
КОНКУРСИ.
ГРАНТИ
лютий 2018

Департамент регіонального 
розвитку Черкаської ОДА



Зміст
2

Новини ------------------------------------------------------------------------3

Корисно ----------------------------------------------------------------------5

Історія успіху ----------------------------------------------------------------8

Розвиток громадянського суспільства ----------------------------- 10

Малий та середній бізнес ---------------------------------------------21

Наука та інновації ----------------------------------------------------------30

Розвиток культури ---------------------------------------------------------35

Освіта і стажування -------------------------------------------------------37

Постійнодіючі гранти та стипендії -------------------------------------43



Новини
Безкоштовне стажування для 

підприємців в Німеччині

21 – 22 лютого 2018 року у керівників та топ-

менеджерів підприємств Черкаської області є можливість

пройти відбір на безкоштовне стажування в Німеччині від Fit

for Partnership with Germany (Готуємося до партнерства з

Німеччиною).

Дізнатися більше можна за посиланням – goo.gl/EkBKZe
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https://goo.gl/EkBKZe
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Новини
Канів уклав Меморандум із

представниками ПРООН

Метою проекту є зменшення викидів парникових газів

шляхом створення сприятливого правового, нормативного і

ринкового середовища та розвитку інституційного,

адміністративного та технічного потенціалу, що сприятиме

запровадженню енергоефективних заходів у громадських

будівлях.

Дізнатися більше можна за посиланням – goo.gl/F7KQrx

https://goo.gl/F7KQrx
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Корисно
Нові можливості продажів з
мобільним додатком PROD

Глобальне незнання цінової політики та особливостей попиту

чи пропозиції заважає людям вести ефективну діяльність на

плодоовочевому ринку. Мобільний додаток PROD щоденно

надаватиме актуальну інформацію про попит та

ціноутворення на фрукти, овочі, ягоди в Україні.

Дізнатися більше та завантажити додаток можна за

посиланням – goo.gl/L3Nwh6

https://goo.gl/L3Nwh6
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Корисно
Гаряча лінія проекту USAID Ukraine -

USAID Україна “Громадяни в дії” 
консультує по темі “е-декларації” для 
“учасників антикорупційних заходів”

Тобі допоможуть зрозуміти чи ти підпадаєш під е-

декларування, які санкції за неподання декларацій, і як

заповнювати е-декларації.

Дізнатися більше можна за посиланням – goo.gl/aaJFp7

https://goo.gl/aaJFp7


Корисно
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Приєднуйся до Європейської
мережі підприємництва (EEN)

Широкий спектр послуг: отримання доступу до ринкової

інформації, вирішення юридичних питань, визначення

потенційних бізнес-партнерів у Європі, підтримка інновацій

та трансферу технологій. EEN налічує майже 600 партнерів з

64 країн світу, 6,000 досвідчених спеціалістів.

Дізнатися більше можна за посиланням – goo.gl/h892uV

https://goo.gl/h892uV
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Історія успіху
Тортики з невеличкого

прикарпатського містечка Обертин
вже можна скуштувати у Парижі

завдяки фінансовій підтримці ЄБРР

Прекрасна історія успіху із Прикарпаття для натхнення та

ідей. Стати успішним реально!

Дізнатися більше можна за посиланням – goo.gl/hCzMZR

https://goo.gl/hCzMZR


Історія успіху
Український дистриб'ютор меблів

збільшує обсяг продажів на 25% за 
допомогою групи ЄБРР 

“Консультування малого бізнесу”

Історія вражаючих результатів. Восьмимісячний проект,

призначений для створення ефективнішого робочого

процесу, призвів до стрімкого зростання продажів на 25% та

створення семи нових робочих місць.

Дізнатися більше можна за посиланням – goo.gl/AzWw14
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https://goo.gl/AzWw14


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Розвиток громадянського суспільства

Національний конкурс
“Благодійна Україна – 2017”

Мета – відзначення кращих благодійників України і результативних

благодійних ініціатив. Розвиток ефективного соціально-орієнтованого

благодійництва, меценатства та волонтерства в Україні шляхом

публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів та

волонтерів, їхніх організацій та практик.

