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Новини

6 червня 2018 року за участі представників
Представництва ЄС в Україні при ЧДТУ було відкрито
перший інформаційний центр ЄС в Черкаській області – так
зване маленьке Представництво ЄС в нашому регіоні.

Перший інформаційий центр ЄС 
на Черкащині

3



Новини

4 червня 2018 року Черкаська обласна державна
адміністрація та Німецько-Український Фонд підписали
Угоду про партнерство щодо підтримки фінансування
МСП Черкаської області шляхом надання їм через
банки-партнери кредитів для здійснення інвестицій в
основний та обіговий капітал.

Новий крок у розвитку
підприємництва
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Історія успіху
5

2 червня 2018 року у місті Черкаси відбувся фестиваль
тімбілдінгу “Summer Сhallenge 2018″. У рамках Summer
Сhallenge вперше у Черкасах відбувся екстремальний
забіг та економічний форум Open.biz, який став першим
сучасним майданчиком для навчання та
неформального спілкування бізнесу.
В рамках фестивалю Summer Сhallenge було зібрано
95 350 тисяч гривень на закупівлю медичного
обладнання в неонатальний центр дитячої обласної
лікарні!

Вражаючі підсумки благодійного 
фестивалю “Summer Сhallenge 2018″



Корисно
6

Почни свій власний бізнес 
вже зараз!

Хочете відкрити власний бізнес?
Не знаєте, з чого почати?
Бізнес-кейси - це покрокові інструкції, що розповідають, 
які дозвільні документи Вам можуть бути потрібні для 
відкриття того чи іншого бізнесу.

Деталі за посиланням - goo.gl/ez3pg4

https://goo.gl/ez3pg4


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


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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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


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс грантів для регіональних партнерств активістів
і журналістів

Фінансування проектів, спрямованих на збільшення прозорості та

підзвітності влади, протидію і запобігання корупції, посилення

громадського контролю бюджетних коштів та майна громади,

адвокацію змін на місцевому рівні, посилення участі громадян у

розвитку місцевої громади та ін.

Адресат – регіональні команди активістів та журналістів з усіх регіонів

України.

Дедлайн подачі заявок – 7 липня 2018 р.

Організатор – Міжнародна організація “Інститут висвітлення війни та

миру ” (IWPR) .

Деталі за посиланням – goo.gl/x8kUpP

https://goo.gl/x8kUpP


Розвиток громадянського суспільства
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Гранти Японського Водного Форуму

Надання фінансової підтримки організаціям з країн, що розвиваються,

які працюють з проблемами, пов'язаними з водою.

Адресат – місцеві організації.

Дедлайн подачі заявок – 31 липня 2018 р.

Організатор – Японський Водний Форум.

Деталі за посиланням – goo.gl/fD957k

https://goo.gl/fD957k


Розвиток громадянського суспільства
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Конкурс кращих практик молодіжної роботи - 2018

Цього року окрему увагу партнери конкурсу приділяють сприянню

практик молодіжної роботи щодо реалізації Цілей сталого розвитку.

Адресат – організації, які працюють з молоддю та реалізували успішні

ініціативи на місцевому, регіональному чи національному рівнях.

Дедлайн подачі заявок – 1 вересня 2018 р.

Організатор – Міністерство молоді та спорту України спільно з

Програмою розвитку ООН.

Деталі за посиланням – goo.gl/Y79yVR

https://goo.gl/Y79yVR


Розвиток громадянського суспільства
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Премія “Земля Жінок”

Конкурс дозволяє отримати фінансову підтримку зразковим

ініціативам, що реалізуються жінками для збереження природи й

довкілля.

Адресат – жінки, що реалізують проект із захисту навколишнього

середовища на некомерційних засадах або ж займаються соціальним

бізнесом.

Дедлайн подачі заявок – 30 вересня 2018 р.

Організатор – Фундація Yves Rocher.

