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Новини
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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 благочинність.

Дізнатися більше – goo.gl/69VsU8

https://goo.gl/69VsU8
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Перший міжнародний ярмарок 
грантів у сфері культури

Ефективний майданчик для спілкування між грантодавцями

та представниками культурних і креативних індустрій, які

перебувають у пошуку фінансової підтримки для своїх

культурних проектів та ініціатив в Україні.

2 червня 2018 року, м. Київ.

Дізнатися більше – goo.gl/gVBwvM

https://goo.gl/gVBwvM
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Шведсько-український бізнес форум

14 червня о 9:00 посольство Швеції в Україні запрошує вас

на VII Шведсько-український бізнес-форум, який пройде у

Hyatt Regency Kyiv.

Головними темами форуму будуть двостороння торгівля,

реформи й бізнес-клімат, а також можливості для шведських

компаній в Україні. Для українських підприємців форум стане

нагодою зустріти представників шведських компаній й

установ і дізнатися більше про відкритий ринок Швеції.

Дізнатися більше – goo.gl/dC7BSc

https://goo.gl/dC7BSc


Історія успіху
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Оголошено переможців
фотофлешмобу #My_Europe

Переможці фотофлешмобу від Департаменту регіонального

розвитку до Дня Європи 2018. Дякуємо за вражаючі фото.

Дізнатися більше – goo.gl/3uF1Hu

https://goo.gl/3uF1Hu


Історія успіху
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Серед переможців “Школи успіху”
2018 від Klitschko Foundation троє з 

Черкаської області. Вітаємо!

“Школи успіху” - безкоштовний літній проект, покликаний

розкрити особистісний потенціал у підлітків і розвивати

навички самостійних активних дій та відповідальної й

цілеспрямованої поведінки.

Вітаємо амбіційних Зозулю Аліну Олегівну, Яременко Ірину

Ігорівну та Сандуцу Костянтина Олександровича.

Дізнатися більше – goo.gl/KFH6vf

https://goo.gl/KFH6vf


Корисно
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Онлайн курс
Основи енергетичної кооперації

Курс розроблено для сільських підприємців, фермерів, голів

ОТГ, представників муніципалітетів малих міст, а також

активних громадян, які цікавляться питаннями енергетики,

сталого розвитку та стійких спільнот.

Дізнатися більше та пройти курс навчання – goo.gl/8TKtQs

https://goo.gl/8TKtQs


Корисно
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Удосконалено Порядок використання
коштів за програмою
“Питна вода України”

Визначено обов’язкові умови участі регіональних проектів у

конкурсі, серед яких головна умова – наявність затвердженої

проектної документації та підтвердження співфінансування

місцевими бюджетами або іншими джерелами не менш як

10 відсотків.

Дізнатися більше – goo.gl/3MjkNG

https://goo.gl/3MjkNG


Корисно
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Корисні ідеї для бізнесу в селі

Багато бізнес ідеї, які приносять гарний прибуток в

мегаполісі, швидше за все не будуть затребувані в сільській

місцевості. Тому, якщо ви хочете відкрити власну прибуткову

справу, найголовніше – правильно вибрати напрямок

діяльності.

Дізнатися більше – goo.gl/2jiWb4

https://goo.gl/2jiWb4


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Розвиток громадянського суспільства
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Гранти для забезпечення стабільності
економічного зростання

Програма партнерства передбачає інноваційний підхід до залучення

бізнес-сектору та сприяє мотивації та мобілізації інвестицій приватного

сектору.

Адресат – консорціум партнерів та адміністративні партнери.

Дедлайн реєстрації – 16 серпня 2018 р.

Організатор – Міністерство закордонних справ Данії.

Реєстрація за посиланням – goo.gl/bfAcYD

https://goo.gl/bfAcYD
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Конкурс міні-грантів для Черкаської, Полтавської, 
Вінницької та Кіровоградської областей

Стимулювання співпраці молоді за напрямками підвищення політичної

грамотності молоді та збільшення впливу молоді на ухвалення рішень

на місцевому рівні.

Адресат – громадські організації та ініціативні групи.

Дедлайн реєстрації – 2 червня 2018 р.

Організатор – ГО “Молода Черкащина” в рамках проекту “Розвиток

молодіжного активізму в Центральній Україні” та за сприяння

Національного фонду на підтримку демократії (NED) .

Реєстрація за посиланням – goo.gl/zLDzHg

https://goo.gl/zLDzHg
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Конкурс грантів для громадських організацій

Гранти для жіночих і феміністичних громадських організацій за двома

пріоритетними напрямками: візуалізація прав жінок, жіночого

активізму та жіночого/феміністичного руху; розвиток партнерств між

жіночими/феміністичними організаціями і активістками на місцевому,

регіональному та національному рівнях.

Адресат – громадські організації.

Дедлайн реєстрації – 5 червня 2018 р.

Організатор – Український жіночий фонд.

Реєстрація за посиланням – goo.gl/zEeWGt

https://goo.gl/zEeWGt


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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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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Нагорода Миротворців Майбутнього

Нагорода присуджується за визначні досягнення у сфері 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
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Гранти на впровадження місцевих ініціатив та 
інвестиційних проектів в ОТГ

Розвиток несільськогосподарського бізнесу, аграрної маркетингової

інфраструктури, впровадження енергоефективних технологій на

території ОТГ.

Адресат – ОТГ, які підписали Протоколи про наміри з проектом

“Агросільрозвиток”.

Дедлайн подачі заявок – 28 грудня 2018 р.

