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Новини
3

Економічний форум OPEN BIZ

2 червня 2018 року у м. Черкаси відбудеться перший в

області майданчик для навчання та неформального

спілкування бізнесу. Приєднуйся до “живого” навчання,

спілкування “без краваток” та протокольних промов.

Подія проходитиме в межах 3-го фестивалю

тімбілдінгу “Summer Challenge 2018”. Зібрані кошти будуть

передані на благодійність.

Дізнатися більше – goo.gl/69VsU8

https://goo.gl/69VsU8


Новини
Відбувся 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.

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


Новини
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ЄС, IFC та Німеччина підтримали 
співфінансування українського Фонду 

енергоефективності
21 квітня 2018 року у Вашингтоні Європейський Союз,

Міжнародна фінансова корпорація (IFC, входить до групи

Світового банку) та Уряд Німеччини підписали Угоду про

створення мультидонорського фонду для співфінансування

українського Фонду енергоефективності.

Дізнатися більше – goo.gl/tvYFgv

https://goo.gl/tvYFgv


Новини
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Оголошується фотофлешмоб
#My_Europe від Департаменту 
регіонального розвитку до Дня 

Європи 2018

Зроби якісне фото неймовірного місця в твоєму місті, ОТГ.

Опублікуй фото в мережі Фейсбук з хештегом #My_Europe на

власній сторінці до 15 травня 2018 року та вигравай призи!

Дізнатися більше – goo.gl/oxBGcQ

https://goo.gl/oxBGcQ


Новини
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Регламент захисту персональних
даних ЄС – новий стандарт у 

сфері приватності

Загальний регламент захисту даних (англ. General Data

Protection Regulation, GDPR), що значно підсилить та уніфікує

захист персональних даних резидентів Європейського Союзу,

вступає в дію з 25 травня 2018 року.

Дізнатися більше – goo.gl/TKZnR2

https://goo.gl/TKZnR2


Історія успіху
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Вітаємо дві школи з Черкаської 
області з перемогою в проекті 

Zero Waste School
Цього року вперше стартував конкурс на проект Zero Waste

School від Фонду Кличка. Проект покликаний активізувати

місцеві громади у невеликих містах та селах через

неформальну освіту, навчити їх самостійно вирішувати

суспільні і глобальні проблеми.

Дізнатися більше за посиланням – goo.gl/zdruUi

https://goo.gl/zdruUi


Історія успіху
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ВІТАЄМО переможців V 
Всеукраїнського конкурсу есе

“Я- європеєць”
На фінал Конкурсу надійшло понад 6 тисяч робіт. Члени журі

Конкурсу визначили авторів кращих есе.

Серед переможців - два із Черкащини: Савінова Юлія

(учениця Лисянської ЗОШ) та Сінецька Анжела (учениця

Бужанської ЗОШ).

Дізнатися більше за посиланням – goo.gl/TNF9Jm

https://goo.gl/TNF9Jm


Історія успіху
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Три ОТГ Черкаської області було обрано в першому раунді

відбору учасників Фази впровадження Програми “U-LEAD з

Європою” в частині створення/модернізації центрів надання

адміністративних послуг (ЦНАП).

Дізнатися більше за посиланням – goo.gl/jV1mzx

Вітаємо Матусівську, Мліївську, 
Шполянську ОТГ

https://goo.gl/jV1mzx
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Корисно
Еразмус для молодих підприємців

Еразмус для молодих підприємців – програма ЄС з

міжнародного обміну, яка дає молодим або діючим

підприємцям можливість навчатися у досвідчених керівників

малого бізнесу в інших країнах-учасницях Програми. Обмін

досвідом здійснюється шляхом організації відрядження

молодого (нового) підприємця до країни підприємця-

господаря строком від 1 до 6 місяців.

Дізнатися більше за посиланням – goo.gl/D1PNKd

https://goo.gl/D1PNKd


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Розвиток громадянського суспільства
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Програма Good Governance

Метою навчання є посилення знань з ключових напрямів нової моделі

державного управління “good governance” та надання нового заряду

енергії для ефективного продовження реформ в державі.

У фокусі програми: прозорість та підзвітність органів влади, публічно-

приватний діалог, антикорупційна діяльність, регуляторна політика,

перешкоди на шляху реформ.

Дедлайн реєстрації – 13 травня 2018 р.

Організатор – Школа управління УКУ.

