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Вітальне слово директора
Департаменту зовнішніх зносин,
зовнішньоекономічної та
інвестиційної діяльності
Дениса Денищенка
Шановні користувачі бюлетеню!
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
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Інформація щодо бюлетеня
Укладач та відповідальний за випуск:
Снопенко Михайло,
начальник відділу міжнародної технічної допомоги та
європейської інтеграції
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:
- 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
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Підтримка бізнесу
Розвиток громадськості
Агропромисловий
комплекс,екологія
Енергоефективність
IT-технології, інновації
Культура, освіта,
стажування
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БІЗНЕС-ГРАНТИ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ТА
МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ
ПРООН
Переселенці, які проживають у
Луганській області, та місцеве населення
Грантова підтримка надається на започаткування,
відновлення або розширення підприємницької
діяльності. Мета цієї ініціативи – поліпшити життя
переселенців та місцевого населення Донбасу через
підтримку підприємницької діяльності та малого
бізнесу в регіоні.
Подані
на
конкурс
бізнес-плани
мають
демонструвати високий потенціал, довгострокові
перспективи отримання прибутку та мати
реалістичні ринкові показники. Вони також мають
передбачати створення умов для самозайнятості
та/або створення додаткових робочих місць.

03.08.2017
https://goo.gl/8zCnfX
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ГРАНТ У РОЗМІРІ 20 000 ЄВРО НА
СТАРТАП
IKEA ТА RAINMAKINGS
Стартапи
Грант на розробку продукту та запуск; перебуваючи
в Швеції, орг
анізатори
запропонують
стартапам робочий простір в IKEA Range&Supply
Democratic Design centre (Демократичному центрі
дизайну), привілейований доступ до прототипу
магазину ІКЕА, випробувальних лабораторій,
передових матеріалів та обладнання.
Організатори
не
виключають
можливості
продовження роботи з кожним стартапом після
завершення програми, за допомогою становлення
бізнесу своїх підопічних, ліцензування їх технологій
або інвестицій в компанії.

06.08.2017
https://goo.gl/bvZhxB
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ПРОГРАМА МАЛИХ ПРОЕКТІВ
Швейцарське бюро співробітництва
Державні органи та комерційні
структури
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

Постійно діюча
https://goo.gl/sgrPYn
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ПРЕМІЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ ЖІНОКПІДПРИЄМЦІВ
Cartier Women's Initiative Awards
Жінки-підприємці

Нагорода "Cartier Women's Initiative Awards"
націлена на проведення жіночих підприємницьких
ініціатив з потенціалом значного зростання в
наступні роки. Це унікальна можливість для жінокпідприємців на ранньому етапі вивести свої
компанії на новий рівень

31.08.2017
https://goo.gl/XaaFpK
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ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА
ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ FASEP
Фонд досліджень та допомоги
приватному сектору (FASEP)
Центральний уряд, регіональна та
міська влада, технічні агенції
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

Постійно діюча
https://goo.gl/LJFCTg
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ІННОВАЦІЙНИЙ ФОНД ЮНІСЕФ
Фонд ЮНІСЕФ
Підприємства-стартапи

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.

Постійно діючий
http://goo.gl/g3rlNV
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ПРОЕКТ EAST INVEST
Проект East Invest під керівництвом
Асоціації Європейських торговопромислових палат (EUROCHAMBRES)
Малі та середні підприємства

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»

2017 рік
http://goo.gl/uTNGTP
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ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ
ПІДПРИЄМСТВАМ ДЛЯ ЗРОСТАННЯ ЇХ
БІЗНЕСУ
Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР)
Малі та середні підприємства

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

Постійно діюча
https://goo.gl/LpPjnq

13

ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ
GIZ GmbH.
«Fit for Partnership with Germany»
Бізнес
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 країнпартнерів.

Постійно діюча
https://goo.gl/U286Ks
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ПРОГРАМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ,
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ
ПІДТРИМКИ
Європейський Союз
Малий та середній бізнес

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

Залежно від програми
https://goo.gl/4Piuer
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КОНКУРС ГРАНТІВ З РОЗВИТКУ
КОМУНІКАЦІЇ У ОБ’ЄДНАНИХ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Міжнародний фонд «Відродження»
Мережі регіональних / місцевих
ресурсних центрів, громадські
організації
Мета конкурсу – посилення спроможності членів
територіальних громад, що проживають переважно
на території периферійних населених пунктів
об’єднаних
територіальних
громад,
щодо
комунікації із органами місцевого самоврядування
через використання передбачених законодавством
України форм безпосереднього народовладдя на
місцевому
рівні
як
важливої
складової
децентралізації
та
реформи
місцевого
самоврядування.

