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Новини
Безкоштовний тренінг

“Програма COSME: можливості для 
бізнесу Черкаської області”

COSME – одна з ключових програм Євросоюзу з бюджетом

2,3 млрд. євро, яка спрямована на створення сприятливих

умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

Дата проведення – 13 квітня 2018 року

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за

посиланням – https://goo.gl/forms/JOfcEu7DiezOddGI3

Дізнатися більше про подію – goo.gl/DwoU2X
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https://goo.gl/forms/JOfcEu7DiezOddGI3
https://goo.gl/DwoU2X


Новини
Запуск тестової версії мобільного

додатку для аграріїв

4

В основу цифрової платформи для аграріїв закладена

інформація про ціни на продукцію і матеріали, інформація

про шкідників, основні новини аграрного сектора, дані про

погоду і корисні поради. Додаток має допомогти

сільгоспвиробникам контролювати свій бізнес, дізнаватись

про державні програми підтримки, отримувати консультації

тощо.

Детальніше за посиланням – goo.gl/pk9g9N

https://goo.gl/pk9g9N


Новини
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До уваги заявників грантової
програми Уряду Японії “Кусаноне”

Оновлено форму заявки для отримання грантової допомоги,

а також опубліковані вказівки щодо її заповнення.

Дізнатися більше про зміни та програму – goo.gl/t1RwfC

https://goo.gl/t1RwfC
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Історія успіху

9 підприємців із Черкаської області
БЕЗКОШТОВНО поїдуть стажуватися в 

Німеччину!

Крута можливість для розвитку бізнесу та пошуку партнерів

за кордоном в рамках німецької програми GIZ “Fit for

Partnership with Germany”.

Більше про програму за посиланням – goo.gl/vzrsJt

https://goo.gl/vzrsJt
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Історія успіху

Підприємці Черкаської області
долучилися до мережі EEN

Хоча мережа ЕЕN в Україні ще тільки набирає обертів, а 30

бізнесменів із Черкащини 6 березня вчилися як працювати із

мережею та шукати собі бізнес-партнерів за кордоном.

Мережа ЕЕN – це віртуальний торговельний майданчик,

яким у світі користуються вже 9 років 70 країн!

Більше про мережу за посиланням – goo.gl/udhkAw

https://goo.gl/udhkAw
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Історія успіху

Програма ЄС “Креативна Європа” в 
Черкаській області

2 березня у м. Черкаси експерт Креативної Європи провела

тренінг про можливості розвитку культурних та креативних

індустрій Черкащини в рамках програми.

Креативна Європа підтримує проекти, що дають можливість

подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися

практичними навичками та вдосконалюватися.

Більше про програму за посиланням – goo.gl/eoo9YR

https://goo.gl/eoo9YR


Історія успіху

ЄС надасть понад 7 млн гривень на 
розвиток туризму на Черкащині

Проект із розбудови та облаштування туристичного об’єкту

“Тясминський каньйон” в м. Кам’янка переміг у конкурсі

проектів регіонального розвитку, які будуть реалізовуватися

за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

Більше за посиланням – goo.gl/sy9yBu
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https://goo.gl/sy9yBu


Корисно
10

Горизонт 2020: як написати
конкурентоспроможну проектну

заявку? 

Посібник щодо інструментів фінансування проектів Рамкової

програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій

“Горизонт 2020”.

Завантажити за посиланням – goo.gl/y1uTve

https://goo.gl/y1uTve


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс  мікрогрантів на підтримку місцевих ініціатив

Проекти, які спрямовані на розвиток сільських територій через

партнерство місцевої влади, громади та бізнесу.

Дедлайн – 5 квітня 2018 р.

Деталі та аплікаційна форма за: тел.+38(067)504-25-24, e-mail:

a.bibik@mhp.com.ua

Адресат – органи місцевого самоврядування, громадські організації,

благодійні фонди Городищенського, Звенигородського, Канівського,

Катеринопільського, Корсунь-Шевченківського, Лисянського,

Тальнівського районів .

Організатор – БФ “УРОЖАЙ-ГРОМАДІ” за підтримки ТОВ «НВФ

«УРОЖАЙ»

mailto:a.bibik@mhp.com.ua


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс “Клич друзів – граймо разом!”