Реєстрація за посиланням – goo.gl/KBtL4N

https://goo.gl/KBtL4N


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс на розробку Планів Дій Сталого Енергетичного
Розвитку та клімату. ПДСЕРК (SECAP)

Забезпечення реалізації політики сталого енергетичного розвитку та

зменшення викидів парникових газів на території громади не менше

ніж на 30% до 2030 року.

Адресат – Органи місцевого самоврядування.

Дедлайн реєстрації – 15 вересня 2018 р.

Організатор – Громадська організація Фонд “Регіональний центр

економічних досліджень та підтримки бізнесу”.

Реєстрація за посиланням – goo.gl/nvib5C

https://goo.gl/nvib5C


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 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


Розвиток громадянського суспільства
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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


Розвиток громадянського суспільства
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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


Розвиток громадянського суспільства
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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 – некомерційні неурядові організації, університети, коледжі.

Дедлайн подачі заявок – 10 травня 2018 р.

Організатор – USAID.

Деталі за посиланням – goo.gl/Xke39Z

квітень.pptx


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс проектів, розроблених молодіжними та 
дитячими громадськими організаціями

Конкурс з визначення проектів, розроблених молодіжними та

дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких надається

фінансова підтримка у 2019 році.

Адресат – громадські організації.

Дедлайн подачі заявок – 16 травня 2018 р.

Організатор – Міністерство молоді та спорту України.

Деталі за посиланням – goo.gl/xx2emS

https://goo.gl/xx2emS


Розвиток громадянського суспільства
21

Національний фотоконкурс “Великі світлини маленьких 
місць: моя громада — наше майбутнє”

50 обраних фотографій переможців стануть частиною мандрівної

фотовиставки, яка подорожуватиме усіма областями України.

Адресат – громадяни України.

Дедлайн подачі заявок – 20 травня 2018 р.

Організатор – Міністерство регіональної політики, будівництва та

житлово-комунального господарства за підтримки Програми “U-LEAD з

Європою”.

Деталі за посиланням – goo.gl/391uBQ

https://goo.gl/391uBQ


Розвиток громадянського суспільства
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Гранти Фонду співпраці
Центральноєвропейської ініціативи

Підтримка проектів, спрямованих на розвиток мобільності та

нетворкінгу.

Адресат – організації громадського та приватного секторів.

Дедлайн подачі заявок – 8 травня 2018 р.

Організатор – Центральноєвропейська ініціатива.

Деталі за посиланням – goo.gl/mQHiUg

https://goo.gl/mQHiUg


Розвиток громадянського суспільства
23

EEA-grants: конкурс проектів регіонального
співробітництва

Усі проекти та заходи повинні відповідати принципам оптимального

управління, сталого розвитку, довгострокового економічного

зростання, соціальної згуртованості та захисту довкілля.

Адресат – суб’єкти господарювання державні або приватні та

неурядові організації; академічні установи, зареєстровані як юридичні

особи.

Дедлайн подачі заявок – 1 липня 2018 р.

Організатор – Фонд грантів EEA та Норвегії для регіонального

співробітництва.

Деталі за посиланням – goo.gl/xiXVEa

https://goo.gl/xiXVEa


Розвиток громадянського суспільства
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Нагорода Миротворців Майбутнього

Нагорода присуджується за визначні досягнення у справі забезпечення

миру у конфліктних регіонах в усьому світі.

Адресат – громадські організації.

Дедлайн подачі заявок – 12 червня 2018 р.

Організатор – Peace Direct.

Деталі за посиланням – goo.gl/rmj2ki

https://goo.gl/rmj2ki


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс “Фабрика Громадських Організацій VOL. 2″ 
Черкаси

Переможцям буде безкоштовно надано юридичну підтримку у

створенні громадської або благодійної організації та у подальшій її

діяльності.

Адресат – громадські організації.

Дедлайн подачі заявок – 12 червня 2018 р.

Організатор – ГО “Платформа громадських діалогів”.

Деталі за посиланням – goo.gl/rmj2ki

https://goo.gl/rmj2ki


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній б ізнес
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Гранти на створення демонстраційних центрів з
дорощування молодняка телят

Адресат – комерційні недержавні підприємства, що відноситься до

малих і середніх підприємств (МСП), та сільськогосподарські

обслуговуючі кооперативи.

Дедлайн – 25 травня 2018 р.