20.07.2017
https://goo.gl/jsWmkh
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КОНКУРС СЕРЕД МЕДІА ДЛЯ УЧАСТІ У
ПРОГРАМІ МАЛИХ ГРАНТІВ
Міжнародна організація «Internews» та
ГО «Інтерньюз-Україна» за підтримки
Уряду Канади
ЗМІ (ТБ, радіо, друковані газети, медіаплатформи) або он-лайн ресурси,
блогери, громадські організації з усіх
областей України
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)

20.07.2017
https://goo.gl/G7WJK8
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КОНКУРС «ВІДСТОЮВАННЯ ПРАВА НА
ДОСТУП ДО ЛІКУВАННЯ СИЛАМИ
ПАЦІЄНТІВ ТА АКТИВІСТІВ»

Міжнародний фонд «Відродження»
громадські організації, професійні
об’єднання, благодійні фонди

Мета – провести громадський контроль закупівель
та розподілу життєво-необхідних лікарських засобів
для пацієнтів, хворих на онкологічні захворювання,
цукровий діабет, рідкісні захворювання та ін. на
національному та місцевому рівні силами
об’єднань пацієнтів, активістів, лікарів та юристів.

21.07.2017
https://goo.gl/PbP5vV
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КОНКУРС ДЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ

Форум НДО в Україні
Недержавні організації
Цілі програми:
-Сприяння ефективному переходу українських НДО,
що працюють у сфері подолання наслідків конфлікту
на сході України, від гуманітарних програм до
відновлення та розвитку.
-Розробка
індивідуальних
стратегій
та
рекомендацій щодо впровадження перехідних
програм для НДО.
-Розвиток українських НДО, що відповідають на
наслідки збройного конфлікту на Сході України.

25.07.2017
https://goo.gl/nqz5d4
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ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ
АДВОКАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ ІЗ ЗАХИСТУ
ПРАВ ЛЮДИНИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Counterpart International
Фізичні особи

Конкурс малих грантів на проведення адвокаційних
кампаній, спрямованих на захист основних прав
людини в мережі Інтернет.

25.07.2017
https://goo.gl/Lf83o4
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ТРЕНІНГ «ІННОВАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ
НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ»

БФ «Право на Захист»
Неурядові організації
Тренінги відбудуться у рамках проекту «Підвищення
Спроможності Груп Внутрішньо Переміщених Осіб».
До участі запрошуються представники неурядових
організацій, які:
-працюють з внутрішньо переміщеним особам;
-працюють та знаходяться в одній з областей:
Запорізька,
Дніпропетровська,
Харківська,
Донецька, Луганська (підконтрольні українському
уряду території);
-є юридично зареєстрованими організаціями

25.07.2017
https://goo.gl/VRCYjq
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КОНКУРС ГРАНТІВ НА ІНФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯН ПРО МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВУ
НА ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС

ПРООН
Громадяни України
Мета гранту є у підвищенні обізнаності
громадськості про діяльність парламенту та його
ролі в інституційному розвитку держави.
Розповсюдження інформації щодо діяльності
праламенту в широкому колі активних громадян за
межами столиці, для розвитку в громадянах
відчувття відповідальності за свої голоси на
парламентських виборах і для обізнаності про
можливості впливати на політичні процеси у період
між виборами, очікуються наступні дії з наступними
результатами

28.07.2017
https://goo.gl/UZxfe7
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КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ 2017
БФ Помогатор
Громадські організації, фізичні особи
Конкурс соціальних проектів – це спільна ініціатива
соціально-активних підприємців України.
Завдання конкурсу – зібрати якомога більше ідей
для соціальних проектів разом з командами,
здатними ці ідеї реалізувати.
Завдання організаторів конкурсу – забезпечити
ефективну співпрацю фінансових спонсорів з
ініціаторами соціальних проектів.
Оскільки даний конкурс проводиться в Україні
вперше, вимоги для заявок мінімальні, щоб кожен
бажаючий міг запропонувати свій проект.

15.08.2017
https://goo.gl/zYTAyj
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КОНКУРС ПРОЕКТІВ З ПОДОЛАННЯ
СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ
РОМСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ

Міжнародний Фонд «Відродження»
Громадські організації

Оголошується конкурс проектів, спрямованих на
подолання соціальної ізоляції ромського населення;
залучення ромів до процесів самоврядування у
місцевих громадах через механізми посилення
правових можливостей ромського населення.