Аби діти займалися спортом та вели здоровий спосіб життя, їм

необхідні відповідні умови. Візьміть участь у конкурсі та виграйте

спортивний майданчик для своєї школи. Зніміть відео і покажіть, у яких

умовах займаються спортом діти в школі, розкажіть, як новий

майданчик може покращити інфраструктуру

Дедлайн подачі заявок – 15 квітня 2018 р.

Організатор – Klitschko Foundation.

Деталі за посиланням – goo.gl/86Sryw

https://goo.gl/86Sryw


Розвиток громадянського суспільства
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IIІ Всеукраїнський конкурс 
“Неймовірні села України 2018”

Підтримка розвитку сільських територій та громад, популяризація

життя в селі, історико-культурної спадщинуи українського села.

Дедлайн – 30 квітня 2018 р.

Організатор – за підтримки Міністерства аграрної політики та

продовольства України, асоціації “Український клуб аграрного бізнесу”,

Посольства Франції в Україні, Посольства Королівства Нідерланди в

Україні, проекту “Німецько-український агрополітичний діалог”,

компанії “Бейкер Тіллі Україна”, Асоціації об'єднаних територіальних

громад України, Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад.

Деталі за посиланням – goo.gl/LkgZfw

https://goo.gl/LkgZfw


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс мікрогрантів для молодіжних проектів
“Україна починається з тебе”

Розвиток лідерського потенціалу та навичок проектного менеджменту

молодих людей, а також підтримка місцевих ініціатив, спрямованих на

згуртування та активізацію громади, розбудову суспільного діалогу,

залучення молоді до суспільних процесів, пропагування активного

способу життя.

Адресат – молоді люди віком від 16 до 30 років.

Дедлайн – 16 квітня 2018 р.

Організатор – у рамках Capstone Award проекту.

Деталі за посиланням – goo.gl/8G9J4A
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https://goo.gl/8G9J4A
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Розвиток громадянського суспільства

II Відкритий всеукраїнський студентсько-учнівський
конкурс “Чесність починається з тебе”

Створи соціальний відеоролик, який мотивуватиме до відповідального,

чесного навчання, відображатиме важливість якісної освіти у

сучасному суспільстві.

Загальний призовий фонд конкурсу – 90 000 UAH.

Адресат – учні та студенти закладів освіти України.

Дедлайн – 22 квітня 2018 р.

Організатор – Американські Ради з міжнародної освіти в рамках

Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP) та

Проекту формування академічної доброчесності в школі (SAISS).

Деталі за посиланням – goo.gl/Ewmu7f

https://goo.gl/Ewmu7f
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Громадськість за проєвропейські зміни в Україні

Посилення підтримки та тиску громадськості на здійснення

проєвропейських реформ в Україні шляхом розширення участі та

залучення широкого кола організацій громадянського суспільства з

регіонів у обговорення тем, пов’язаних із ЄС, моніторинг та адвокацію

впровадження Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

Дедлайн – 9 квітня 2018 р.

Організатор – Інститут економічних досліджень та політичних

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

“Просування реформ в регіони”.

Деталі за посиланням – goo.gl/bNQvcn

Розвиток громадянського суспільства

https://goo.gl/bNQvcn


Розвиток громадянського суспільства
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Грант “Розмаїття життя жінок”

Програма покликана репрезентувати розмаїття життя жінок та

підтримку креативності у боротьбі з нерівністю.

Адресат – жінки та дівчата, які постраждали від насильства, з

обмеженими можливостями або ж представники сексуальних

меншин.

Дедлайн подачі заявок – 30 квітня 2018 р.

Організатор – The Feminist Review Trust.

Деталі за посиланням – goo.gl/xUdZFV

https://goo.gl/xUdZFV


Розвиток громадянського суспільства
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Акселераційна програма GlobalGiving для 
громадських організацій

Мета програми – розвиток навичок, розширення інструментарію та

донорських баз громадських організацій для збільшення ефективності

їх краудфандингової діяльності.

Адресат – молоді активісти.

Дедлайн подачі заявок – 1 травня 2018 р.

Організатор – GlobalGiving.