Дедлайн – 15 лютого 2018 р.

Більше за посиланням – goo.gl/EKRKAk

11

https://goo.gl/EKRKAk
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Програма “Гранти для учасників програм 
обмінів”

Програма має на меті стимулювати професійний розвиток, сприяти

активній участі у проектах, що залучають громадянське суспільство до

демократичних перетворень в Україні, сприяють толерантності та

інтеграції переміщених осіб у суспільне життя, а також висвітлюють

міцні зв’язки між людьми в Сполучених Штатах та Україні.

Адресат – українські учасники програм обмінів (фізичні особи) або

українські організації.

Організатор – Посольство США.

Деталі за посиланням – goo.gl/iN15hS

Розвиток громадянського суспільства

https://goo.gl/iN15hS


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс на здобуття премії International ReSource
Award

Призовий фонд – 150 тис. USD та експертна підтримка протягом 3-х

років.

Адресат – соціальні підприємницькі ініціативи, спрямовані на

створення або розвиток нових підходів до вирішення існуючих та/або

екологічних проблем, пов’язані зі сталою практикою управління

водними ресурсами.

Дедлайн – 16 березня 2018 р.

Організатор – Swiss Re Foundation.

Деталі за посиланням – goo.gl/7C7DKT

https://goo.gl/7C7DKT


Розвиток громадянського суспільства
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Грантова програма “Demonstration Grants Program”

Програма надає перевагу продуктам, системам, процесам та сервісам

cleantech, які мають чіткі переваги над конкуруючими рішеннями в

сферах адаптації змін клімату, екосистемних послуг, відновлювальна

енергія, міський розвиток.

Адресат – організації, які впроваджують у своїх країнах новітні

іноземні технології, що поліпшуватимуть стан довкілля або

сприятимуть подоланню бідності.

Дедлайн – 14 лютого 2018 р.

Організатор – шведське агенство з питань міжнародного

співробітництва (Sida).

Деталі за посиланням – goo.gl/vYj1ub

https://goo.gl/vYj1ub
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Розвиток громадянського суспільства

Премії Кабінету Міністрів України

Премії надаються за особливі досягнення з розвитку молодіжних

ініціатив на місцевому рівні. Розмір кожної премії – 50 тис. UAH.

Адресат – органи місцевого самоврядування, районні

держадміністрації, ГО, відокремлені підрозділи всеукраїнських

громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні

ЗМІ.

Дедлайн – 1 березня 2018 р.

Організатор – Міністерство молоді та спорту України.

Деталі за посиланням – goo.gl/Hw1JDF

https://goo.gl/Hw1JDF


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс грантів “Громадськість за проєвропейські
зміни в Україні”

Залучення до процесів моніторингу та публічного діалогу з органами

влади щодо секторальних реформ у правовій, конституційній, судовій

та виборчій сферах, у сфері фінансування політичних партій,

державного управління, охорони здоров’я, охорони довкілля,

енергетики, транспорту, земельної реформи та ін.

Адресат – неприбуткові організації громадянського суспільства.

Дедлайн – 9 квітня 2018 р.

Організатор – Інститут економічних досліджень та політичних

консультацій у співпраці з “Європейською правдою”, в рамках проекту

“Просування реформ в регіони”, який фінансується ЄС.

Деталі за посиланням – goo.gl/SJy3ht

https://goo.gl/SJy3ht


Розвиток громадянського суспільства
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Всеукраїнський конкурс “Міста, дружні до дитини”

Конкурс передбачає збір кращих ідей та існуючих практик створення

середовищ, дружніх до дитини, впровадження кращого досвіду

врядування, що враховує бажання дітей та зручні умови їх життя.

Адресат – громади-члени Асоціації міст України.

Дедлайн – 20 лютого 2018 р.