15.09.2017
https://goo.gl/Xeiu1n
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ГРОМАДЯНСЬКЕ
СУСПІЛЬСТВО
ЗАГАЛЬНИЙ
КОНКУРС
ПРОЕКТІВ ЗАДЛЯ
ФОНДУ
РОЗВИТКУ
ДЕМОКРАТІЇ
ТА
ПРАВ
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ
ЛЮДИНИ
ПРООН за фінансової підтримки
Посольство США в Києві
Міністерства закордонних справ Данії
Громадські
організації
(асоціації),
Громадські
організації
благодійні фонди та аналітичні центри
Посольство США запрошує українські неприбуткові
є представником
громадянського
таВинеурядові
організаціїорганізації
взяти участь
у конкурсі
суспільства
України?
Маєте
ідею
проекту,
який
проектів Фонду сприяння демократії. Фонд
може
сприяти
покращенню
діалогу
між
підтримує
проекти, які
сприяють демократичним
організаціями громадянського
суспільства та
перетворенням
та побудові громадянського
органами влади?
Гадаєте,
можете реалізувати
суспільства
в Україні.
Фонд сприяння
демократіїтакий
- це
проект
протягом
року
та
за
умов
отримання
гранту
цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій
від ПРООН вфінансову
обсязі не більше
ніж 30унікальних
000 дол. США?
забезпечує
підтримку
та
перспективних проектів, особливо таких, що
сприяють
розвитку
спроможності
та
самозабезпечення НДО в Україні

01.08.2017
1 вересня
2017 року
https://goo.gl/4KSbtK
https://goo.gl/Hj8YWM
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КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ
Cпільна ініціатива соціально – активних
підприємців України
Фізичні особи
Завдання конкурсу – зібрати якомога більше ідей
для соціальних проектів спільно з командами,
здатними ці ідеї реалізувати. Проект повинен бути
спрямований на поліпшення життя громадян
України. Вартість одного проекту не повинна
перевищувати суму в 2,5 млн гривень. Термін
реалізації проекту повинен бути до 1 року. Проект
пропонує рішення існуючої проблеми, результат
реалізації якої може бути вимірним

15.08.2017
https://goo.gl/4o1XMs
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ
Посольство США в Києві
Громадські організації (асоціації),
благодійні фонди та аналітичні центри
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

01.09.2017
https://goo.gl/Hj8YWM
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ГРАНТОВИЙ КОНКУРС BST «ЗМІЦНЕННЯ
ДОВІРИ»
Спільна ініціатива Фонду імені Роберта
Боша і Чорноморського Фонду
Громадські організації
Перевага надається проектам за наступними
напрямками: побудова чи зміцнення місцевих,
обласних
та
національних
можливостей,
спрямованих на підтримку співіснування та
реінтеграцію; закордонні ініціативи для молоді
громадянська освіта та активне громадянство
історичний досвід примирення та його передача
молодому поколінню мистецтво та культурна
робота, спрямована на примирення та мирне життя
роль ЗМІ у подоланні стереотипів

29.09.2017
https://goo.gl/jVD65K
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КОНКУРС ФОНДУ РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ
Посольство США в Києві
Громадські організації (асоціації),
благодійні фонди та аналітичні центри
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

Постійно діючий
https://goo.gl/QRGEHb
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РОЗВИТОК І ЗМІЦНЕННЯ
ДЕМОКРАТИЧНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА
The European Endowment for Democracy,
EED
Фізичні особи, громадські організації,
ЗМІ
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

Постійно діюча
https://goo.gl/uQRG5N
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ
Посольство Сполучених Штатів Америки
Неурядові організації

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

Постійно діючий
https://goo.gl/mvcBtY
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КОНКУРС НА СТАЖУВАННЯ МОЛОДІ У
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ НА 2017 РІК
ГО «Молодіжна Альтернатива»
Студенти
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

Постійно діючий
https://goo.gl/QS5ybQ
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ПРОГРАМА КУСАНОНЕ
Уряд Японії
Неурядові та неприбуткові організації,
лікарні, початкові школи, науководосліджувальні інститути
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

Постійно діюча
https://goo.gl/M6Yh3x
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МІЖНАРОДНИЙ ЖІНОЧИЙ ФОНД
МАМА КЕШ
Mama Cash
Громадські організації

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

Постійно діюча
https://goo.gl/SAuUrr
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ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД
ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО
СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
Швейцарське бюро співробітництва в
Україні
Неурядові організації
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

Постійно діюча
https://goo.gl/dkPBpd
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ГРАНТИ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ
Європейська молодіжна фундація
Неурядові організації
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.