Деталі за посиланням – goo.gl/AbFzsA

https://goo.gl/AbFzsA


Розвиток громадянського суспільства
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Допомога вразливим і незахищеним верствам
населення в рамках захисту прав людини

Конкурс прагне підтримати як новостворені, так і досвідчені

правозахисні організації у їхньому прагненні захистити фундаментальні

свободи та права людини.

Адресат – українські неурядові організації.

Дедлайн подачі заявок – 13 квітня 2018 р.

Організатор – Фонд сприяння демократії Посольства США.

Деталі за посиланням – goo.gl/VbfGEb

https://goo.gl/VbfGEb


Розвиток громадянського суспільства
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EEA – Grants
Конкурс проектів регіонального співробітництва

Вирішення спільних європейських проблем шляхом регіонального

транскордонного співробітництва; транснаціональне співробітництво у

формі обміну знаннями, обміну кращими практиками; розвиток

потенціалу у пріоритетних секторах ЄЕП та Норвегії на 2014-2021 роки.

Адресат – організації, які мають три партнери у консорціумі, з

діяльністю у різних країнах.

Дедлайн подачі заявок – 1 липня 2018 р.

Організатор – Фонд грантів EEA (Європейського економічного

простору – ЄЕП) та Норвегії.

Деталі за посиланням – goo.gl/jFJBMD

https://goo.gl/jFJBMD


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс на фінансування проектів, що стосуються
захисту прав людини вразливих або соціально

незахищених осіб

Конкурс прагне пітримати як новостворені, так і досвідчені

правозахисні організації у їхньому прагненні захистити фундаментальні

свободи та права людини.

Адресат – українські неурядові організації.

Дедлайн подачі заявок – 13 квітня 2018 р.

Організатор – Фонд сприяння демократії Посольства США.

Деталі за посиланням – goo.gl/39oZEp

https://goo.gl/39oZEp


Розвиток громадянського суспільства
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Гранти на запобігання та розв’язання конфліктів
у громадах

Запобігання та сприяння розв’язанню конфліктів на рівні обраних

громад, які можуть виникати або виникають під час реалізації реформи

місцевого самоврядування, медичної реформи та реформи освіти.

Адресат – громадські організації, громадські спілки, органи

самоорганізації населення та благодійні фонди.

Дедлайн подачі заявок – 10 квітня 2018 р.

Організатор – Міжнародний фонд “Відродження”.

Деталі за посиланням – goo.gl/Gz1e1q

https://goo.gl/Gz1e1q


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс наукових робіт “Роль молоді у розвитку
місцевого самоврядування в Україні”

Підтримка обдарованої молоді; залучення молоді до розвитку

місцевого самоврядування; створення умов для її творчого зростання.

Адресат – учні-члени Малої академії наук України, студенти вищих

навчальних закладів України, аспіранти вищих навчальних закладів та

наукових установ України.

Дедлайн подачі заявок – 1 червня 2018 р.

Організатор – Інститут політико-правових та релігійних досліджень.

Деталі за посиланням – goo.gl/jZ4SnD

https://goo.gl/jZ4SnD
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Конкурс LabCitoyen 2018

Програма, присвячена важливим темам у галузі Прав Людини.

Цьогорічний захід буде цікавим, насамперед, молоді, залученій до

громадської діяльності (освітньої, культурної тощо) на місцевому рівні.

Адресат – громадські активісти віком від 20 до 26 років, які володіють

французькою мовою.

Дедлайн подачі заявок – 1 червня 2018 р.

Організатор – Французький інститут та Посольство Франції в Україні.

Деталі за посиланням – goo.gl/cqP2KC

https://goo.gl/cqP2KC
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Грант Проекту USAID “Підтримка аграрного і сільського
розвитку” для ОТГ

Підвищення спроможності ОТГ приймати обґрунтовані рішення щодо

управління земельними ресурсами, врегулювання питань управління

земельними ресурсами в межах об’єднаних територіальних громад,

обсягів та сутності землевпорядних робіт .

Адресат – недержавні підприємства або організації.

Дедлайн подачі заявок – 10 квітня 2018 р.

Організатор – Проект USAID “Агросільрозвиток”.

Деталі за посиланням – goo.gl/mzM7MD

https://goo.gl/mzM7MD
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Гранти для жіночих організацій від Maypole Fund

Грантова можливість для тих, хто має ідею проекту, що пов'язаний

з антимілітаризмом, протидією торгівлі зброєю, формування культури

миру та ненасильства, запобігання конфліктам та війнам.