Організатор – Проект USAID “Підтримка аграрного і сільського

розвитку”.

Деталі за посиланням – goo.gl/qmqo8D

https://goo.gl/qmqo8D
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Мікрогрантові проекти “Село: Кроки до розвитку”
у Черкаській області

Стимулювання соціальної активності у сільських громадах підтримка

кращих бізнес-ініціатив громадян, зокрема розвиток соціально-

економічного, культурного та туристичного потенціалу краю.

Адресат – неприбуткові та прибуткові організації, громадяни, які

зареєстровані/проживають та/або працюють на території Черкаської

області.

Дедлайн подачі заявок – 30 червня 2018 р.

Організатор – Кординатором конкурсу на Черкащині виступає

Громадська організація “Ресурсний центр АНГО”.

Деталі за посиланням – goo.gl/mgK2oZ

https://goo.gl/mgK2oZ
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Конкурс грантів на здійснення громадського
моніторингу

Грант на здійснення громадського моніторингу рішень ВККСУ,

ухвалених в 2017-2018 роках в процесі кваліфікаційного оцінювання

суддів і кандидатів на посаду судді, висновків ГРД, а також рішень ВРП

щодо призначення кандидатів суддями.

Адресат – неурядові організації.

Дедлайн подачі заявок – 22 червня 2018 р.

Організатор – Програма USAID реформування сектору юстиції “Нове

правосуддя”.

Деталі за посиланням – goo.gl/tYLxmV

https://goo.gl/tYLxmV
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Перша медіа-школа та прес-тур з висвітлення сільського
життя

21-25 червня відбудеться перша медіа-школа (з унікальним прес-

туром) “Висвітлення новин з сільської місцевості в питаннях

впровадження реформ з децентралізації та охорони здоров`я”.

Адресат – молоді журналісти, в тому числі громадські журналісти,

автори блогів, які зацікавлені в об’єктивному висвітленні подій

сільського життя в Україні в засобах масової інформації.

Дедлайн подачі заявок – 12 червня 2018 р.

Організатор – Ресурсний центр АНГО за підтримки Фонду розвитку ЗМІ

Посольства США.

Деталі за посиланням – goo.gl/jHDgDY

https://goo.gl/jHDgDY


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС
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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


30
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

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

33

https://goo.gl/zrcNQ8


Наука та  інноваці ї
34

Українська Премія “Для жінок в науці - 2018”

Підтримка та відзнака талановитих жінок-науковців та заохочення

молодих жінок обирати наукові професії та допомагати їм у їхній

кар’єрі.

Адресат – жінки, які професійно проводять наукові дослідження у

галузі STEM.

Організатор – Фонд L’Oréal та Організація Об’єднаних Націй з питань

освіти, науки й культури (ЮНЕСКО).

Деталі за посиланням – goo.gl/KUrXZH

https://goo.gl/KUrXZH


РОЗВИТОК 
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури
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Конкурси культурно-мистецьких проектів

Для розгляду приймаються індивідуальні проекти, проекти

національної співпраці та проекти міжнародної співпраці.

Адресат – апліканти з таких секторів культури: візуальне мистецтво,

аудіальне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, дизайн та мода,

перформативне та сценічне мистецтво, культурна спадщина, література

та видавнича справа, а також культурні та креативні індустрії.

Дедлайн – 2 липня 2018 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – goo.gl/BM6HPw

https://goo.gl/BM6HPw


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 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


Розвиток культури
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Гранти міжнародної мобільності

Гранти для фахівців у сфері культури та креативних індустрій на поїздки

до країн ЄС (і навпаки).

Адресат – українські фахівці у сфері культури та креативної економіки

для поїздок до країн ЄС.

Дедлайн – 5 червня 2018 р.

Організатор – Culture Bridges.

Деталі за посиланням – goo.gl/MaabDY

https://goo.gl/MaabDY


Розвиток культури
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Гранти національної співпраці

Гранти для українських інституцій із щонайменше двох несуміжних

областей України на реалізацію спільних проектів у сфері культури та

креативних індустрій.

Адресат – організації з України, зокрема організації громадянського

суспільства, організації державного сектору та приватні організації

(також і прибуткові), що працюють у культурному та творчому

секторах.

Дедлайн – 12 липня 2018 р.

Організатор – Culture Bridges.

Деталі за посиланням – goo.gl/YAo9eb

https://goo.gl/YAo9eb


Розвиток культури
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Гранти міжнародної співпраці

Гранти на реалізацію спільних проектів, які сприяють обміну досвідом

та ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових культурних

продуктів.

Адресат – партнерські заявки від двох або більше організацій, що

базуються в Україні та ЄС.

Дедлайн – 12 липня 2018 р.

Організатор – Culture Bridges.

Деталі за посиланням – goo.gl/yPKReb

https://goo.gl/yPKReb


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування
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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


45
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
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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


Освіта  і  стажування
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Програма імені Фулбрайта в Україні

Fulbright Scholar Program - проведення досліджень в університетах,

наукових та дослідницьких інституціях США на період від трьох до

дев'яти місяців.

Адресат – українці, які вільно володіють англійською мовою та мають

бажання провести дослідження в гуманітарній, суспільній, точній,

технічній та природничій дисциплінах.

Дедлайн – 15 жовтня 2018 р.

Організатор – Офіс Програми імені Фулбрайта .

Деталі за посиланням – goo.gl/jTdZqo

https://goo.gl/jTdZqo


ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
СТИПЕНДІЇ



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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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
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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

55

http://goo.gl/ijPEu3


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

58

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
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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
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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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