Постійно діюча
https://goo.gl/3SMykd
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ГРАНТИ ВІД ФОНДУ ДЕМОКРАТІЇ ООН
ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН
Неурядові організації
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

Постійно діюча
https://goo.gl/cY9gpH
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ГРАНТИ НА РОЗВИТОК ДЕМОКРАТІЇ В
УКРАЇНІ
ПРООН
Активне громадянське суспільство,
громадські організації
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

2017 рік
https://goo.gl/t2zUmD
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ПОШУК ПАРТНЕРІВ-ВИКОНАВЦІВ У
ПРОЕКТ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

Міжнародна організація з міграції
(МОМ)
Громадські організації
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

2017 рік
https://goo.gl/t2zUmD
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ПРОЕКТИ ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Посольство Федеративної Республіки
Німеччини в Україні
Неурядові організації
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

Постійно діючий
https://goo.gl/SYVMLu
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МІКРОФІНАНСУВАННЯ
МЗС Естонії
Урядові установи, неурядові організації
та фонди, що діють в громадських
інтересах
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.

Постійно діючий
http://goo.gl/ijPEu3
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КОНКУРС «НАДАННЯ ПОСЛУГ
ВРАЗЛИВИМ ГРУПАМ ДІТЕЙ»
Глобальний дитячий фонд
Громадські організації

Мета конкурсу – підтримати ініціативи місцевих
інститутів громадянського суспільства в сфері
покращення системи захисту прав дітей та розвитку
послуг для дітей та сімей з дітьми

Постійно діючий
http://goo.gl/oqwxZ
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ГРОМАДСЬКІСТЬ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ
ЗМІНИ В УКРАЇНІ
Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій
у співпраці з «Європейською правдою»
Громадські організації

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

Постійно діючий
https://goo.gl/tR7P9F
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ЗАГАЛЬНИЙ КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ
СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ
Посольство США
Українські неприбуткові та неурядові
організації
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

Постійно діючий
https://goo.gl/vZU1Vn
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ІV КОНКУРС ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
«AGROCHALLENGE 2017»
Фундація AgroChallenge, КПІ,
Інноваційна екосистема «Sikorsky
Challenge»
Фермери, науковці

Можливість пройти програму акселерації, в ході
якої досвідчені ментори допоможуть командам
створити або завершити прототип продукту, скласти
бізнес – план і підготуватися до презентації проект
інвесторам

15.07.2017
http://goo.gl/LDXUoi
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ГРАНТИ ВІД ПРОЕКТУ USAID
«ПІДТРИМКА АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО
РОЗВИТКУ»
Кімонікс Інтернешнл Інк
Фермери
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

29.12.2017
https://goo.gl/LicDLE
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ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУЄ
ІНІЦІАТИВИ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ І ЗАХИСТУ
ДОВКІЛЛЯ

Фонд Джона і Кетрін Макартур
Фізичні особи,громадські організації,
науковці, вищі навчальні заходи,
соціальні підприємства
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

Постійно діюча
https://goo.gl/M2m3ts
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ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ВІД ФОНДУ
МОНСАНТО

Фонд Монсанто
Благодійні організації, громадські
організації, приватні школи та приватні
лікарні
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

Постійно діюча
http://goo.gl/h3oFu4
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КОНКУРС НА РОЗРОБКУ ТА НАПИСАННЯ
ПЛАНІВ ДІЙ СТАЛОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО
РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ
Фонд «Регіональний центр економічних
досліджень та підтримки бізнесу»
міські та селищні ради, об’єднані
територіальні громади
Головною метою конкурсу є відпрацювання дієвої
структури допомоги малим містам, селищам та
об’єднаним громадам в ініціації, плануванні,
втіленні
проектів
власної
модернізації
енергетичного та фінансового менеджменту,
енергозбереження, сталого розвитку, економії
власних ресурсів, тощо.
До співпраці планується залучити європейські і
міжнародні фонди, фінансово-кредитні установи під
гарантії держави, вищі наукові заклади та
енергетичні агенції