Адресат – малозахищені жінки або групи жінок.

Дедлайн подачі заявок – 30 червня 2018 р.

Організатор – Maypole Fund.

Деталі за посиланням – goo.gl/fxmEvZ

https://goo.gl/fxmEvZ
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Гранти на підвищення екологічності
українських фестивалів GOGREEEN

Підтримка ініціатив, що спрямовані на підвищення обізнаності

населення щодо питань екології та інклюзивності, а також формування

більш інклюзивних та дружніх до довкілля суспільних реалій.

Адресат – неприбуткові організації.

Дедлайн подачі заявок – 6 квітня 2018 р.

Організатор – USAID/ENGAGE.

Деталі за посиланням – goo.gl/MSKkUa

https://goo.gl/MSKkUa
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Конкурс «The Media Program in Ukraine» від USAID на 
отримання гранту

Метою Програми є зміцнення ролі засобів масової інформації у

демократичних процесах в Україні та розширення доступу громадян до

якісної інформації з метою підтримки європейської інтеграції.

Адресат – некомерційних неурядових організацій, університети,

коледжі.

Дедлайн подачі заявок – 10 травня 2018 р.

Організатор – USAID.

Деталі за посиланням – goo.gl/Xke39Z

квітень.pptx
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Навчальна програма для лідерів громад

Нова міжнародна програма ViabilityNet 3, яка спрямована на

розширення можливостей громад та навчання їх лідерів.

Адресат – активні громадяни.

Дедлайн подачі заявок – 10 квітня 2018 р.

Організатор – NADACE VIA.

Деталі за посиланням – goo.gl/kzuKMC

https://goo.gl/kzuKMC


Розвиток громадянського суспільства

Премія молодіжної демократії - 2018

Приймаються проекти на нагородження Премією молодіжної

демократії. Премією нагороджуються проекти та ініціативи, розроблені

молоддю і для молоді. Обсяг премії - 3000 євро.

Адресат – молодь віком від 14 – 27 років.

Дедлайн подачі заявок – 15 квітня 2018 р.

Організатор – Федеральне агентство громадянської освіти Німеччини.

Деталі за посиланням – goo.gl/sc45ZQ
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квітень.pptx
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SABIT 
Безкоштовне стажування в США для виробників в 

харчовій сфері 

Учасники програми мають змогу познайомитися з галуззю та її

регулюванням в США, встановити контакти для подальшого

співробітництва, дізнатися про інноваційні технології, обладнання та

послуги, а також отримати знання про ринкові бізнес-методи.

Тривалість програми – 3 тижні.

Дедлайн – 6 квітня 2018 року.

Організатор – Міністерство торгівлі США.

Деталі за посиланням – goo.gl/ZW8kU4

https://goo.gl/ZW8kU4
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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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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
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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
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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
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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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Зміцнення аудиту та звітності у країнах
Східного партнерства

Проект STAREP спрямований на надання допомоги країнам-учасницям

у вдосконаленні систем корпоративної фінансової звітності та

підвищенні спроможності місцевих установ ефективно впроваджувати

ці системи.

Організатор – ЄС та Світовий банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/s8SveW

https://goo.gl/s8SveW
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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

Програма “Expo Live”

Надання грантів для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які

поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.

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

урядові та неурядові організації та ін.

Організатор – Всесвітня виставка “Експо – 2020”.

Деталі за посиланням – goo.gl/zrcNQ8
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https://goo.gl/zrcNQ8


Надання грантів для фінансування інноваційних рішень та бізнес

підтримку для новаторів у праві у сферах зайнятості, сім’ї, злочинності і

правозастосуванні, а також проекти направлені на допомогу малому та

середньому бізнесу.

Адресат – новатори, що працюють в сфері правосуддя та права в

Україні та у всьому світі.

Дедлайн – 30 травня 2018 р.

Організатор – Гаагський Інститут Інновацій у Праві (HiiL).

Деталі за посиланням – goo.gl/7Spoeb
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Конкурс інновацій у праві Innovating
Justice Challenge

квітень.pptx
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Конкурс підтримки “ Художніх Перекладів ” від
Креативної Європи

Підпрограма “Художні переклади” надає підтримку у роботі з

перекладу українським видавцям. Переклад повинен бути з або на

мову офіційно визнаною в країнах членах ЄС або країнах партнерах ЄС

у напрямку Креативна Європа.