Організатор – Проект “Програма підтримки аграрного і сільського

розвитку в Україні”, що здійснюється компанією “Кімонікс Інтернешнл

Інк”.

Деталі за посиланням – goo.gl/96yjSM

https://goo.gl/96yjSM


Малий та  середній б ізнес
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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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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
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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
32

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


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

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

36

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

Наука та  інноваці ї

Конкурс інновацій у праві
Innovating Justice Challenge

37

квітень.pptx


Наука та  інноваці ї

Програма НАТО “Наука заради миру та безпеки”

Підтримка діалогу та практичної співпраці, заснованої на наукових

дослідженнях, технологічних інноваціях та обміні знаннями, між

країнами-членами Альянсу та країнами-партнерами.

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

Україні та у всьому світі.

Дедлайн – 1 червня 2018 р.

Організатор – НАТО.

Деталі за посиланням – goo.gl/7Spoeb
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квітень.pptx


РОЗВИТОК 
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури
40

Конкурс підтримки “ Художніх Перекладів ”

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


Розвиток культури
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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


Розвиток культури
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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


Розвиток культури
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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


Розвиток культури
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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


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування
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Конкурс для журналістів від Thomson Foundation

Журналісти-початківці можуть подавати заявки на повністю оплачувану

участь в навчальному курсі в Лондоні.

Адресат – журналісти.

Дедлайн – 1 червня 2018 р.

Організатор – Thomson Foundation.

Деталі за посиланням – goo.gl/KNFyGV

https://goo.gl/KNFyGV


Освіта  і  стажування
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Конкурсний відбір на тренінговий курс 
“Європейський табір 2018”

Стипендія, що дозволяє пройти магістерську програму з міжнародних

відносин, миру та врегулювання конфліктів, сталого розвитку або

подібної дисципліни в одному з шести університетів.

Адресат – підлітки 12 – 16 рр.

Дедлайн – 11 травня 2018 р.

Організатор – Конгрес національних громад України.

Деталі за посиланням – goo.gl/1q3nyA

https://goo.gl/1q3nyA
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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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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


52
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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


Освіта  і  стажування
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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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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
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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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Програма “Молодіжний делегат України до ООН”

Якщо ти хочеш представляти українську молодь на міжнародному рівні

у 2018/2019 в ООН в Нью-Йорку.

Адресат – громадяни Україні від 20 до 27 років з високим рівнем

володіння англійською мовою та відповідним попереднім досвідом.

Дедлайн – 16 травня 2018 р.

Організатор – благодіна організація Богдана Гаврилишина.

Деталі за посиланням – goo.gl/3cpy26

https://goo.gl/3cpy26
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Стипендії “Змінюємось разом” для навчання
у Великобританії

Грант передбачає 50-відсоткове покриття коштів за навчання на

програмах магістратури та бакалавріату. Спеціальності: міжнародні

заходи та менеджмент конференцій, викладання англійської мови як

іноземної, архітектура, дизайн, харчова промисловість, фізіотерапія,

бізнес-менеджмент спорту, MBA.

Адресат – студенти.

Дедлайн – 31 травня 2018 р.

Організатор – Університет Шеффілд Халлам.

Деталі за посиланням – goo.gl/Fif7R4

https://goo.gl/Fif7R4


Освіта  і  стажування
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Премія ЮНЕСКО на підтримку освіти жінок
та дівчат

Премія спрямована на те, щоб відзначити інновації, створені особами

та організаціями з вдосконалення освіти жінок та дівчат.

Адресат – дівчата та жінки.

Дедлайн – 11 травня 2018 р.

Організатор – Уряд Китайської Народної Республіки.

Деталі за посиланням – goo.gl/2WSj5b

https://goo.gl/2WSj5b


Освіта  і  стажування
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Конкурс на безкоштовне навчання в університеті
Марії Кюрі-Склодовської (Люблін, Польща)

Навчання проходитиме польською та англійською мовами.

Адресат – українці, котрі вивчають польську мову, цікавляться

польською культурою, активно діють в своєму середовищі, але не

мають права на безкоштовне навчання в Польщі.

Дедлайн – 20 травня 2018 р.

Організатор – університет Марії Кюрі-Склодовської в Любліні.

Деталі за посиланням – goo.gl/Uj3qsg

https://goo.gl/Uj3qsg


ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
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Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї
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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


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
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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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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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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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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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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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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

68

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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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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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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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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