15.09.2017
https://goo.gl/nsUAXg

КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКОАМЕРИКАНСЬКИХ НАУКОВОДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ
Міністерство освіти і науки України
спільно з Фондом цивільних досліджень
і розвитку
Дослідницькі групи, що працюють як у
США так і України
Сталий розвиток землеробства – менеджмент
земельних і водних ресурсів, що запобігає їх
деградації під впливом індустріальних факторів, а
також сприяє стійкості врожаїв до змін клімату та
впливу інших факторів оточуючого середовища.
Біотехнології сільськогосподарського спрямування,
які
можуть
підвищити
врожайність
сільськогосподарських культур, сприяючи при
цьому екологічній стійкості сільськогосподарських
земель, у тому числі такі, як генна інженерія,
молекулярні
маркери
і
діагностикуми,
а
також культури тканин рослин

31.07.2017
https://goo.gl/CTjW26
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NOKIA OPEN INNOVATION CHALLENGE
2017
Nokia Open Innovation Challenge
Фізичні особи
Конкурс відкритий для новаторів в усьому світі в
розвитку технологій майбутнього в Інтернет
індустрії в області розумних міст, мобільності,
безпеки і безпеки та пов’язаною з галуззю
промисловості.
Особливу увагу буде приділено рішенням, які
використовують технології, для збереження і
поліпшення життя

20.09.2017
https://goo.gl/EESQw6
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ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІЗНЕСІНКУБАТОРОМ WANNABIZ
WannaBiz
IT – підприємства стартапи
Основний мотив WannaBiz - розвиток ITпідприємництва 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 Cloudтехнології

Постійно діюча
https://goo.gl/TPpkGb
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ГРАНТИ, КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В
АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
Глобальний інноваційний фонд
Бізнес, органи влади, неурядові
організації, соціальні підприємства
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.

Постійно діюча
https://goo.gl/x1s2NG
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ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНОВАЖЛИВИХ ІТ-ПРОЕКТІВ
Швейцарська Конфедерація, Фонд
Східна Європа (Україна) та Фонд
Innovabridge (Швейцарія)
Фізичні особи, підприємці, стартапи

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

Постійно діюча
https://goo.gl/DEX93n
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ГРАНТИ ВИШЕГРАДСЬКОГО ФОНДУ
Міжнародний Вишеградський фонд
Юридичні чи фізичні особи по всьому
світу

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)

Постійно діючий
http://goo.gl/hDeI5P
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ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ
МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН "MIGRARTION"
Фундація Кшижова для
Європейського Взаєморозуміння
та НГО “Культурні Географії”
Молодь з Польщі та України
MigrARTion – це проект, що має на меті дослідити
міграційні процеси у регіоні Нижньої Силезії
засобами
кінодокументалістики.
Протягом проекту молодь з Польщі та України
разом досліджуватимуть історії звичайних людей,
що мешкають у Нижній Силезії, та які були або
вимушено переселені до регіону після Другої
Світової Війни, або переїхали сюди нещодавно з
України. Учасники спробують знайти спосіб
розказати історії цих людей у короткометражному
документальному фільмі або фільмах, що будуть
створені протягом проекту.

18.07.2017
https://goo.gl/uBBNy2
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МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА З
«НІМЕЦЬКИxХ ТА
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТУДІЙ»

Інститут політичних наук Університету ім.
Фридриха Шиллера
Молодь з Польщі та України
Навчальна
програма
пропонує
можливість
одержання одразу двох магістерських ступенів:
українського диплому «магістра політології» в
НаУКМА
та
німецького
магістерського
диплому “Master of Politics” від Університету
ім. Фридриха Шиллер в Єні, Німеччина. Фінансову
підтримку програмі надає Німецька служба
академічних обмінів (DAAD).
Студенти мають можливість отримати ґрунтовні
знання щодо політичних систем Німеччини та
Європейського Союзу.

24.07.2017
https://goo.gl/v7WjkC
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МОЛОДІЖНИЙ ОБМІН “CHANCE FOR
CHANGE” У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Громадська організація
«НЕ ЗУПИНЯЙСЯ!»
Молодь України
Програма орієнтована на молодих людей у віці від
18 до 28 років у програмі особистого розвитку на
відкритому повітрі, яка розвиватиме навички, які
можуть бути безпосередньо переведені до
вирішення проблем у реальних життєвих ситуаціях.
В рамках проекту буде розвиватися міжособистісна,
командна робота, бюджетування, кулінарія,
планування, логістика, охорона здоров'я та
благополуччя. Учасники будуть ідентифіковані та
добре відібрані, виходячи з критеріїв, які
підтверджуються ефективністю програми Rites of
Passage, яка зараз працює у Великобританії.