Адресат – видавці художньої літератури, публіцисти.

Дедлайн – 23 травня 2018 р.

Організатор – Програма ЄС “Креативна Європа”.

Деталі за посиланням – goo.gl/YHtPMR

квітень.pptx
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Creative Twinning: конкурс проектів на розвиток
культурного сектору

Конкурс для проектів, діяльність яких спрямована на сприяння

соціальній єдності у країнах, що межують з Європейським Союзом.

Адресат – організації, які працюють у сфері креативних індустрій.

Дедлайн – 31 серпня 2018 р.

Організатор – Уряд Королівства Нідерланди.

Деталі за посиланням – goo.gl/a3QbzS

https://goo.gl/a3QbzS
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Конкурс ідей для партнерства у краудфандінговій
ініціативі “Культура. Спільнота”

Підтримка ініціатив у сфері культури, які допомагають знайти

порозуміння у суспільстві, залучають людей з різних середовищ та

регіонів.

Адресат – громадські організації, які реалізують проекти у сфері

культури та залучають кошти спільноти.

Дедлайн – 15 грудня 2018 р.

Організатор – Міжнародний фонд “Відродження”.

Деталі за посиланням – goo.gl/Wygn3G

https://goo.gl/Wygn3G
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Грант на проведення кіно-фестивалів
“Movies that Matter”

“Фільми, що мають значення” запрошує подавати заявки на

різноманітні заходи (фестивалі кіно про права людини, про права ЛГБТ-

спільноти, проекти мобільного кіно).

Адресат – організації, що займаються промоцією кіно про права

людини в усьому світі.

Дедлайн – 15 квітня 2018 р.

Організатор – Movies that Matter.

Деталі за посиланням – goo.gl/oPgWTD

https://goo.gl/oPgWTD
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Конкурс “ADAMI Медіа Приз за Культурне
Різноманіття у Східній Європі 2018”

Премія “ADAMI Медіа Приз” присвоюється за кращі телевізійні

програми і фільми, а також онлайн-програми, які висвітлюють теми

міграції, інтеграції, а також етнічного, релігійного та культурного

розмаїття.

Адресат – телекомпанії, продюсерські компанії, журналісти, режисери,

продюсери та інші професіонали в галузі медіа.

Дедлайн – 1 червня 2018 р.

Організатор – Міністерство закордонних справ Німеччини.

Деталі за посиланням – goo.gl/sGTBqD

https://goo.gl/sGTBqD
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Trans Atlantic Partners 2018

Навчальні програми та тренінги для досвідчених кіно і телепродюсерів

з Європи, Канади та США. Єдина програма у всьому світі, присвячена

трансатлантичному спільному виробництву, відзначає своє 10-річчя в

2018 році! За програмою очікуються 2 модулі в червні та вересні в

Європі та Канаді.

Дедлайн – 3 квітня 2018 р.

Організатор – Erich Pommer Institut.

Деталі за посиланням – goo.gl/3ZkNjW

https://goo.gl/3ZkNjW
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“Тренінги. Медіа” від Креативної  Європи

Останній прийом заявок за цією програмою. Серед пріоритетів:

інновації у розвитку контенту та оповідання історії, використання

цифрових та нових технологій, анімація, наставництво, розвиток

талантів, молоді творці та ін. Доступний бюджет становить 7,5 млн.

EUR.

Дедлайн – 26 квітня 2018 р.

Організатор – Креативна Європа.

Деталі за посиланням – goo.gl/nM9D3C

https://goo.gl/nM9D3C
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“Медіа. Кінофестивалі” від Креативної Європи

Щороку надається підтримка у проведенні більше 100 європейських

фестивалів, що славляться своєю особливо різноманітною програмою

європейських фільмів, із залученням широкої громадськості та великої

кількості фахівців.

Дедлайн – 26 квітня 2018 р.

Організатор – Креативна Європа.

Деталі за посиланням – goo.gl/K3d1g2

https://goo.gl/K3d1g2
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Конкурс для журналістів на найкращий матеріал 
про євроінтеграцію 

Оголошено другу хвилю конкурсу журналістських публікацій на

найкраще роз’яснення положень і висвітлення результатів

впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським

Союзом в регіональних засобах масової інформації.