Організатор – у рамках Проекту “Розробка курсу на зміцнення

місцевого самоврядування в Україні” (ПУЛЬС), що реалізує АМУ за

підтримки USAID.

Деталі за посиланням – goo.gl/XMKSq5

https://goo.gl/XMKSq5
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Розвиток громадянського суспільства

Грант від Фундації Ван Тієвенена на розвиток
екологічних проектів

Грант підтримує практично-орієнтовані проекти, спрямовані на

підтримку біологічного розмаїття та збереження екосистеми. В межах

грантового проекту надається фінансування до 10 000 EUR.

Адресат – громадські неприбуткові організації.

Дедлайн – 14 лютого 2018 р.

Організатор – Фундація Ван Тієвенена.

Деталі за посиланням – goo.gl/CunMTr

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

Мікропроекти 2018

Грант надає підтримку ініціативам, які спрямовані на поліпшення умов

життя вразливих верств населення. Максимальна сума грантового

сприяння – 8000 EUR з обов’язковою часткою власного внеску заявника

(також і не фінансового характеру). Умовами проекту НЕ визначається

мінімальна обов’язкова частка фінансового внеску заявника або

третьої сторони.

Дедлайн – 23 лютого 2018 р.

Організатор – Посольство Німеччини в Україні.

Деталі за посиланням – goo.gl/Yx9fpm

https://goo.gl/Yx9fpm


Розвиток громадянського суспільства
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Гранти Фонду захисників України

Підтримка проектів, які працюють на користь поранених солдатів та

ветеранів України.

Дедлайн – 15 лютого 2018 р.

Організатор – Конгрес українців Канади та Канадська українська

фундація.

Деталі за посиланням – goo.gl/hgpEbS

https://goo.gl/hgpEbS


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній б ізнес
22

Головною метою є підтримка реформ, спрямованих на підвищення

конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища в країнах

Східного партнерства. Зокрема, посилення інституційної бази, надання

державної підтримки приватному сектору та поліпшення бізнес-

середовища та ін.

Бюджет проекту – 4 мільйони EURO.

Організатор – ЄС.

Деталі за посиланням – goo.gl/cMtft3

EU4Business: від стратегії до дії

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

Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні

Програма спрямована на підвищення конкурентоспроможності та

поліпшення доступу до фінансування для українських МСП шляхом

надання консультацій та зміцнення потенціалу, а також на підготовку

до фінансування від ЄБРР та інших фінансових установ. Програма

сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки бізнесу по всій країні

з метою підтримки МСП в отриманні належного фінансування та ноу-

хау для розвитку бізнесу.

Організатор – ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Деталі за посиланням – goo.gl/U9QvF2

https://goo.gl/U9QvF2


Малий та  середній б ізнес
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Європейський фонд для Південно-Східної Європи

Фонд розглядає МСП як головну опору для місцевих економік та

рушійну силу у створенні робочих місць. Через надання додаткового

фінансування EFSE сприяє економічному розвитку та процвітанню та

залучає додаткових інвесторів до регіону.

Організатор – ЄС та Німецький банк розвитку (KfW).

Деталі за посиланням – goo.gl/BWRZdv

https://goo.gl/BWRZdv


Малий та  середній б ізнес
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Нова українсько-естонська програма з
підприємництва YEP Starter

Найкращі експерти з України та Естонії допоможуть українським

студентам перетворити ідеї у стартапи всього за 3 місяці! Найкращі

команди поїдуть презентувати свої ідеї перед європейськими

інвесторами в Естонії. Програма безкоштовна.

Адресат – молодь, яка готова навчатися і має круту ідею або цікавий

project management SCRAM, PR&SMM, бізнес аналіз чи HR.

Організатор – за підтримки Міністерства закордонних справ Естонії.

