF5

http://bit.ly/2yDWzF5
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У межах цієї програми буде надано до 7 грантів на
реалізацію проектів, які мають на меті :
• покращення переробки плодоовочевої, ягідної,
молочної та м’ясної продукції на контрольованій
Урядом України території Донецької та Луганської
областей;
• покращення ланцюгів постачання засобів
виробництва для сільськогосподарських виробників
на контрольованій Урядом України територіях
Донецької та Луганської областей;
• сприяння продажу фруктів, овочів, ягід, молочної
та м’ясної продукції з контрольованої Урядом
України території Донецької та Луганської областей
в інші області, а також для експорту.

ГРАНТИ НА ЗБІЛЬШЕННЯ ДОДАНОЇ 
ВАРТОСТІ У ПЛОДООВОЧЕВОМУ ТА 

М’ЯСОМОЛОЧНОМУ СЕКТОРАХ 

USAID
Малі і середні підприємства, приватні 

підприємці та с/г обслуговуючим 
кооперативам у сфері АПК 

04.12.2017

http://bit.ly/2gQKfLd

http://bit.ly/2gQKfLd
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Програма фінансування проектів з охорони природи
в будь-якій країні світу, крім Північної Америки.
Доступні гранти до 30 000 євро для реалізації
проекту з охорони природи.
Результати проекту:
-збереження заходів, що стосуються конкретних
питань та основних причин
-залучення / залучення місцевих жителів
-освіта та спілкування

ГРАНТИ НА ПРОЕКТИ З ОХОРОНИ 
ПРИРОДИ

Європейська асоціація охорони природи
(EOCA)

Неприбуткові організації

30.11.2017

http://bit.ly/2hzpe88

http://bit.ly/2hzpe88


Конкретні цілі програми включають: заохочення
інвестицій у нові технології, модернізацію
інфраструктури; удосконалення холодного
ланцюга/логістики з метою зменшення втрат після
збору врожаю; заохочення інвестицій МСП у
розробку нових продуктів, удосконалення
процесів/системи збуту, тощо відповідно до вимог
ринку; впровадження міжнародних стандартів
якості та безпечності сільськогосподарської
продукції; створення нових та/або розширення
напрямків діяльності діючих сільськогосподарських
обслуговуючих кооперативів; створення нових
робочих місць та підвищення продуктивності праці

ГРАНТИ ВІД ПРОЕКТУ USAID 
«ПІДТРИМКА АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО 

РОЗВИТКУ»

Кімонікс Інтернешнл Інк

Фермери

29.12.2017

https://goo.gl/LicDLE

74

https://goo.gl/LicDLE


Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з
найбільших в США незалежних фондів. Сприяє
розвитку знань, підтримує індивідуальну творчість;
зміцнює інститути і допомагає поліпшити державну
політику; надає інформацію громадськості, в першу
чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ.
Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:
«Інтернаціональна програма», збереження стійкого
розвитку, міграції; середньої освіти для дівчаток в
країнах, що розвиваються; репродуктивного
здоров’я

ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ 
ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І ЗАХИСТУ 

ДОВКІЛЛЯ

Фонд Джона і Кетрін Макартур

Фізичні особи,громадські організації, 
науковці, вищі навчальні заходи, 

соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/M2m3ts
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Надання базової освітньої підтримки, спрямованої
на покращення освіти в аграрних громадах навколо
світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм
для фермерів та академічних програм, які
збагачують чи доповнюють шкільні програми

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ВІД ФОНДУ 
МОНСАНТО

Фонд Монсанто

Благодійні організації, громадські 
організації, приватні школи та приватні 

лікарні

Постійно діюча

http://goo.gl/h3oFu4
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Метою конкурсу є підтримка місцевих ініціатив,
направлених на вирішення проблем територіальних
громад шляхом залучення коштів приватних
інвесторів у проекти розвитку регіональної
інфраструктури.
Пріоритетними у відборі є проекти у галузі:
енерго- та ресурсозбереження;
переробки твердих побутових відходів;
розвитку транспортної інфраструктури;
розвитку туризму;
будівництво та капітальний ремонт житла;
модернізації інженерної інфраструктури міст.

КОНКУРС ДЛЯ МІСЬКИХ РАД

DESPRO

Міські ради, якщо чисельність жителів 
міста не перевищує 500 тисяч

22.12.2017

http://bit.ly/2zJVdd3

http://bit.ly/2zJVdd3
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Максимальна сума всіх грантів від усіх кредитів, на
які має право фізична особа за програмою IQ
energy, дорівнює 3000 євро.
Позичальники за програмою IQ energy мають право
отримати гранти IQ energy як винагороду за успішну
реалізацію енергоефективних проектів, які
відповідають правилам гранту. Позичальник сам
обирає, як використати кошти гранту, можливо, на
погашення кредиту за програмою IQ energy.

ГРАНТИ IQ ENERGY

Європейський Союз

Фізична особа

Діюча 

http://bit.ly/2heNC1Q

http://bit.ly/2heNC1Q
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Програма наставництва разом з ОТП Банком та НБУ,
яка фокусується на вирішенні національного фінтек-
челенджу українських клієнтів та бізнесу через
парадигму банківських проблем, використовуючи
корпоративну інфраструктуру банку, АРІ та відкриті
корпоративні дані.
Кожен проект має можливість отримати 10 000 USD
на розробку.