25.07.2017
https://goo.gl/RE6auw
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СТИПЕНДІЇ НА МАГІСТЕРСЬКУ
ПРОГРАМУ З ПУБЛІЧНОГО
АДМІНІСТРУВАННЯ
Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій у співпраці з
«Європейською правдою»
Бакалаври, спеціалісти, магістри
Школа управління – це нинішня пропозиція від УКУ
завтрашнім лідерам у державному управлінні,
місцевому самоврядуванні і громадському секторі.
Це пропозиція підготувати себе і свої команди до
ефективного “служіння, свідчення і спілкування”
задля розвитку нашої країни.
Мета
програми
з
публічного
адміністрування полягає в отриманні її учасниками нового
бачення (візії), цінностей, додаткових інструментів
та навичок у сфері публічного управління та
регіонального розвитку.

29.07.2017
http://goo.gl/aP27Gq
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СТИПЕНДІЇ ДЛЯ НАВЧАННЯ
У НІМЕЧЧИНІ

Програма ім. Гельмута Шмідта
Бакалаври
Програма пропонує можливість отримати ступінь
магістра з однієї зі спеціальностей, які мають
особливе значення для соціального, політичного та
економічного розвитку країн, звідки походять
стипендіати. Висококваліфіковані випускники з
бакалаврським дипломом в галузі політології,
права, економіки та управління зможуть підвищити
свою академічну кваліфікацію та отримати
практичну підготовку до майбутньої професійної
діяльності у своїй країні

31.07.2017
https://goo.gl/BnU55p
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КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКОАМЕРИКАНСЬКИХ ПРОЕКТІВ
Міністерство освіти і науки України
спільно з Фондом цивільних досліджень
і розвитку (CRDF Global)
вчені США та України
Проекти можуть належати до різних природничих
дисциплін – біології, хімії, наук про землю, техніки,
математики, фізики – при їх застосуванні до
аграрної сфери. Очікується, що результати
досліджень будуть опублікованими в рецензованих
виданнях і сприятимуть розвитку глобальних
наукових знань у відповідних дисциплінах.
Дослідження можуть створювати базу для
подальшої комерціалізації, але це не може бути
основною метою проекту.

31.07.2017
https://goo.gl/6Yarxt
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СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ЖІНОК ДЛЯ НАВЧАННЯ
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ БІЗНЕС-ШКОЛІ

Французька бізнес-школа INSEAD
Жінки з Центральної та Східної Європи
Ця стипендія була створена, щоб допомогти школі
залучити талановитих жінок до програми MBA та
створення більш справедливого, різноманітного та
інноваційного бізнес-світу.
INSEAD
є
випускною
бізнес-школою
з
університетськими містечками в Європі. Тут
пропонуються різноманітні академічні програми,
серед
яких
програма
магістра
ділового
адміністрування (MBA), програма Executive MBA
(EMBA), програма магістра фінансів, доктор
філософії в програмі управління та різновид
Програм виконавчої освіти.

31.07.2017
https://goo.gl/zDCSgT
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ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ У
ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID)
Представники Центральної виборчої
комісії, громадські організації, ЗМІ
Основна мета програми «Ефективне впровадження
та нагляд за фінансуванням політичних процесів»
полягає у вивчен
ні досвіду Великобританії у
сфері нагляду за фінансуванням політичних
процесів. Це навчання надасть учасникам унікальну
можливість ознайомитись з ідеями та стратегіями,
які впроваджуються виборчими інститутами
Великобританії, щоб використати їх задля
підтримки реформування системи фінансування
політичних процесів в Україні.

31.07.2017
https://goo.gl/MJ6YWY
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ГРАНТИ НА АДВОКАЦІЙНУ ТА
ПРОСВІТНИЦЬКУ РОБОТУ В СФЕРІ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВ’Я І
ПЛАНУВАННЯ СІМ’Ї
The Grand Challenges Canada
Громадські організації

The Grand Challenges Canada, що фінансуються
урядом Канади, шукає сміливі ідей, від талановитих
людей що будуть мати великий вплив на продукти,
послуги та впровадження, які могли б змінити на
краще постійні проблеми у сфері репродуктивного,
материнського, новонародженого та дитячого
здоров'я (RMNCH ).

03.08.2017
https://goo.gl/MEYhsJ
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КОНКУРС НА УЧАСТЬ У “ШКОЛІ
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ УКРАЇНИ
«Громадські ініціативи України»
Лідери неурядових організацій,
активісти
Теми, які будуть розглядатися під час «Школи
громадянських ініціатив України»:
Взаємодія з органами влади, участь громадян у
прийнятті рішень (Волинський ресурсний центр);
Використання програмного забезпечення (пакет
Microsoft Office, Google docs) робота в internet,
використання social media, інтернет-безпека (ГО
«Принцип», Академія стратегічних досліджень);
Написання проектів (Товариство Лева);
Вирішення конфліктів та ведення переговорів
(Європейський клуб);
Адвокасі (ГО “Громадський холдинг “ГРУПА
ВПЛИВУ”).