Дедлайн – 30 вересня 2018 р.

Організатор – Association4U під патронатом Віце-прем’єр-міністра з

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Деталі за посиланням – goo.gl/reuyGT

https://goo.gl/reuyGT
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Гранти для міжнародної культурної мобільності

Гранти українським культурним діячам для відвідування ЄС на період

до чотирьох тижнів для участі в конференціях, заходах, резиденціях

або форумах, пов'язаних з культурою та/або творчими галузями, або на

підтримку співпраці з культурними /творчими організаціями ЄС.

Дедлайн – 12 квітня 2018 р.

Організатор – Culture Bridges.

Деталі за посиланням – goo.gl/fP1yFP

https://goo.gl/fP1yFP
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Четвертий щорічний конкурс відео для молодих
професіоналів та аматорів!

У фокусі цьогорічного конкурсу – теми європейської освіти та співпраці

між Україною та ЄС. Призовий фонд – 40 000 тис. грн.

Дедлайн – 15 липня 2018 р.

Організатор – Представництво ЄС в Україні.

Деталі за посиланням – goo.gl/LC3oMk

https://goo.gl/LC3oMk
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Міжнародне стажування Rotary Peace Fellowships

Стипендія, що дозволяє пройти магістерську програму з міжнародних

відносин, миру та врегулювання конфліктів, сталого розвитку або

подібної дисципліни в одному з шести університетів.

Адресат – магістри з гарним володінням англійською мовою та

досвідом роботи.

Дедлайн – 31 травня 2018 р.

Організатор – The Rotary Foundation.

Деталі за посиланням – goo.gl/1q3nyA

https://goo.gl/1q3nyA
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The International Parliamentary Scholarship (IPS)

Німецький Бундестаг надає можливість проходження 15-тижневого

парламентського стажування. Інтерн отримуватиме стипендію обсягом

500 євро/місяць, а також проживання, страховку та оплату

транспортних витрат.

Адресат – громадяни України, які мають диплом про вищу освіту,

віком до 30-ти років.

Дедлайн – 30 червня 2018 р.

Організатор – за підтримки Голови Бундестагу.

Деталі за посиланням – goo.gl/heEoHc

https://goo.gl/heEoHc
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Програма Fulbright Foreign Language Teaching 
Assistant Program (FLTA) 2019-2020

Програма з викладання української мови у провідних вузах США

тривалістю 9 місяців.

Адресат – викладачі-початківці та молоді фахівці віком до 30 років.

Дедлайн – 1 червня 2018 р.

Організатор – Офіс Програми імені Фулбрайта.

Деталі за посиланням – goo.gl/shww83

https://goo.gl/shww83
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Стипендії імені Роберта Боша в аналітичному
центрі “Чатем Хаус”

Стажування тривалістю 10 місяців у Великобританії.

Адресат – представники НГО, бізнесу, урядових організацій.

Дедлайн – 29 квітня 2018 р.

Організатор – Королівська Академія лідерства та міжнародних

відносин.

Деталі за посиланням – goo.gl/adfZUN

https://goo.gl/adfZUN
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Стажування у США: Програма підтримки
адміністрування університетів (UASP)

Програма пропонує ознайомитися з американським досвідом

управління університетами і надає підтримку на здійснення проектів

з удосконалення системи управління учасникам програми.

Адресат – особи, які займають посади ректора, проректора, декана,

заступника декана або завідувача кафедри в одному з українських

вузів, що обрані організатором програми.

Дедлайн – 15 квітня 2018 р.

Організатор – Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів

(IREX), за підтримки Корпорації Карнегі .

Деталі за посиланням – goo.gl/Lih4X7

https://goo.gl/Lih4X7
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Стипендія Маріон графині Денхофф.
Програма стажувань для журналістів у Німеччині

Можливість молодим талановитим журналістам із країн Східної Європи

скласти своє уявлення про політику, економіку, культуру і суспільне

життя Німеччини.

Адресат – молоді журналісти, які спеціалізуються переважно на

міжнародній тематиці.

Дедлайн – 15 квітня 2018 р.

Організатор – Internationale Journalisten-Programme.