OPEN BANKING LAB

ОТП Банк та НБУ

IT – підприємства, стартапи, IT-фахівці

12.11.2017

http://bit.ly/2zkFPTt

http://bit.ly/2zkFPTt
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Проект Polish-Ukrainian High-Tech Hub – це результат
симбіозу двох типів очікувань: представники
наукових кіл в Україні шукають фінансування для
своїх проектів та шанс виходу на європейські ринки,
з другого боку польський ринок VC шукає нові,
перспективні інвестиційні цілі.
В рамках проекту кожен український стартап,
інноватор, винахідник і автор інноваційного проекту
може подати свій проект до конкурсного розгляду.
Єдиною умовою на початковому етапі є заповнення
заявки англійською мовою. Заявка розміщена на
сайті: http://startuphub.pl/kyivtechhub17/

ПРОЕКТ-КОНКУРСУ POLISH-UKRAINIAN 
HIGH-TECH HUB 2017

Посольства РП у Києві, Startup Hub 
Poland

IT – підприємства, стартапи, IT-фахівці, 
винахідці, науковці

20.11.2017

http://bit.ly/2hJwMVS

http://bit.ly/2hJwMVS
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Це комплексна програма щодо забезпечення
прозорості та безпеки в інформаційному просторі,
формування навичок роботи з даними для 25
активістів/волонтерів/журналістів.
Проект спрямований на зміцнення цифрових
компетенцій українських громадських активістів і
підвищення їх обізнаності в питаннях безпеки та
прозорості в Інтернеті, ролі технологій в розвитку
демократії та належного врядування.

ПРОГРАМА ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ПРОЗОРОСТІ ТА БЕЗПЕКИ В 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ

Digital Academy for Civil Society

Активісти/волонтери/журналісти

15.11.2017

http://bit.ly/2yAmamM

http://bit.ly/2yAmamM
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CRDF Global запрошує технологічних підприємців
взяти участь у онлайн-тренінгах та конкурсі в межах
програми STEP 2017 -“Virtual Incubation Program”
(VIP), метою якої є підтримка стартапів, що
займаються розробкою продуктів та послуг у
наступних секторах (не обмежуючись
перерахованими): Захист інформації та
Кібербезпека, Екологічно чиста енергія,
Робототехніка, IoT та BigData. Проведення STEP в
Україні здійснюється щорічно завдяки грантам
Держдепартаменту США.

ГРАНТОВА ПРОГРАМА НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (STEP)

CRDF Global

IT – підприємства, стартапи, IT-фахівці

10.11.2017

http://bit.ly/2yHfYsl

http://bit.ly/2yHfYsl
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Laudato Si' Startup Challenge є світовою ініціативою,
направленою на заохочення пошуку рішень
світовим проблемам людства за допомогою
інноваційних стартапів.
Конкурс молодіжних інновацій в Україні Laudato Si
Startup Challenge відкритий для ідей та проектів від
молодих людей з регіонів України.
Тематика: розвиток території, боротьба з бідністю,
збереження довкілля, громадянська освіта,
утвердження соціальної справедливості, протидія
корупції, покращення стану з дотриманням прав
людини, утвердження демократії в Україні на
місцевому рівні.

КОНКУРС МОЛОДІЖНИХ ІННОВАЦІЙ

Комісія УГКЦ Справедливість і Мир

IT – підприємства, стартапи, IT-фахівці
(віком від 18 до 35)

24.12.2017

http://bit.ly/2hgurof

http://bit.ly/2hgurof
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Завдяки цьому курсу Ви маєте змогу познайомитись
із фундаментом на якому базується програмування
та отримати інформацію, що дуже знадобиться в
подальшому навчанні.
Головний акцент ставиться саме на практичні
заняття, тому кожен слухач курсу окрім необхідної
теорії розпочинає безпосередньо програмувати -
самостійно створює цикли, масиви та алгоритми
для вирішення конкретних завдань.
Курс Основи програмування дає змогу усвідомити
різницю між різними мовами програмування
завдяки чому Ви зможете обрати той напрямок із
світу ІТ технологій, який підходить саме Вам.

БЕЗКОШТОВНИЙ КУРС ОСНОВИ 
ПРОГРАМУВАННЯ JAVA

LOGOS IT Academy

Фізичні особи

24.12.2017

http://bit.ly/2yyGHYR

http://bit.ly/2yyGHYR
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Як ми знаємо, сучасний Інтернет дав нові
можливості для розвитку нових форм журналістики
в усьому світі, в тому числі і в Україні. І однією з
таких форм – є Hyperlocal community news. Дана
форма журналістики вже позитивно
зарекомендувала себе в Європі і США, і почала
розвиватися в Україні.
Школа створення гіперлокальних ком’юніті медіа –
це піврічний навчальний курс, на якому тренери та
експерти навчатимуть студентів як створювати свої
незалежні медіа ресурси з нуля, будувати стратегії їх
просування.

НАБІР У IV ШКОЛУ СТВОРЕННЯ 
ГІПЕРЛОКАЛЬНИХ КОМ’ЮНІТІ МЕДІА

Посольство США в Україні

Студенти переміщених ВНЗ України

10.11.2017

http://bit.ly/2yzxr6E

http://bit.ly/2yzxr6E
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У рамках Програми EGAP заплановано розробку
платформи для забезпечення створення та ведення
веб-сайтів об’єднаних територіальних громад. Це
дасть можливість громадам створювати та вести
власні веб-сайти навіть за умови відсутності
обладнання та технічних фахівців.
Основне завдання:
Розробка програмного забезпечення платформи
створення та ведення веб-сайтів об’єднаних
територіальних громад відповідно до технічних
вимог.

РОЗРОБКА ПЛАТФОРМИ ДЛЯ 
СТВОРЕННЯ САЙТІВ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Програма EGAP

ОТГ

20.11.2017

http://bit.ly/2j4KgyX

http://bit.ly/2j4KgyX


Основний мотив WannaBiz - розвиток IT-
підприємництва та формування стартап-екосистеми
в Україні. Мета: допомагати інноваційним і
перспективним IT-проектам стати компаніями
світового рівня. Проекти по online-рекламі і
рекламним мережам зможуть отримати найбільшу
підтримку від WannaBiz. Допускаються проекти у
сферах електронної комерції, PaaS, SaaS і Cloud-
технології

ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕС-
ІНКУБАТОРОМ WANNABIZ

WannaBiz

IT – підприємства стартапи

Постійно діюча

https://goo.gl/TPpkGb
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https://goo.gl/TPpkGb


Глобальний інноваційний фонд є незалежною
глобальної некомерційною організацією, яка
інвестує в соціальні інновації, які спрямовані на
поліпшення життя і можливості мільйонів людей в
країнах, що розвиваються. .GIF підтримує команди з
соціальних підприємств, комерційних фірм,
некомерційних організацій, державних установ і
дослідників у всіх відповідних секторах.

ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В 
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ

Глобальний інноваційний фонд

Бізнес, органи влади, неурядові 
організації, соціальні підприємства 

Постійно діюча

https://goo.gl/x1s2NG

88

https://goo.gl/x1s2NG


Програма EGAP спрямована на використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій
(ІКТ), які допомагатимуть вдосконалити якість
урядування, покращать взаємодію влади та
громадян та сприятимуть соціальним інноваціям в
Україні

ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-
ВАЖЛИВИХ ІТ-ПРОЕКТІВ

Швейцарська Конфедерація, Фонд 
Східна Європа (Україна) та Фонд 

Innovabridge (Швейцарія)

Фізичні особи, підприємці, стартапи

Постійно діюча

https://goo.gl/DEX93n
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Малі гранти (до 4000 євро), стандартні гранти
(більше 4000 євро), Вишеградська стратегічна
програма (від 50 000 до 200 000 євро), грант на
університетське навчання (загальний бюджет: 100
000 євро), Вишеградська стипендіальна програма (2
500 євро/1 семестр)

ГРАНТИ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ

Міжнародний Вишеградський фонд

Юридичні чи фізичні особи по всьому 
світу

Постійно діючий

http://goo.gl/hDeI5P

90

http://goo.gl/hDeI5P
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Освітня частина проекту складається з он-лайн
навчання учнів і вчителів через інтерактивну он-
лайн платформу і офф-лайн навчання для
регіональної команди – підлітків малих міст,
команд-фіналістів та вчителів.
Головна ідея навчання підлітків полягає в тому, аби
надати знання та можливість потренувати свої
навички через інтерактивний сценарій.
Він проводить учасників через такі теми, як
командоутворення, робота з ідеями, зовнішні
комунікації, критичне мислення, проектний
менеджмент.

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ “ВІДКРИВАЙ УКРАЇНУ. 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ”

Благодійна організація “Благодійний 
фонд “З країни в Україну”

Міські школи

08.11.2017

http://bit.ly/2zAXK8N

http://bit.ly/2zAXK8N
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Центр по вивченню американського
досвіду приймає заявки на отримання грантів від
письменників та дослідників, які працюють над
книгою, присвяченою американській культурі або
історії. Тривалість стажування: 9 місяців.
Грант складаєть з:
45 000 доларів;
медичного страхування;
коштів на купівлю літератури.
Кандидат буде проводити семінарські заняття у
студентів бакалаврату у Вашингтонському коледжі.
Також, він матиме змогу виступити з публічної
лекціїє, присвяченою його тематиці.

ГРАНТ НА НАПИСАННЯ КНИГИ В США

Центр по вивченню американського 
досвіду

Письменники та дослідники

Діючий

http://bit.ly/2zfWQC1

http://bit.ly/2zfWQC1
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Програми стажування: інженерна справа;
операційна програма; бізнес-програма. Розмір
гранту: 17 850 фунтів. Тривалість: 6-10 місяців.
Вимоги:
кандидат може подати лише одну заявку на одну
програму;
кандидат має мати диплом бакалавра або магістра
з відзнакою;
кандидат повинен має дозвіл на проживання та
роботу у Великобританії.

ОПЛАЧУВАНЕ СТАЖУВАННЯ В 
КОМПАНІЇ ROLLS-ROYCE

Центр по вивченню американського 
досвіду

Спеціалісти

Діюча

http://bit.ly/2lSUG5C

http://bit.ly/2lSUG5C
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Розмір гранту: 14 000 євро (покриває повністю
вартість навчання).
Рівень: магістратура.
Доступна спеціалізація: Master in Management and
Technology.
Робоча мова: англійська.
Протягом навчання студенти зможуть здобути
навички з бізнес-стратегій та технологій.

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАННЯ В 
ІТАЛІЙСЬКІЙ БІЗНЕС-ШКОЛІ

LUISS Business School

Магістри

Діюча

http://bit.ly/2yzRWjx

http://bit.ly/2yzRWjx
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Програма Talent for Governance запрошує
претендентів на програму "Таланти 2018" для
підтримки молоді, надаючи можливості для обміну
знаннями та навчання, щоб вони могли розвивати
свої навички та реалізовувати свої амбіції.
Завдяки стипендіальній програмі, молоді таланти на
місцевому рівні підвищують свої практичні знання з
таких питань, як управління відходами або водою,
місцевий економічний розвиток, надання
муніципальних послуг, участь громадян та
підзвітність, фіскальна децентралізація та місцеві
податки, зміна клімату та стійкість , цілісність і
боротьба з корупцією.

ТРЕНІНГОВА ПРОГРАМА ДЛЯ 
ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Talent for Governance programme

Держслужбовці

01.12.2017

http://bit.ly/2zm7LcT

http://bit.ly/2zm7LcT
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Конкурс для студентів із країн Східної Європи на
отримання стипендій BAYHOST на навчання в
Баварії. Стипендія покриває вартість навчання на
магістерських і докторських програмах усіх
спеціальностей. Для участі слід заповнити
аплікаційну форму та подати пакет документів.
https://bayhost-stipendiensystem.uni-
regensburg.de/jahresstipendium/en

ГРАНТ НА МАГІСТРАТУРУ ТА 
АСПІРАНТУРУ В БАВАРІЇ

BAYHOST

Бакалаври, докторанти

01.12.2017

http://bit.ly/2zzPjOS

https://bayhost-stipendiensystem.uni-regensburg.de/jahresstipendium/en
http://bit.ly/2zzPjOS
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Іноземні студенти запрошуються до участі в
конкурсі на отримання стипендії Justus & Louise Van
Effen Scholarships, що покриває навчання на
магістратурі всіх спеціальностей університету
Делфта в Нідерландах. Тривалість стипендії – 2
роки. Окремого аплікаційного процесу на
отримання гранту не передбачено. Кандидат лише
повинен подати документи на обрану програму.

КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ СТИПЕНДІЇ В 
НІДЕРЛАНДАХ

Justus & Louise Van Effen Scholarships

Магістри всіх спеціальностей

01.12.2017

http://bit.ly/2hAU8Qp

http://bit.ly/2hAU8Qp
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Стипендія Lester B. Pearson Scholarship на навчання
на бакалавраті в Канаді. Грант можуть отримати
іноземні студенти, які закінчують навчання в школі і
збираються до університету з наступного
навчального року. Для участі потрібно подати
заявку на одну з програм бакалаврату в University of
Toronto, а опісля на стипендію Lester B. Pearson
Scholarship. Окрім того, кандидата має номінувати
його ж школа.
Грант: вартість навчання, вартість підручників,
проживання. Стипендія виплачується всі 4 роки
навчання в бакалавраті

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА LESTER B. 
PEARSON SCHOLARSHIP

University of Toronto

Студенти 

30.11.2017

http://bit.ly/2wwyx0L

http://bit.ly/2wwyx0L
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Цюрихський університет щорічно виділяє стипендії
для іноземних студентів, які бажають навчатися на
програмах магістратури. Потенційні кандидати на
отримання стипендії мають входити до 10 відсотків
найкращих студентів свого потоку.
Грант: оплата навчання, стипендія

ГРАНТ НА НАВЧАННЯ В ETH ZURICH

Цюрихський університет

Студенти 

15.12.2017

http://bit.ly/1lhkhjY

http://bit.ly/1lhkhjY
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Щороку Villa I Tatti, The Harvard University Center for
Italian Renaissance Studies пропонує грант Wallace
Fellowship на дослідження тривалістю від 4 до 6
місяців в Італії. Грант можуть отримати кандидати
будь-якої національності.
Грант надається вченим, які досліджують
історіографію і вплив італійського Ренесансу на
сучасну епоху (XIX – XXI століття).
Учасники отримають:
стипендію 4 000 доларів на місяць;
грант на розміщення – не більше 1 500 доларів;
проживання (платити за оренду не потрібно, але
потрібно оплачувати комунальні платежі).

ГРАНТ VILLA I TATTI WALLACE НА 
ДОСЛІДЖЕННЯ В ІТАЛІЇ

Villa I Tatti, The Harvard University Center 
for Italian Renaissance Studies

Вчені

Діючий

http://bit.ly/2yA8NCS

http://bit.ly/2yA8NCS
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Студенти з усього світу запрошуються до участі в 
конкурсі на отримання стипендії Amsterdam Talent 
Scholarship (ATS) на магістратуру всіх спеціальностей 
університету. Перш ніж подавати заявку на 
стипендію, кандидат має отримати підтвердження 
про зарахування до Університету прикладних наук 
(Amsterdam University of Applied Sciences).
Грант: 3 000 € на навчання, що виплачується в кінці 
кожного року

ГРАНТ НА НАВЧАННЯ НА МАГІСТРАТУРІ

Amsterdam Talent Scholarship

Студенти 

31.12.2017

http://bit.ly/2fXzOIr

http://bit.ly/2fXzOIr
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Програма грантів HBCE спрямована на підтримку
проектів громадських ініціатив у сфері мистецтва,
культури та освіти в Україні, які орієнтовані на
актуальні теми та інноваційні підходи.
Обов’язковою умовою отримання фінансової
підтримки є реалізація проекту в Україні.
Загальна сума гранту становить від 500 до 5 000 € та
покриватиме 70% від усіх витрат проекту.
Дати реалізації проектів: січень - вересень 2018 р.
Аплікаційна форма: http://hbce.com.ua/app/

ПРОГРАМИ ГРАНТІВ HARALD BINDER 
CULTURAL ENTERPRISES

Harald Binder Cultural Enterprises

Проекти громадських ініціатив у сфері 
мистецтва, культури та освіти в Україні

30.11.2017

http://bit.ly/2hh5HfE

http://hbce.com.ua/app/
http://bit.ly/2hh5HfE
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Завдання команд - розробити кампанію по брифу
Національного відбіркового конкурсу Eurobest і
Young Lions Competition. Після проходження
Національного відбіркового конкурсу, Учасників
ринку повинні пройти підготовку в Школі молодих
Львів. Кількість студентів обмежена 16 людьми.
Зарахування Сдудент буде проводитися членами
ADC * UA на підставі поданих на конкурс робіт.
Прийом робіт на конкурс Young Lions Competition -
до 12:00 днів 14 листопада 2017 року.
Ознайомитися з правилами, скачати бриф і подати
роботу можна за цим лінком -
http://creativitydays.in.ua/young-lions-competition-
register/

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС МОЛОДЫХ 
КРЕАТОРОВ

Клуб Арт-директоров Украины (ADC*UA) 
и Представительство Cannes Lions в 

Украине

Молоді креатори України

08.11.2017

http://bit.ly/2hfwzwD

http://creativitydays.in.ua/young-lions-competition-register/
http://bit.ly/2hfwzwD


104

Програма призначена для педіатрів та інших
працівників охорони здоров'я у країнах з низьким і
середнім рівнем доходу, які потрібна фінансова та
консультативна підтримка для планування та
реалізації проекту або програми, яка покращує
здоров'я дітей, або збільшує доступ дітей до
медичних послуг.
Інформація про фінансування
ICATCH надасть фінансову підтримку максимум у
розмірі 6000 дол США протягом трирічного періоду.
Кошти розподіляються максимум у 2000 доларів на
рік.

ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ ПРОЕКТІВ З 
РОЗВИТКУ ПЕДІАТРІЇ У ГРОМАДАХ

Американська академія педіатрів

Педіатри та інші працівники охорони 
здоров'я

28.11.2017

http://bit.ly/2zhqlCO

http://bit.ly/2zhqlCO
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конкурс спільних проектів фундаментальних
досліджень з наступних напрямів знань:
– математика, механіка, інформатика;
– фізика та астрономія;
– хімія;
– біологія і медична наука;
– науки про Землю та проблеми навколишнього
середовища;
– науки про людину і суспільство;
– наукові основи перспективних технологій.

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ КОНКУРС 
ПРОЕКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ
Німецьким дослідницьким товариством 

та Державним фондом 
фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2xKnfqM

http://bit.ly/2xKnfqM
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Гарольд У. МакГрау, молодший Центр ділової
журналістики, ініціатива Міського університету Нью-
Йоркської вищої школи журналістики, пропонує
стипендії бізнес-журналістикам для успішних
бізнес-журналістів, щоб підтримати поглиблене,
амбіційне висвітлення критичних питань,
пов'язаних з глобальна економіка та бізнес.
Стипендія McGraw надає редакторську та фінансову
підтримку журналістам, які потребують часу та
ресурсів для створення значної історії чи серії, яка
дає свіжу уявлення про важливу бізнес або
економічну тематику.
Надається грант до 5000 доларів на місяць на строк
від одного до трьох місяців.

СТИПЕНДІЇ З БІЗНЕС-ЖУРНАЛІСТИКИ У 
НЬЮ-ЙОРКУ

Центр бізнес-журналістики імені 
Гарольда МакГрава-молодшого

Журналісти

15.12.2017

http://bit.ly/2hA9ZLU

http://bit.ly/2hA9ZLU
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Міні-гранти учням та студентам професійно-
технічних та вищих навчальних закладів,
випускникам інтернатних закладів освіти
Тернопільської області з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, для
отримання додаткової професії або знань шляхом
курсової підготовки.

МІНІ-ГРАНТИ ДЛЯ СИРІТ НА ЗДОБУТТЯ 
ДОДАТКОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК

Тернопільський благодійний фонд 
«Майбутнє сиріт»

Сиріти (віком від 17 до 23 року)

01.12.2017

http://bit.ly/2Acz0Uo

http://bit.ly/2Acz0Uo
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Ця программа дає можливість українським
студентам (в тому числі мовних шкіл) поринути в
культуру Франції, практикувати та покращувати
знання мови, насолоджуватися подорожами.Та
найголовніше - так як це програма культурного
обміну - вам виплачуватиметься стипендія,
проживання та їжа - безкоштовно!
Єдине що потрібно - це велике бажання, любов до
Франції, та знання мови мінімально на рівні А2.
Потрібно буде підтвердити цей рівень мовним
сертифікатом (це може бути навіть лист від вашого
викладача).

СТАЖУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

Studenttravel

Студенти

15.12.2017

http://bit.ly/2hLezqZ

http://bit.ly/2hLezqZ
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Проекти Європейської співробітництва – канал
фінансування “Креативної Європи”, що охоплює
найбільшу частину бюджетних коштів в рамках
підпрограми «Культура» і передбачає для
найширшого спектру організацій культурного
профілю з різних європейських країн можливість
співпраці за проектами міжкультурного
співробітництва, а також інших творчих проектів.

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА

«Креативна Європа»

Організації культурного профілю

В залежності від програми

http://bit.ly/2y6FXKn

http://bit.ly/2y6FXKn
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Мрієте запустити власний успішний проект?
Створити унікальний продукт, затребуваний ринком
та актуальний для суспільства? Почніть сьогодні —
навчіться мислити інноваційно та знайдіть рішення,
яке покращить навчальний процес для української
молоді.

ОСВІТНІЙ КОНКУРС «Я – ІННОВАТОР»

БФ «Фонд Випускників України»

Учні, студенти, батьки, викладачі та всіх 
зацікавлених

01.01.2018

http://bit.ly/2Aex1Qb

http://bit.ly/2Aex1Qb
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Кандидати повинні мати кандидатську дисертацію.
титул Віддають перевагу кандидатам віком до 40
років та тим, хто ще не отримав стипендії від НЕК.
Робочі мови: англійська, французька та німецька.
Хороше володіти англійською мовою.
Тривалість Стипендії: для немуніанських громадян
а) повний навчальний рік (10 місяців з жовтня по
липень) або б) одноразове стипендія (з жовтня по
лютий або з березня до липня).

СТИПЕНДІЯ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ NEW 
EUROPE COLLEGE (РУМУНІЯ)

Університет New Europe College

Молоді вчені та дослідники, які 
працюють у галузі гуманітарних, 
соціальних та економічних наук

07.12.2017

http://bit.ly/2lKxI0z

http://bit.ly/2lKxI0z
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Міжнародний міждисциплінарний конкурс
наукових і творчих робіт імені Володимира Маняка і
Лідії Коваленко. Тема конкурсу: «Голодомор 1932–
1933 рр. – геноцид Українського народу в приватних
історіях і просторі культури».
Конкурс проводиться в номінаціях:
«Кращі творчі і дослідницькі роботи учнів 5–11 
класів ЗНЗ»;
«Кращі методичні розробки уроку/лекції та творчі 
роботи вчителів навчальних закладів та викладачів 
ВНЗ»;
«Кращі творчі і дослідницькі роботи студентів, 
аспірантів, науковців (віком до 35 років)».

КОНКУРС НАУКОВИХ І ТВОРЧИХ РОБІТ 
ПРО ГОЛОДОМОР

Міністерство освіти і науки

Учні, студенти, аспіранти, 
науковці (віком до 35 років)

15.11.2017

http://bit.ly/2yjAwr9

http://bit.ly/2yjAwr9
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Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії,
запрошує представників творчих професій
приєднатися до своєї команди дослідників. Взяти
участь у програмі можуть програмісти, архітектори,
графічні дизайнери, музиканти, письменники,
режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори,
аніматори.
Організатори оплачують учасникам квиток до Італії,
житло у Тревізо, обіди з понеділка до п’ятниці,
медичну страховку, а також надають щомісячну
стипендію на особисті витрати.