Деталі за посиланням – goo.gl/a5u6R3

https://goo.gl/a5u6R3
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Ініціатива East в рамках Поглибленої та 
всеохоплюючої зони вільної торгівлі

Малий та  середній б ізнес

Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема

МСП, для конкурування на місцевих та міжнародних ринках. Метою

ініціативи є розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених

умов кредитування; підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні

фінансування для місцевих мікропідприємств та надання адресної

фінансової та технічної допомоги пріоритетним виробничо-збутовим

мережам в агрохарчовій галузі.

Організатор – ЄС та Європейський інвестиційний банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/F2iJFb

https://goo.gl/F2iJFb


Малий та  середній б ізнес
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Жінки у бізнесі

Програма допомагає малим та середнім підприємствам під

керівництвом жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-

хау, необхідних для розвитку. Також надає бізнес-консультації МСП під

керівництвом жінок, щоб допомогти підприємствам стати більш

конкурентоспроможними. Пропонуються тренінги, наставництво та

інша підтримка для надання можливості жінкам-підприємцям ділитися

досвідом та навчатися один в одного як у колег.

Організатор – ЄС та Європейський інвестиційний банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/u5N9d6

https://goo.gl/u5N9d6
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Малий та  середній б ізнес

Зміцнення аудиту та звітності у країнах
Східного партнерства

Проект STAREP спрямований на надання допомоги країнам-учасницям

у вдосконаленні систем корпоративної фінансової звітності та

підвищення спроможності місцевих установ ефективно впроваджувати

ці системи.

Організатор – ЄС та Світовий банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/s8SveW

https://goo.gl/s8SveW


Малий та  середній б ізнес
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Консультування малого бізнесу від ЄБРР

Програма надає підприємцям доступ до ноу-хау для реформування

свого підприємства, приділяючи увагу таким сферам, як стратегія,

маркетинг, оперативна діяльність, управління якістю,

енергоефективність, фінансове управління та інше. Вартість цих

проектів розподіляється між підприємством та Європейським Союзом.

Організатор – ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Деталі за посиланням – goo.gl/g7fqHU

https://goo.gl/g7fqHU


НАУКА ТА  
ІННОВАЦІЇ



Наука та  інноваці ї

Конкурс на гранти Президента України для
підтримки наукових досліджень молодих 

учених у 2019 році

Адресат – молоді вчені.

Дедлайн – 20 лютого 2018 р.

Організатор – Державний фонд фундаментальних досліджень.

Деталі за посиланням – goo.gl/Hn3z84
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https://goo.gl/Hn3z84


Наука та  інноваці ї

Програма “Expo Live”

Надання грантів для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які

поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.

Адресат – підприємства будь-якої форми власності, наукові установи,

урядові та неурядові організації тощо.

Організатор – Всесвітня виставка “Експо – 2020”.

Деталі за посиланням – goo.gl/zrcNQ8

32

https://goo.gl/zrcNQ8


Наука та  інноваці ї

Стипендійна програма уряду Республіки Польща 
для молодих науковців

Стипендії призначені для наукового стажування в польських

університетах у період із вересня 2018 р. до червня 2019 р.

Адресат – молоді науковці.

Дедлайн – 1 березня 2018 р.

Організатор – Центр східноєвропейських студій Варшавського

університету.

Деталі за посиланням – goo.gl/L5nRZ6

33

https://goo.gl/L5nRZ6


Наука та  інноваці ї
34

Стипендіальна програма Breakthrough Generation 
Fellowship

Молоді аналітики та експерти будуть проводити дослідження в одній

або трьох основних сферах:енергетика, охорона навколишнього

середовища, СГ. Програма триває 10 тижнів. Учасники програми

отримуватимуть заробітну платню – 600 USD на тиждень.

Адресат – студенти останніх курсів бакалавріату, магістри, випускники,

а також аспіранти.

Дедлайн – 13 лютого 2018 р.

Організатор – міжнародний дослідницький центр Breakthrough

Institute.

