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Open Grants School
Проєкт було започатковано та успішно реалізується Управлінням інноваційного розвитку та 
іміджевих проектів Харківської міської ради з 2016 року. На сьогоднішній день

досвід Харківської ініціативи залишається унікальним для органів місцевого самоврядування в 
нашій країні.

Open Grants School – це проєкт, спрямований на виявлення соціально активних громадян і представників 
громадських організацій, які прагнуть до реалізації на території міста інноваційних, іміджевих, соціально значущих 

проєктів. Завдяки отриманим за кошти місцевого бюджету знанням випускники Школи отримують гранти на 
реалізацію власних проєктів, сприяючи залученню соціальних інвестицій в економіку міста.

У 2020 році проєкт було визнано кращим в номінації конкурcу Міністерства розвитку громад  
та територій України “Кращі практики місцевого самоврядування”.



Open Grants School

Курс занять з грантрайтингу та управління 
проєктами на безоплатній основі

Залучення  “соціальних інвестицій” 
в економіку міста

Налагодження діалогу між громадськими 
об’єднаннями та органами місцевого 
самоврядування

Виявлення і підтримка соціально 
активних мешканців громади, які 
прагнуть до реалізації інноваційних, 
іміджевих і соціально значущих для 
міста проєктів



Навчання
програма побудована на інтерактивних методах навчання і включає 
семінари-тренінги, персональні завдання, роботу над кейсами, 
зустрічі-консультації з експертами та інше.

в роботі Школи застосовуються хмарні сервіси, на яких

накопичуються робочі матеріали для слухачів: зошити, презентації

спікерів, корисні посилання та додаткові матеріали.

відбір до Школи здійснюється на конкурсній основі, основним критерієм 
якого є якнайповніше і структуровано обґрунтована мотивація 
претендентів. Навчання в Школі є безкоштовним (за рахунок коштів 
місцевого бюджету).



Про Школу

Слухачів школи

500

осіб

Залучено 
проєктами від 
міжнародних 
організацій

12

   млн.грн.

1

місце

На конкурсі “Кращі 
практики місцевого 

самоврядування 
2020”

2

наукових видання

За матеріалами 
Open Grants School




Опис практики
Розробка курсу, який складається з лекцій, семінарів, тренінгів, консультацій з експертами, персональних 
завдань, підготовка матеріалів;

Залучення спікерів - визнаних фахівців, які мають успішний практичний досвід у грантрайтингу та соціальному 
проєктуванні;

Конкурсний відбір слухачів на підставі аналізу електронних заяв;

Проведення основного конкурсу, який складається з 10-15 сесій та факультативних занять за запитом слухачів;

Тестування випускників та краш тест підготовлених слухачами проєктних заявок;

Урочисте вручення сертифікатів випускникам Школи;

Аналіз курсу, у тому числі, з урахуванням відгуків слухачів та спікерів для модернізації програми;

Співпраця та комунікація з випускниками та отримання зворотного зв’язку, аналіз залучених у місто інвестицій за 
допомогую проєктів учасників Школи.



Докладніше про проєкт

Подивіться відео про Open Grants School за 
допомогою qr-коду або за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=68FetaQzS98

https://www.youtube.com/watch?v=68FetaQzS98
https://www.youtube.com/watch?v=68FetaQzS98
https://www.youtube.com/watch?v=68FetaQzS98


Конкурс 
інноваційно-інвестиційних 
та іміджевих проєктів

Започаткований Управлінням інноваційного розвитку та іміджевих проектів Харківської міської ради у 
2017 році, як один з видів муніципальних інвестицій з метою підтримки громадських ініціатив, що 
сприяють позитивному іміджу м.Харкова на національному та міжнародному рівнях.

За три роки проведення конкурсу (2017-2019) на підтримку соціальних ініціатив з бюджету міста в цілому 
виділено 4 800 000 грн, у тому числі 1 800 000 грн. на організацію та проведення Open Grants School.

На розгляд Експертної ради Конкурсу щороку надходило біля 40 проєктів. У 2017 році з 9 переможців 
конкурсу 7 проєктів були підготовлені випускниками Open Grants School, в 2018 році - 4 з 9, в 2019 - 5 з 10. 
Всі вони успішно реалізовані в Харкові.



Інфографіка конкурсу

2017

Соціальний захист  - 11,2%


Зайнятість населення - 5,5 %


Діджиталізація - 5,5 %


Молодіжна політика - 11,1 %


Неформальна освіта - 16,6 %


Культура - 22,2 %


Інклюзія - 5,6 %


Туризм - 11,1 %


Імідж міста - 5,6 %


Мистецтво - 5,6 %

Нижче представлені інфографічні дані  
по проєктам, які стали переможцями у конкурсі 
в період з 2017 по 2019 роки за сферами 
спрямованості проєктів:



Інфографіка конкурсу
Неформальна освіта - 9,6 %


Зайнятість населення - 4,8 %


Соціальний захист - 14,2 %


Імідж міста - 14,2 %


Сімейна політика - 9,5 %


Культура - 24 %


Мистецтво - 19 %


Молодіжна політика - 4,8 %

2018

Залучення інвестиції - 3,85 %


Неформальна освіта - 23,1 %


Соціальний захист - 11,5 %


Імідж міста - 19,25 %


Культура - 7,7 %


Інклюзія - 3,85 %


Молодіжна політика - 7,7 %


Екологія - 3,85 %


Зайнятість населення - 19,25 %

2019



Що далі?
На 2021 рік заплановано видання методичного 
посібника про успішний кейс

Харківської муніципальної школи соціального 
проєктування та грантрайтингу

Open Grants School

Заплановано проведення наступної школи Open 
Grants School 2021

Розробляємо концепцію впровадження проєкту на 
всеукраїнському рівні
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