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ МИТЦІВ І ДИЗАЙНЕРІВ

FABRICA

Митці та дизайнери (до 25 років, 
англійська мова)

Постійно діюча

http://bit.ly/2fzkO0D

http://bit.ly/2fzkO0D
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Програма стипендій у Facebook призначена для
заохочення та підтримки перспективних студентів-
аспыратнів, які займаються інноваційними та
релевантними дослідженнями в галузі інформатики
та інженерії.
Переможці Стипендії мають право на отримання
двох років навчання та плати за навчання, стипендії
у розмірі 37 000 доларів щороку та до 5000 доларів
США на підтримку конференцій.

THE FACEBOOK FELLOWSHIP PROGRAM

Facebook

Студентів-аспіранти

01.11.2017

http://bit.ly/2p09s8q

http://bit.ly/2p09s8q
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Wolfsonian, самостійне відділення Міжнародного
університету Флориди в Маямі, – музей- бібліотека і
дослідницький центр з великою колекцією творів
мистецтва. Щороку організація надає стипендії для
наукових досліджень. Дослідницькі стипендії
надаються на термін від трьох до чотирьох тижнів.
Грант покриває проживання, авіапереліт і засоби
для проведення самого дослідження. Терміни й
дати узгоджуються в індивідуальному порядку.
Повна оплата дослідження у Флориді.

ГРАНТ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
У ФЛОРИДІ

The Wolfsonian Fellowship

Студентів-аспіранти

31.12.2017 щороку

http://bit.ly/2xVwK6b

http://bit.ly/2xVwK6b
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Під час навчання на 7-денній програмі у Женеві
учасники познайомляться з базовими
інструментами, які необхідні для розвитку та
зміцнення аналітичного центру. Дізнаються від
відомих експертів міжнародного рівня та матимуть
можливість відкрити для себе та познайомитися з
ключовими глобальними акторами, які розташовані
в Женеві.

ЗИМОВА ШКОЛА ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ 
АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ У ЖЕНЕВІ

Німецьким дослідницьким товариством 
та Державним фондом 

фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Дедлайн для участі 08.11.2017
Для отпримання стипендії 15.11.2017

http://bit.ly/2x8Wxsz

https://onthinktanks.org/events/winterschool/
http://bit.ly/2x8Wxsz
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Рада з науково-технічних досліджень Туреччини
(TÜBİTAK) надає стипендії міжнародним науковцям
/ дослідникам, які хотіли б провести семінари /
конференції / лекції або проводити науково-
дослідні роботи в Туреччині в галузі природничих
наук, технічних та технологічних наук, медичних
наук, Сільськогосподарські науки, соціальні та
гуманітарні науки. Метою програми є сприяння
науково-технічній співпраці Туреччини з країнами
майбутніх стипендіатів.

МІЖНАРОДНІ ГРАНТИ НА НАУКОВУ 
ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ

Німецьким дослідницьким товариством 
та Державним фондом 

фундаментальних досліджень

Науковці/дослідники 

Діюча

http://bit.ly/2fJAgdi

http://bit.ly/2fJAgdi
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Університет Британської Колумбії пропонує гранти
для охочих провести докторські дослідження у
сферах, пов’язаних із лісовим господарством.
Початок курсу – вересень 2018 року.
Грант: 70 000 CAD щорічно (тривалість програми – 4
роки)

ПРОГРАМА FUTURE FORESTS 
FELLOWSHIPS

Університет Британської Колумбії

Науковці/дослідники 

24.11.2017

http://bit.ly/2uSbBbx

http://bit.ly/2uSbBbx
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Дослідники та аспіранти з усіх країн можуть
подавати заявки на отримання федеральної
швейцарської стипендії на 2018-2019 роки. Для
участі слід подати необхідний пакет документів.
Стипендії Швейцарського Університету призначені
для молодих дослідників з-за кордону, які пройшли
ступінь магістра або доктора філософії, а також
іноземні художники, які мають ступінь бакалавра.

СТИПЕНДІЇ НА ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Уряд Швейцарії 

Дослідники та аспіранти

05.12.2017

http://bit.ly/2uq0zq3

http://bit.ly/2uq0zq3
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У програмі можуть взяти участь археологи,
антропологи, астрономи, екологи, геологи, біологи,
фотографи і всі зацікавлені збереженням
навколишнього середовища, тваринного світу,
архітектури.
Розмір гранту буде становити від 2 000 до 5 000$

ГРАНТИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

National Geographic 

Дослідники віком від 18 до 25 років 

Діюча

http://bit.ly/2vIivh0

http://bit.ly/2vIivh0
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Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в
США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant.
Seed Grant надає стипендію після зарахування
студента до університету, максимальний розмір
підтримки – до 100 тис. дол. США.

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА SEED GRANT 
НА НАВЧАННЯ В ТОП-БІЗНЕС-ШКОЛАХ 

США

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://bit.ly/2wLzByf

http://bit.ly/2wLzByf
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Програма Чівнінґ – це глобальна стипендіальна
програма уряду Великої Британії, заснована в 1983
році з метою надати можливість отримати освіту у
вищих навчальних закладах Британії – переважно
на річних магістерських програмах – фахівцям, які
мають потенціал стати майбутніми лідерами,
управлінцями та тими, хто формують суспільну
думку.
Чівнінґ покриває такі витрати: плата за навчання,
щомісячна стипендія, подорож в обидві сторони
узгодженим маршрутом, “підйомні” по прибутті та
оплата за наднормативний багаж, додаткові
витрати на підготовку дисертації чи дипломної
роботи, вартість оформлення візи.