Деталі за посиланням – goo.gl/rGhKkG

https://goo.gl/rGhKkG


РОЗВИТОК 
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури

Конкурс проектних пропозицій “Культурні й 
креативні простори міста”

Мета – підтримувати інновації у культурному та творчому секторах.

Адресат – організації, які мають проекти, що стосуються

зокрема креативних хабів.

Бюджет – 1,5 млн EUR.

Дедлайн – 5 лютого 2018 р. 

Організатор – ЄС в рамках реалізації програми “Креативна Європа”.

Деталі за посиланням – goo.gl/c58MWa
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https://goo.gl/c58MWa


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Стипендія для навчання творчих професій в 
Пекіні

Мета – оплата навчання та проживання у Пекіні іноземним студентам

на факультетах музики, мистецтва, хореографії та інших творчих

професій.

Адресат – українські студенти, які навчаються в Україні або в Пекіні.

Дедлайн – 28 лютого 2018 р.

Організатор – регіональний уряд Пекіну.

Деталі за посиланням – goo.gl/YkzLGt

38

https://goo.gl/YkzLGt


Освіта  і  стажування

Стипендії імені Лейна Кіркланда у 2018–2019 
навчальному році

Реалізація програми відбувається в рамках двосеместрового навчання

в одному з п’яти вищих навчальних закладів Польщі та 2–4-тижневих

професійних стажувань у державних або приватних установах і

організаціях.

Адресат – молоді лідери, що здобули вищу освіту та зацікавлені в

розвитку демократії, економіки та громадянського суспільства у своїх

країнах і регіонах.

Дедлайн – 1 березня 2018 р.

Організатор – Польсько-американський фонд свободи та фонд “Лідери

змін”.

Деталі за посиланням – goo.gl/Zzpzdn

39

https://goo.gl/Zzpzdn


Освіта  і  стажування
40

Стипендіальний проект Scholarship in Slovakia

Благодійний стипендіальний проект. Стипендія покриває у повному

розмірі оплату за навчання в найбільших університетах Словаччини, а

також місячну стипендію впродобж усього періоду студій.

Адресат – українські студенти, охочі отримати освіту у Словаччині.

Дедлайн – 15 квітня 2018 р.

Організатор – фундація Penta.

Деталі за посиланням – goo.gl/T3iEEV

https://goo.gl/T3iEEV


41
Освіта  і  стажування

Стипендійна програма професійного розвитку у 
Мічиганському університеті

В рамках програми кандидати можуть зробити короткі візити

тривалістю від 4 тижнів до 3 місяців для проведення наукових

досліджень. Грант охоплює витрати на подорож в обидві сторони,

проживання, медичне страхування, а також надає невеликі добові

виплати.

Адресат – викладачі вищих навчальних закладів.

Дедлайн – 15 вересня 2018 р.

Організатор – Мічиганський університет (США).

Деталі за посиланням – goo.gl/cbV1GG

https://goo.gl/cbV1GG


Освіта  і  стажування
42

Програма грантів від Шевченківського наукового
товариства в США 

В рамках програми будуть надаватися дослідницькі гранти, гранти для

поїздок на конференції та стипендії для дисертаційних досліджень

широкого спектру тем та питань, пов'язаних з українознавством. Хоча

пріоритети приділяються проектам у гуманітарних та суспільних науках,

пропозиції щодо дослідження в інших сферах та дисциплінах, якщо

вони внесуть важливий внесок у вивчення українознавства.

Адресат – науковці.

Дедлайн – 1 березня 2018 р.

Організатор – Шевченківське наукове товариство (США).

Деталі за посиланням – goo.gl/2tWz5r

https://goo.gl/2tWz5r


ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
СТИПЕНДІЇ



Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Міні-грант
на підтримку організацій громадського 

суспільства

Кошти гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів,

консультантів, коучів чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на

зміцнення або основних організаційних спроможностей, або

отримання спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати більш

ефективними, незалежними та життєздатними.

Організатор – платформа “Маркетплейс”.