Деталі за посиланням – goo.gl/Ctf5eQ

https://goo.gl/Ctf5eQ


Розвиток громадянського суспільства

II етап конкурсу на розробку Планів Дій Сталого
Енергетичного Розвитку та клімату

Конкурс дозволяє отримати фінансову підтримку зразковим

ініціативам, що реалізуються жінками для збереження природи й

довкілля.

Адресат – органи місцевого самоврядування: міські та селищні ради,

об’єднані територіальні громади.

Дедлайн подачі заявок – 15 вересня 2018 р.

Організатор – Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та

підтримки бізнесу».

Деталі за посиланням – goo.gl/Ctf5eQ
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https://goo.gl/Ctf5eQ


Розвиток громадянського суспільства
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Молодіжний конкурс есе від Європейської Комісії

Темою цьогорічного конкурсу є відповідь питання: "Які кроки мають

зробити підприємці та влада, щоб стати інноваційнішими?".

Адресат – молодь віком від 18 до 25 років.

Дедлайн подачі заявок – 16 вересня 2018 р.

Організатор – Генеральна дирекція Європейської комісії з питань

єдиного ринку, промисловості, підприємництва та малих і середніх

підприємств.

Деталі за посиланням – goo.gl/jyxS67

https://goo.gl/jyxS67


Розвиток громадянського суспільства

Гранти для підтримки впровадження та моніторингу
реформ у сфері кримінальної юстиції

Конкурс пропозицій щодо співфінансування національних проектів, які

спрямовані на підтримку впровадження та моніторинг реформ у сфері

кримінальної юстиції та захисту прав людини в Україні.

Адресат – неприбуткові громадські організації, з досвідом роботи у

галузі права людини та кримінального права не менше двох років.

Дедлайн подачі заявок – 15 липня 2018 р.

Організатор – в рамках Проекту Ради Європи «Подальша підтримка

реформи кримінальної юстиції в Україні», що фінансується урядом

Данії.

Деталі за посиланням – goo.gl/2kpo17
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https://goo.gl/2kpo17


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс для журналістів “Цілі сталого розвитку: Не 
залишити нікого осторонь”

Конкурс матеріалів у ЗМІ на тему досягнення Цілей сталого розвитку в

Україні.

Адресат – журналісти національних та регіональних ЗМІ в Україні, а

також студенти факультетів журналістики, блогери та фрілансери.

Дедлайн подачі заявок – 3 грудня 2018 р.

Організатор – Установи Організації Об’єднаних Націй в Україні, а саме

ФАО, МОМ, ПРООН, Фонд Народонаселення ООН, ЮНІСЕФ і ООН-Жінки

спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

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


Розвиток громадянського суспільства

Європейська молодіжна премія - 2018

Відкрито прийом заявок на здобуття Європейської молодіжної премії.

Нагорода призначена для заохочення молоді, соціальних підприємців

та стартаперів, які реалізують проекти у сфері цифрових технологій, що

мають значний позитивний вплив на суспільство.

Адресат – всі охочі віком до 33 років.

Дедлайн подачі заявок – 15 липня 2018 р.

Організатор – Європейська організація “Міжнародний Центр нових

медіа”.

Деталі за посиланням – goo.gl/2wmbpk
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https://goo.gl/2wmbpk


Розвиток громадянського суспільства

9 хвиля Конкурсу грантів “Громадськість за 
проєвропейські зміни в Україні”

Конкурс проектних пропозицій націлених на зростання залучення

організацій громадянського суспільства до процесів моніторингу та

публічного діалогу з органами влади щодо секторальних реформ у

відповідності до виконання Угоди про асоціацію

Адресат – неприбуткові організації громадянського суспільства.

Дедлайн подачі заявок – 10 серпня 2018 р.

Організатор – Інститут економічних досліджень та політичних

консультацій у співпраці з “Європейською правдою”.

Деталі за посиланням – goo.gl/JvmB4q

20

https://goo.gl/JvmB4q


Розвиток громадянського суспільства

Програма USAID “НОВЕ ПРАВОСУДДЯ”

Конкурс грантових проектів, які спрямовані на посилення ролі

громадянського суспільства у процесі реформування судової системи.