31.08.2017
https://goo.gl/j2iKwk
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА РЕЙГАНАФАСЕЛА (США)
Національний фонд на підтримку
демократії (NED)

Активні борці за демократію, вчені та
журналісти
Програма Рейгана-Фаселла надає можливість
провести п’ять місяців у Вашингтоні – для
виконання незалежних досліджень в галузі
демократії в окремій країні або регіоні. Учасникам
програми надається щомісячна стипендія, медична
страховка та компенсація витрат на авіаквитки в
обидва кінці

15.10.2017
https://goo.gl/S2hZt9
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6 ХВИЛЯ КОНКУРСУ «ЗМІ ЗА
ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ»
Інститут економічних досліджень та
політичних консультацій у співпраці з
«Європейською правдою»
Регіональні ЗМІ всіх типів

Створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ
для висвітлення питань, пов'язаних з відносинами
України та Євросоюзу, впровадження Угоди про
Асоціацію

27.07.2017
http://goo.gl/aP27Gq
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КОНКУРС ФОТОГРАФІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ПРО ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Інформаційний центр ООН в Токіо разом
з Софійським університетом
Студенти коледжів і університетів,
аспірантів, студентів професійнотехнічних училищ
Інформаційний центр ООН розпочинає новий
фотоконкурс для підвищення інформованості про
Цілі сталого розвитку серед студентів по всьому
світу; ми заохочуємо учасників вибрати одну або
кілька з 17 Цілей, яка цікавить найбільше, та
виразити її значення через фотографію

30.08.2017
https://goo.gl/WuUwDk
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МАЛІ ГРАНТИ НА ПІДТРИМКУ
КУЛЬТУРНИХ ТА ОСВІТНІХ ПРОЕКТІВ
Посольство США в Києві
Фізичні особи, неурядові організації
У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у
річницю встановлення дипломатичних відносин
між двома країнами. Протягом наступного року
Посольство США планує провести низку культурних
та освітніх заходів, що мають на меті відсвяткувати
багату на події історію співпраці між народами двох
країн, висвітлити важливі спільні історії успіху, а
також надати можливість народам двох країн
уявити, як саме вони працюватимуть разом
протягом наступних 25-и років задля розвитку,
зміцнення та розширення взаємовідносин між США
та Україною

01.09.2017
https://goo.gl/tXdtUv
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ГРАНТИ НА ОТРИМАННЯ СТУПЕНЮ
БАКАЛАВРА
Бізнес школа США Babson college
Учні 10 класів.
Початок навчання – осінь 2018 року

Гранти на отримання ступеню бакалавра

17.09.2017
http://goo.gl/nxOGOZ
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СТИПЕНДІЯ НА ЗДОБУТТЯ МВА У
ШВЕЙЦАРІЇ ВІД КОМПАНІЇ NESTLE
Посольство США в Києві
Фізичні особи
Стипендія складає 25 000 швейцарських франків. На
неї можуть претендувати кандидатки віком 25-35
років, які мають бакалаврський ступінь та мінімум
три роки досвіду роботи. Обов’язкове вільне
володіння англійською мовою та знання ще однієї з
європейських
мов.
Аплікантки
мають
продемонструвати результати тесту GMAT у
діапазоні від 620 до 750

30.09.2017
https://goo.gl/WyBJcR
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ОСВІТНЯ ПІДТРИМКА МОЛОДІЖНИХ
НУО

Європейський молодіжний фонд (EYF)
Міжнародні молодіжні НУО та
міжнародні мережи
Яка діяльність підтримується:
– Грант для міжнародної разової діяльності;
– Грант для річного плану роботи (кількість
міжнародних заходів в рамках робочого плану буде
враховуватися максимум до 2 на робочий план);
– Одна навчальна сесія в програмі європейських
молодіжних центрів (Страсбург чи Будапешт)
протягом трирічного базового періоду

01.10.2017
https://goo.gl/27Rnwy
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ПРОСВІТНИЦТВО ЧЕРЕЗ МЕДИЦИНУ
«Захист Патріотів»

Лікарі, військовослужбовці, цивільні

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.