Деталі за посиланням – goo.gl/RrES6N

44

https://goo.gl/RrES6N


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Підтримка малих проектів,
які зорієнтовані на діяльність громадських 

організацій

Адресат – зареєстровані українські неурядові організації з адекватною

організаційною структурою і належним фінансовим досвідом. А також

державні органи та комерційні структури, які були погоджені з боку

програми.

Бюджет – в діапазоні від 100 000 – 600 000 UAH.

Організатор – Швейцарське бюро співробітництва в Україні (ШБС).

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


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти Вишеградського фонду

Підтримка спільних культурних, наукових та освітніх проектів,

молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму. Малі гранти

(до 4000 EUR), стандартні гранти (більше 4000 EUR), Вишеградська

стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 EUR), грант на

університетське навчання (загальний бюджет: 100 000 EUR),

Вишеградська стипендіальна (2500 EUR/1 програма семестр).

Адресат – юридична чи фізична особа по всьому світу.

Організатор – Міжнародний Вишеградський фонд.

Деталі за посиланням – goo.gl/hDeI5P

46

http://goo.gl/hDeI5P


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Загальний конкурс проектів 
Фонду сприяння демократії

Тематика проектів – права людини, верховенство права та реформа в

галузі права, підтримка громадських ініціатив, розвиток виборчої

системи, антикорупційна діяльність та прозорість уряду та ін.

Адресат – виключно українські організації, що мають статус

недержавних та неприбуткових.

Організатор – Посольство США.

Деталі за посиланням – goo.gl/B3JEj5
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https://goo.gl/B3JEj5


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Мікрофінансування
Грантова допомога по проектах людської безпеки 

програми “Кусаноне”

Особлива увага приділяється проектам у сферах освіти, спорту,

медичної допомоги, суспільного добробуту, навколишнього

середовища та ін.

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

неприбуткові організації.

Організатор – Посольство Японії в Україні.

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


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Мікрофінансування
від Міністерства закордонних справ Естонії

Максимальна сума фінансування становить 15 000 EUR. Грант може

становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат

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

екологічного та економічного розвитку, інформування громадськості

та ін.

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

в громадських інтересах.

Організатор – МЗС Естонії.

Деталі за посиланням – goo.gl/ijPEu3
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http://goo.gl/ijPEu3


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Інноваційний фонд ЮНІСЕФ

Адресат – підприємства-стартапи, які пов’язані з технологіями для

молоді до 25 років, що сприяють навчанню та\або участі у

громадському житті; використанням даних у реальному часі для

прийняття рішень; рішенням для збільшення доступу до інформації,

зокрема до зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.

Організатор – Фонд ЮНІСЕФ.

Деталі за посиланням – goo.gl/g3rlNV

50

http://goo.gl/g3rlNV


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Програма “Горизонт 2020”

Основні умови участі у проектах програми “Горизонт 2020” – актуальна

дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн

(країни-члени ЄС або країни, асоційовані члени програми “Горизонт

2020”) і заявка англійською мовою розміром 10-15 сторінок, в

залежності від типу проекту.

Адресат – освітні організації.

Організатор – ЄС.

Деталі за посиланням – goo.gl/9bg89j
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http://goo.gl/9bg89j


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Програма “Креативна Європа”

Програма спрямована на підтримку культурного, креативного та

аудіовізуального секторів та проектів, що дають можливість

подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися практичними

навичками та вдосконалюватися.

Бюджет – 1,46 мільярда EUR.

Адресат – українські організації в сфері культури та креативності або

кіноіндустрії, які мають статус юридичної особи протягом 2 років.

Організатор – ЄС.

Деталі за посиланням – goo.gl/Osloq3

52

http://goo.gl/Osloq3


53
Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Підпрограма “Медіа”

Сприяє реалізації проектів європейського масштабу та розвитку нових

технологій, виходу на нові ринки за межі національних і європейських

кордонів фільмів та аудіовізуальних творів, у тому числі

повнометражних художніх кінофільмів, телесеріалів, документальних

фільмів та нових медіа. Також фінансуються навчання та проекти

зі створення кінострічок, підтримка фестивалей.