Адресат – неурядові організації, які обізнанані в питаннях

функціонування української судової системи.

Дедлайн подачі заявок – 27 березня 2019 р.

Організатор – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Деталі за посиланням – goo.gl/kr1DLU
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https://goo.gl/kr1DLU


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній б ізнес
23

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
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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

конкурентоспроможнішими. Пропонуються тренінги, наставництво та

інша підтримка для надання можливості жінкам-підприємцям ділитися

досвідом та навчатися один в одного як у колег.

Організатор – ЄС та Європейський інвестиційний банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/u5N9d6

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

Зміцнення аудиту та звітності у країнах
Східного партнерства

Проект STAREP спрямований на надання допомоги країнам-учасницям

у вдосконаленні систем корпоративної фінансової звітності та

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


Малий та  середній б ізнес

“Індекс МСБ України 2018”

Грантова програма, яку реалізовує Business Community School пропонує

річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу у формуванні

чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг, консультації з ведення

бізнесу.

Організатор – Business Community School та Ресурсний Центр Бізнесу в

рамках Програми “Індекс МСБ України 2018”.

Анкета за посиланням – goo.gl/pgVFWQ
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https://goo.gl/pgVFWQ


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


Наука та  інноваці ї
33

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
35

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
36

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
37

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 тис грн.

Дедлайн – 15 липня 2018 р.

Організатор – Представництво ЄС в Україні.

Деталі за посиланням – goo.gl/LC3oMk

https://goo.gl/LC3oMk


Розвиток культури
38

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
39

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


Розвиток культури

Конкурс “ADAMI Медіа Приз за Культурне
Різноманіття у Східній Європі 2018”

Премія “ADAMI Медіа Приз” присуджується 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 жовтня 2018 р. для матеріалів опублікованих в період з 1

січня 2018 р. по 1 жовтня 2018 р.

Організатор – Міністерство закордонних справ Німеччини.

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


Розвиток культури

Нова краудфандингова ініціатива “Культура. 
Спільнота”

Ініціатива націлена на впровадження та зміцнення практики

фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом краудфандингу –

залучення коштів від громадян.

Адресат – громадські організації, які реалізують проекти у сфері

культури.

Дедлайн – 31 грудня 2018 р.

Організатор – Фонд “Відродження”.

Деталі за посиланням – goo.gl/C9pzsM
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https://goo.gl/C9pzsM


Розвиток культури

Ознайомча подорож до Словенії

Тижнева ознайомча подорож до Словенії для представників

організацій, які працюють у секторі культури та креативних індустрій

України, планують подавати заявку на конкурс “Креативної Європи” в

2019 році, а також посилити або встановити нові партнерства з

європейськими організаціями.

Дедлайн – 12 липня 2018 р.

Організатор – Програма Culture Bridges.

Деталі за посиланням – goo.gl/T8wBtD
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https://goo.gl/T8wBtD


Розвиток культури

Програма книжкових перекладів від Посольства 
США в Києві

Посольство США надаватиме малі гранти українським видавництвам,

які матимуть намір перекласти американські книжки українською

мовою. Головні критерії для включення проекту в програму –

актуальність книжки і висока якість публікації.

Дедлайн – пропозиції розглядаються протягом 1 - 31 серпня 2018 р.

Організатор – Посольство США в Києві.

Деталі за посиланням – goo.gl/mxVk98
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https://goo.gl/mxVk98


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Безкоштовна вища фінансова освіта для осіб
з інвалідністю

Безкоштовне навчання на заочній формі за спеціальністю “ФІНАНСИ,

банківська справа, страхування” (старт навчання - жовтень 2018 року).

Адресат – особи з інвалідністю та з проблемами слуху.

Дедлайн – 19 липня 2018 р.

Організатор – Академія праці, соціальних відносин і туризму.