Деталі за посиланням – goo.gl/dQWcv4

https://goo.gl/dQWcv4
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Премія ЮНЕСКО та уряду Японії у галузі освіти
для сталого розвитку

Премією нагороджуються проекти організацій, інституцій та активістів у

сфері освіти зі сталого розвитку.

Адресат – урядові та неурядові організації.

Дедлайн – 3 травня 2018 р.

Організатор – ЮНЕСКО та уряд Японії.

Деталі за посиланням – goo.gl/Jp39qR

https://goo.gl/Jp39qR
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Всесвітні студії (WorldWideStudies)

Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними для подальшого розвитку

України аграрні науки, екологію та охорону навколишнього

середовища, публічне право, державне управління, альтернативну

енергетику та аерокосмічну інженерію.

Адресат – громадяни України віком до 35 років.

Дедлайн – 15 травня 2018 р.

Організатор – Фонд Віктора Пінчука.

Деталі за посиланням – goo.gl/wCEFBw

https://goo.gl/wCEFBw
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Програма імені Фулбрайта

Програма академічних обмінів імені Фулбрайта надає стипендії на

навчання в американських університетах від одного до двох років на

здобуття ступеня магістра.

Адресат – студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Дедлайн – 16 травня 2018 р.

Організатор – уряд США.

Деталі за посиланням – goo.gl/PqF6ER

https://goo.gl/PqF6ER
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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 реєстрації – 10 квітня 2018 р.

Організатор – фундація Penta.

Деталі за посиланням – goo.gl/T3iEEV

https://goo.gl/T3iEEV
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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
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Стипендії на MBA для жінок

Берлінська Школа економіки та права пропонує стипендії на навчання

на програмі MBA для жінок. Розмір стипендії становить 5000 євро.

Адресат – жінки з дипломом про вищу освіту та гарним володінням

англійською мовою і досвідом роботи не менше 3-х років.

Дедлайн – 31 липня 2018 р.

Організатор – Берлінська Школа економіки та права.

Деталі за посиланням – goo.gl/iVmbqR

https://goo.gl/iVmbqR
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Міжнародне стажування від Альянсу 
Цивілізацій ООН

Програма стажування “Стимулювання здатності молоді до запобігання

насильницькому екстремізму та розбудови сталого миру”.

Адресат – громадяни, які вільно володіють англійською мовою та

працюють з молоддю.

Дедлайн – 8 квітня 2018 р.

Організатор – Альянс Цивілізацій ООН (UNAOC).

Деталі за посиланням – goo.gl/HikZbQ

https://goo.gl/HikZbQ
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Інноваційні Ваучери

Фінансовий інструмент, що дозволяє українським компаніям

фінансувати впровадження кліматичних інновацій. Інноваційними

Ваучерами можуть користуватись різні компанії – від розробників

кліматичних технологій до тих, хто прагне їх використати для

скорочення свого впливу на довкілля чи скорочення витрат енергії.

Організатор – ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр

фінансування трансферу технологій зі зміни клімату за фінансової

підтримки ЄС.

Деталі за посиланням – goo.gl/rbPCdn

https://goo.gl/rbPCdn
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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
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https://goo.gl/RrES6N
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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
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Гранти Вишеградського фонду

Підтримка спільних культурних, наукових та освітніх проектів,

молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму. Малі гранти

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

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

університетське навчання (загальний бюджет: 100 000 EUR),

Вишеградська стипендіальна (2500 EUR/1 програма семестр).

Адресат – юридична чи фізична особа по всьому світу.

Організатор – Міжнародний Вишеградський фонд.

Деталі за посиланням – goo.gl/hDeI5P
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http://goo.gl/hDeI5P
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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
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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
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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
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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
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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
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http://goo.gl/Osloq3
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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
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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
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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
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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

83

http://goo.gl/h3oFu4
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Інноваційний фонд ЮНІСЕФ

Надається перевага технологіям open-source.

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

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

громадському житті; використанням даних у реальному часі для

прийняття рішень; рішенням для збільшення доступу до інформації,

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

Бюджет – до 100 тис. USD.

Організатор – Фонд ЮНІСЕФ.

Деталі за посиланням – goo.gl/g3rlNV
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http://goo.gl/g3rlNV
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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
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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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