Адресат – українські організації, які мають статус юридичної особи

протягом 2 років.

Організатор – ЄС, в рамках програми “Креативна Європа”.

Деталі за посиланням – goo.gl/JbxGAA

https://goo.gl/JbxGAA


54
Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Підпрограма “Культура”

Для підпрограми передбачено чотири схеми фінансування:

у галузі європейського співробітництва, у галузі художнього перекладу,

підтримка “Європейських мереж співробітництва” та “Європейських

платформ”.

Адресат – українські організації, які мають статус юридичної особи

протягом 2 років.

Організатор – ЄС, в рамках програми “Креативна Європа”.

Деталі за посиланням – goo.gl/5ibfTu

https://goo.gl/5ibfTu


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти
від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Тематика проектів – глобальна зміна клімату, ядерні ризики, роль

збільшення фінансового капіталу соціальної журналістики у

відповідальній демократії.

Адресат – творчі люди, ефективні інститути, впливові мережі, які

мають на меті побудову мирного, справедливого суспільства.

Організатор – Фонд Джона і Кетрін Макартур.

Деталі за посиланням – goo.gl/DTG5tG
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http://goo.gl/DTG5tG


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Конкурс
Фонду Розвитку Українських ЗМІ

Проектні заявки мають бути спрямовані на підвищення якості

журналістської освіти, покращення професійних стандартів серед

журналістів, створення сприятливого середовища для розвитку

українських медіа та ін. Максимальна сума фінансування складає

24 000 USD.

Адресат – незалежні ЗМІ. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під

фінансування не підпадають.

Організатор – Посольство США.

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


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Грантові програми від Фонду Монсанто

Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення

освіти в аграрних громадах навколо світу.

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. USD.

Адресат – благодійні організації, громадські організації, приватні

школи та приватні лікарні, які обслуговують незахищені верстви

населення.

Організатор – Фонд Монсанто.

Деталі за посиланням – goo.gl/h3oFu4
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http://goo.gl/h3oFu4


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Інноваційний фонд ЮНІСЕФ

Надається перевага технологіям open-source.

Адресат – підприємства-стартапи, які пов’язані з технологіями для

молоді до 25 років, що сприяють навчанню та\або участі у

громадському житті; використанням даних у реальному часі для

прийняття рішень; рішенням для збільшення доступу до інформації,

зокрема до зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.

Бюджет – до 100 тис. USD.

Організатор – Фонд ЮНІСЕФ.

Деталі за посиланням – goo.gl/g3rlNV

58

http://goo.gl/g3rlNV


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Конкурс проектних пропозицій від ПРООН  
“ Громадянське суспільство задля розвитку 

демократії ”

Покращення діалогу між організаціями громадянського суспільства та

органами влади, який можна реалізувати протягом року та за умов

отримання гранту від ПРООН в обсязі не більше ніж 30 000 USD.

Адресат – організації громадянського суспільства України.

Проект реалізується протягом 2017-2022 рр.

Організатор – ПРООН за фінансової підтримки Міністерства

закордонних справ Данії.

Деталі за посиланням – goo.gl/sohqcM

59

https://goo.gl/sohqcM


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Програма Еразмус  для молодих підприємців

Програма транскордонного обміну, яка дає можливість підприємцям

навчатися у досвідчених підприємців з інших країн-учасниць програми

ЄС COSME.

Адресат – підприємці (час з моменту започаткування

підприємницької діяльності – до 3-х років).

Організатор – Європейський Союз.

Деталі за посиланням – goo.gl/Sz1mMt
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Маєте успішний приклад вже впровадженого
грантового проекту у нас в регіоні та бажаєте
розповісти про це іншим, будь ласка, пишіть нам

на vitavdovychenko6@gmail.com.

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

повідомлення на vitavdovychenko6@gmail.com.

З повагою
команда Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської ОДА
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