Деталі за посиланням – goo.gl/g5fcoh
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https://goo.gl/BUjsNs


46
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
47

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
48

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


Освіта  і  стажування
49

Другий загальноукраїнський конкурс кращих
проектів у сфері освіти дорослих

Освітіні проекти, які націлені на сприяння розвитку і популяризації

освіти дорослих в Україні; стимулювання професійної взаємодії,

поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на

формування суспільства, що навчається впродовж життя.

Адресат – провайдери освіти дорослих в Україні, усі зацікавлені

державні та недержавні установи, які працюють у сфері освіти

дорослих.

Дедлайн – 1 вересня 2018 р.

Організатор – Громадська спілка “Українська асоціація освіти

дорослих”; Представництво Німецької асоціації народних університетів

DVV International в Україні.

Деталі за посиланням – goo.gl/j8WQ1R

https://goo.gl/j8WQ1R


Освіта  і  стажування

Стипендія Альфреда Френдлі для журналістів

50

Конкурс на подання заявок на щорічну програму, що надає можливість

навчатася протягом двох тижнів у Школі Журналістики у Міссурі (США)

та пройти стжування в американських редакціях.

Адресат – Журналісти друкованих, радіо – та онлайн-медіа віком від 25

до 35 років.

Дедлайн – 31 серпня 2018 р.

Організатор – Стипендіаль програма Альфреда Френдлі.

Деталі за посиланням – goo.gl/24egnk

https://goo.gl/24egnk


Освіта  і  стажування

Підтримка молодіжних проектів для сталого
розвитку туризму (Мальта)

Відбір учасників на 5-денний курс для молодіжних працівників та

лідерів молодіжних організацій на тему методів для розвитку сталого

туризму. Курс включає також і аспекти підприємництва. Тренінг

проходитиме на Мальті.

Дедлайн – 8 вересня 2018 р.

Організатор – програма Erasmus+.

Деталі за посиланням – goo.gl/2gCZWN
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https://goo.gl/2gCZWN


Освіта  і  стажування

Освітня програма “Антикорупційні
міждисциплінарні студії”

Безкоштовне навчання за освітньою програмою, яка присвячена

комплексному вивченню корупції як соціально-правового явища та

шляхів її запобігання.

Адресат – кандидат повинен вільно володіти англійською мовою та

мати ступінь бакалавра або магістра.

Дедлайн – 5 вересня 2018 р.

Організатор – Міждисциплінарний науково-освітній Центр протидії

корупції в Україні за підтримки Open Society Foundations.

Деталі за посиланням – goo.gl/Sk4jF7
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https://goo.gl/Sk4jF7


Освіта  і  стажування

Стипендія Гельмута Шмідта на магістерську програму
з публічної політики та державного управління

Прийом заявок на отримання навчальної стипендії Гельмута Шмідта,

яка призначена для майбутніх лідерів у державному управлінні,

політиці, юриспруденції та економіці.

Адресат – кандидат повинен вільно володіти англійською мовою та

мати ступінь бакалавра.

Дедлайн – 31 липня 2018 р.

Організатор – Німецька служба академічних обмінів (DAAD).

Деталі за посиланням – goo.gl/V9jzwU
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https://goo.gl/V9jzwU


ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
СТИПЕНДІЇ



Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти від «Глобального Фонду для жінок»

Фонд постійно виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на

загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а також на

реалізацію конкретних проектів.

Організатор – ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр

фінансування трансферу технологій зі зміни клімату за фінансової

підтримки ЄС.

Адресат – жіноче об'єднання за межами США, в якому жінки повинні

займати всі або більшість керівних посад.

Деталі за посиланням – goo.gl/t3jV3h
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https://goo.gl/t3jV3h


Постійнодіючі  гранти та  стипенді ї
56

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 громадянського

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

ефективнішими, 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 погодженені

програмою.

Бюджет – в діапазоні від 100 – 600 тис грн.

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
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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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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 тис 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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