Постійно діючий
https://goo.gl/qUabcH
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FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM
Програма академiчних обмiнiв iменi
Фулбрайта в Українi
Кандидати та доктори наук; діячі
культури, фахівці з бібліотекарства,
журналісти та юристи; дослідники
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

15 жовтня щороку
https://goo.gl/tGgzYo
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ТІЛЯ
THE THIEL FELLOWSHIP
Молоді підприємці
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, нанотехнології, медичне обладнання

31 грудня щороку
https://goo.gl/xqzJNj
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СТИПЕНДІЯ НА НАВЧАЛЬНУ
ПРОГРАМУ ДЛЯ ПЕДІАТРІВ
Клуб Ділових Людей
Лікарі-педіатри, фахівці в сфері
педіатричної ендокринології
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

Постійно діюча
https://goo.gl/YZjhSm
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ГРАНТ ДЛЯ ДОСЛІДНИКІВ У СФЕРІ
НЕЙРОНАУКИ

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

Постійно діюча
https://goo.gl/JG2uQr

77

CТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ
CIMO
Центр міжнародної мобільності
Фізичні особи, ЗМІ, Науковці

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

Постійно діюча
https://goo.gl/bN2AZW
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ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА

Fulbright Graduate Student Program
Фізичні особи, ЗМІ, Науковці

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.

Постійно діюча
https://goo.gl/rY57M2
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ДОСЛІДЖЕННЯ. ІТАЛІЙСЬКИЙ
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР FABRICA
Італійський дослідницький центр Fabrica
Фізичні особи

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.

Постійно діюча
http://www.fabrica.it/apply
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АГЕНСТВО З МІЖНАРОДНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ІЗРАЇЛЮ МАШАВ

МАШАВ
Бізнес, громадські організації, неурядові
організації, соціальні підприємства

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

Постійно діюча
https://goo.gl/hPgYqb
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СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ

Фонд імені Фріца Тіссена
Молодь, науковці
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.

Постійно діюча
https://goo.gl/4JYJj9
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50 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОГРАМ МВА
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
Студенти
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

Постійно діюча
http://wnisef.org
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МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ
УКРАЇНСЬКИХ НУО
Міністерство закордонних справ Естонії
Неурядові організації
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

Постійно діюча
https://goo.gl/apiYU7
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ПРОГРАМА ЕРАЗМУС ДЛЯ МОЛОДИХ
ПІДПРИЄМЦІВ
Європейський Союз
Нові підприємці

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

Постійно діючий
http://goo.gl/0DDhAi
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СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ NANYANG
TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Університет Nanyang Technological
University, Сінгапур
Студенти зі всього світу

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

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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ПРОГРАМА «КРЕАТИВНА ЄВРОПА»
Європейський Союз
Українські організації в сфері культури та
креативності або кіноіндустрії
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

2017-2020
http://goo.gl/Osloq3
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ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Посольство США в Україні
Українські неприбуткові організації, а
також фізичні особи
Висвітлення зв’язків між Сполученими Штатами та
Україною, зміцнення двосторонніх відносин та
взаєморозуміння між людьми двох країн за
допомогою культурних, мистецьких та освітніх
програм

Постійно діючий
http://goo.gl/TJBaOz
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ПРОГРАМА «ГОРИЗОНТ 2020»
Європейський Союз
Освітні організації
Передова наука, яка є відкритою для високоякісних
індивідуальних та командних дослідницьких
проектів в усіх галузях знань, включаючи
гуманітарні; лідерство у галузях промисловості, в
яких фінансується розробка нових технологій і
матеріалів, включно з ICT та космічні дослідження;
крім того, в межах цього напряму доступні фінансові
інструменти для впровадження інновацій у малому
та середньому бізнесі, суспільні виклики, з
широким спектром дослідницьких проектів від
поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони
здоров’я та безпеки до питань європейської
ідентичності і культурної спадщини

Постійно діючий
http://goo.gl/9bg89j
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КИЇВСТАР ФІНАНСУЄ РОЗВИТОК
ОСВІТНІХ ІДЕЙ

Київстар
Вчителі шкіл, викладачі точних наук у
вищих навчальних закладах та всі, кого
цікавить розвиток точних наук
Долучайтеся до розвитку освітньої програми з
математики, інформатики, фізики, хімії або біології.
Надсилайте ідеї проектів та отримайте фінансування від Київстар

Постійно діючий

https://goo.gl/eyZEWa
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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!

+38 (06452) 2-30-35

www.facebook.com/groups/depzz

zbirnikMTD@ukr.net
Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

Чекаємо на Ваш feedback!
Нам важлива Ваша думка!
91