БРИТАНСЬКІ УРЯДОВІ СТИПЕНДІЇ 
ЧІВНІНҐ У 2018-2019 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

Програма Чівнінґ, уряд Великої Британії

Студенти, магістри

07.11.2017

http://bit.ly/2wpPomX

http://bit.ly/2wpPomX
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Мета цієї програми – знявши або знівелювавши
фінансові перешкоди, відкрити доступ молодим
талановитим менеджерам з України до кращих
знань в діловій сфері у США за умови готовності
стипендіатів повернутися після навчання на
батьківщину і інвестувати свої таланти у свою рідну
країну. Стипендія надається тим вихідцям з України,
кого вже зарахували на одну з 50 кращих програм
MBA. Кандидати мають право на отримання SEED
Grant, якщо вони погоджуються повернутися після
навчання в Україну, щоб жити та працювати тут
щонайменше на 3 роки, інвестуючи свої знання,
вміння та навички у трансформацію своєї країни.

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ МОЛОДИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ЛІДЕРІВ

Програма SEED Grant від WNISEF

Студенти

Постійно діюча

https://goo.gl/WQFeHE

https://goo.gl/WQFeHE


124

M-Gate.org це відкрита база стажувань, курсів,
грантів та інших навчальних програм для медиків
всіх ланок та спеціальностей.
Вже зараз на платформі розміщена інформація про
більше ніж 700 пропозицій, 90% з яких безкоштовні
та доступні для українців. M-Gate.org щоденно
оновлюється, додаючи нові можливості та корисну
для медиків інформацію.
Онлайн база-даних є частиною проекту M-Gate,
котрий окрім сайту створює можливості для
навчання медиків в Україні та за кордоном.

СТАЖУВАНЯ, КУРСИ, 
ГРАНТИ ДЛЯ МЕДИКІВ

ГО "M-Gate"

Медики

Постійно діючий

https://goo.gl/3PNTGx

http://m-gate.org/
http://m-gate.org/
https://goo.gl/3PNTGx
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конкурс для активних та амбіційних студентів -
журналістів на безкоштовне щомісячне навчання
у Києво-Могилянській бізнес-школі в рамках
проекту: “Зміцнення бізнес-об’єднань малих і
середніх підприємств”.
Навчання буде у напрямку PR та триватиме (2-3 дні
в місяць) проходитиме в найкращій веб-студії
країни в Києво-Могилянській бізнес-школі (проїзд
та проживання будуть оплачуватися) після навчання
отримайєте можливість працевлаштування.

КОНКУРС НА БЕЗКОШТОВНЕ 
НАВЧАННЯ ПО PR

ГО «Вінницька обласна організація 
«Спілка підприємців «Стіна»

Студенти - журналісти

Щомісячно

https://goo.gl/eUWd8q

https://goo.gl/eUWd8q
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Ці програми пропонують молодим людям
унікальний шанс поїхати за кордон, щоб отримати
власне уявлення про західноєвропейський спосіб
життя й методах роботи. Сукупність конкретних
знань, а також професійних навичок є одним з
переваг для студентів на вітчизняній біржі праці.
Практика проводиться на аграрних підприємствах
федеральної землі Бранденбурга. Три семінару
протягом терміну проходження практики
доповнюють програму.

ПЯТЬ АГРАРНЫХ СТАЖИРОВОК В 
ЕВРОПЕ

Міністерство сільського розвитку 
федеральної землі Бранденбург 

Студенти сільськогосподарських 
університетів

Постійно діючий

https://goo.gl/2gZmKL

https://goo.gl/2gZmKL


Головна мета - послідовний розвиток тактичної
медицини та невідкладної допомоги в Україні через
здобуття нових знань, вдосконалення навичок та
покращення матеріальної бази, що крок за кроком
приведе до створення якісно нової української
медичної системи.

ПРОСВІТНИЦТВО ЧЕРЕЗ МЕДИЦИНУ

«Захист Патріотів»

Лікарі, військовослужбовці, цивільні

Постійно діючий

https://goo.gl/qUabcH

127

https://goo.gl/qUabcH


Проведення досліджень в університетах, наукових
та дослідницьких інституціях США на період від
трьох до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати
участь кандидати та доктори наук; діячі культури,
фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи;
дослідники без наукового ступеня з досвідом
роботи не менше п'яти років та аспіранти або
здобувачі напередодні захисту, які отримають
науковий ступінь до початку гранту

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM

Програма академiчних обмiнiв iменi 
Фулбрайта в Українi

Кандидати та доктори наук; діячі 
культури, фахівці з бібліотекарства, 
журналісти та юристи; дослідники

15 жовтня щороку

https://goo.gl/tGgzYo

128

https://goo.gl/tGgzYo


Стипендіальна програма Тіля (The Thiel Fellowship)
допомагає молодим й креативним підприємцям
втілити найбільш амбітні ідеї в життя.
Взяти участь можуть кандидати до 23 років, які не
навчаються у внз, добре знають англійську мову і
мають інноваційну ідею для реалізації.
Заохочуються проекти, що стосуються таких сфер як
біотехнології, синтетична біологія, штучний інтелект,
інформатика та комунікаційні технології, повітряний
і космічний простір, нейротехнології, нанотехноло-
гії, медичне обладнання

СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ТІЛЯ

THE THIEL FELLOWSHIP

Молоді підприємці 

31 грудня щороку

https://goo.gl/xqzJNj

129

https://goo.gl/xqzJNj


Програма спрямована на розвиток догляду за
пацієнтами, клінічного лікування та клінічних
досліджень в сфері дитячої ендокринології за
допомогою навчальної програми в європейському
клінічному центрі. Програма направлена на
підтримку майбутньої кар’єри після успішного
завершення курсу; відкрита для лікарів за
спеціальністю Педіатрія

СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАЛЬНУ 
ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕДІАТРІВ

Клуб Ділових Людей 

Лікарі-педіатри, фахівці в сфері 
педіатричної ендокринології

Постійно діюча

https://goo.gl/YZjhSm

130

https://goo.gl/YZjhSm


Програма навчання Cajal Advanced Neuroscience
метою якої є створення спеціалізованих
нейробіологічних навчальних закладів в Європі.
Шість шкіл щороку пропонують практичні навчальні
курси в області нейробіології.
Вони розроблені першокласними нейробіологами і
складаються з 2-х до 3-х тижневих курсів на основі
проектів для приблизно 20 іноземних студентів

ГРАНТ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ У СФЕРІ 
НЕЙРОНАУКИ

FENS і IBRO в партнерстві з Бордо 
Нейромпусом (Бордо, Франція)

Науковці

Постійно діюча

https://goo.gl/JG2uQr

131

https://goo.gl/JG2uQr


Центр міжнародної мобільності «Centre for
International Mobility — CIMO» (надалі Центр) надає
стипендії молодим науковцям (аспірантам,
кандидатам наук) усіх країн світу для навчання або
проведення досліджень у вищих навчальних
закладах Фінляндії

CТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ 
CIMO

Центр міжнародної мобільності 

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/bN2AZW

132

https://goo.gl/bN2AZW


Навчання в американських університетах від одного
до двох років на здобуття ступеня магістра. У
конкурсі можуть брати участь студенти старших
курсів, випускники ВНЗ.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є
поєднанням навчання з індивідуальною
дослідницькою працею.

ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Fulbright Graduate Student Program

Фізичні особи, ЗМІ, Науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/rY57M2

133

https://goo.gl/rY57M2


МАШАВ запрошує взяти участь у конкурсах на
отримання повного або часткового відшкодування
витрат на участь у професійних курсах, шо
пропонуються Ізраїлем.
Основними сферами діяльносты МАШАВ є
розвиток: сільського господарства; підприємництва;
туризму; охорони здоров’я; високих технологій

АГЕНСТВО З МІЖНАРОДНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗРАЇЛЮ МАШАВ

МАШАВ

Бізнес, громадські організації, неурядові 
організації, соціальні підприємства

Постійно діюча

https://goo.gl/hPgYqb

134

https://goo.gl/hPgYqb


Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим
науковцям на проведення досліджень у вищих
навчальних закладах та некомерційних організаціях
на території Німеччини. Фонд заохочує двостороннє
наукове співробітництво із залученням німецьких та
закордонних університетів.
Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних,
соціальних і природничих наук, серед яких: історія,
лінгвістика, філософія, економіка, соціологія,
політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.

СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ

Фонд імені Фріца Тіссена

Молодь, науковці 

Постійно діюча

https://goo.gl/4JYJj9

135

https://goo.gl/4JYJj9


Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS
Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в
США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів,
навчання у яких може профінансувати Seed Grant

50 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОГРАМ МВА

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)

Студенти

Постійно діюча

http://wnisef.org

136

http://wnisef.org/


Мікрофінансування для українських НУО або
місцевих органів влади. Максимальна сума гранту
становить 15 000 євро. Грант може становити до
100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.
Мета мікрофінансування — швидко реагувати на
короткострокові потреби в пріоритетних країнах і
підвищити потенціал їх урядових та муніципальних
установ, а також неурядових організацій і фондів,
що діють в громадських інтересах

МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКИХ НУО

Міністерство закордонних справ Естонії

Неурядові організації

Постійно діюча

https://goo.gl/apiYU7

137

https://goo.gl/apiYU7


Програма надає можливість новим, молодим та
амбіційним підприємцям набувати навичок i знань
у досвідчених підприємців, які володіють малими
підприємствами в інших країнах-учасницях цієї
Програми

ПРОГРАМА ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ 
ПІДПРИЄМЦІВ

Європейський Союз

Нові підприємці

Постійно діючий

http://goo.gl/0DDhAi

138

http://goo.gl/0DDhAi


Університет пропонує 3 програми стипендій для PhD
студентів і 4 для бажаючих навчатися в магістратурі.
Перед подачею документів необхідно вибрати
програму навчання. Можлива як очна, так і заочна
форма. Навчання починається в серпні і січні, тому
документи можна відправляти 2 рази в рік

СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ NANYANG 
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

Університет Nanyang Technological 
University, Сінгапур

Студенти зі всього світу

Навчання в серпні та січні; документи 
можна надсилати двічі на рік: до 31 

липня та 31 січня

http://goo.gl/83y7wN
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http://goo.gl/83y7wN


Зміцнення потенціалу сектору в плані
функціонування на міжнаціональному рівні;
стимулювання міжнаціонального поширення творів
і операторів індустрії, а також завоювання нових
аудиторій як у Європі, так і за кордоном; заохочення
використання інноваційних і творчих підходів;
зміцнення фінансового потенціалу сектора;
зміцнення механізмів прийняття рішень

ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»

Європейський Союз

Українські організації в сфері культури та 
креативності або кіноіндустрії

2017-2020

http://goo.gl/Osloq3

140

http://goo.gl/Osloq3


Висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та
Україною, зміцнення двосторонніх відносин та
взаєморозуміння між людьми двох країн за
допомогою культурних, мистецьких та освітніх
програм

ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Посольство США в Україні

Українські неприбуткові організації, а 
також фізичні особи

Постійно діючий

http://goo.gl/TJBaOz
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http://goo.gl/TJBaOz


Долучайтеся до розвитку освітньої програми з
математики, інформатики, фізики, хімії або біології.
Надсилайте ідеї проектів та отримайте фінансуван-
ня від Київстар

КИЇВСТАР ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК 
ОСВІТНІХ ІДЕЙ

Київстар

Вчителі шкіл, викладачі точних наук у 
вищих навчальних закладах та всі, кого 

цікавить розвиток точних наук

Постійно діючий

https://goo.gl/eyZEWa
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https://goo.gl/eyZEWa
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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!

http://www.facebook.com/groups/depzz
https://www.facebook.com/dep.mtd/

