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Новини 3

3 квітня команда Департаменту регіонального розвитку ОДА провела
тренінг для новостворених та діючих об’єднаних територіальних громад.
Участь у тренінгу взяли 40 представників ОТГ Золотоніського, Драбівського,
Чорнобаївського, Черкаського, Смілянського, Канівського, Чигиринського,
Кам’янського, Шполянського, Корсунь-Шевченківського та
Городищенського районів. Було обговорено питання у сфері підготовки
проектів для фінансування за рахунок інфраструктурної субвенції ОТГ та
інвестиційних пропозицій, муніципального співробітництва, можливостей
для малого і середнього підприємництва та ін.

Більше про тренінг та фото тут: https://cutt.ly/4eZuBC

https://cutt.ly/4eZuBC


Відтепер місто Черкаси локалізовано на платформі PRO.

Покрокова інструкція як відкрити в місті Черкаси кафе, ресторан, піцерію, суші-
бар, кав’ярню, вареничну, антикафе, бургерну, хінкальню, кафе домашнього
морозива вже на сайті: http://qoo.by/5fMK

Новини 4

http://qoo.by/5fMK


Ура! Нарешті ми можемо поділитися з вами електронною версією туристичного
буклету – Подорожуй Черкащиною ЗАРАЗ! Тут ви знайдете цікаві місця на будь-
який смак: для гурманів, для допитливих, для любителів місць сили, для
музейних фанів, для любителів івентів, для любителів пригод, для любителів еко-
туризму, для дітей, для любителів комфорту, для шопоголіків.

Щоб подорожувати, відвідувати цікаві місця та відкривати для себе
щось нове, не обов’язково чекати відпустки і їхати кудись далеко. Можна зробити
це ТУТ і ЗАРАЗ.

Інструкція по використанню буклету:

1. відкриваєш буклет;

2. вибираєш місце;

3. відвідуєш цікаві місця Черкащини, адже їй є що показати,

і отримуєш масу приємних емоцій.

Електронна версія буклету ТУТ: http://qoo.by/5ekL

Новини 5

http://qoo.by/5ekL


Анонс 6

Бери участь та отримуй чудові подарунки!

Дедлайн для надсилання фото – 15 травня 2019 року.

Більше інформації про конкурс ТУТ: http://qoo.by/5fMx

http://qoo.by/5fMx


Корисно
7

Більше про квітневі туристичні 
події на Черкащині читайте тут:

http://qoo.by/5fNe

http://qoo.by/5fNe


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Міжнародна неурядова організація Internews в партнерстві з Академією

української преси запрошує до участі у конкурсі на отримання міні-

грантів. В рамках конкурсупідтримаються проекти, що сприятимуть

розвитку медіаграмотності серед молоді з регіонів. Бюджет проекту має

складати максимально 3 000 доларів США.

Адресат – громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як

неприбуткові або благодійні організації.

Дедлайн – 6 травня 2019 р.

Організатор – Міжнародна неурядова організація Internews в

партнерстві з Академією української преси.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eoN

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс міні-проектів “Медіаграмотність для 

молодих виборців”

9

http://qoo.by/5eoN


Мета – за рахунок підтримки організацій громадянського суспільства

покращити рівень впровадження антикорупційної політики та реформ в

Україні та зробити внесок у зменшення рівня корупції. Гранти надаються

проектам з бюджетом від 25 тис. євро до 80 тис. євро. Проекти мають

бути протяжністю від 3 до 7 місяців та починатись не раніше серпня

2019 року.

Адресат – тільки юридичні особи зареєстровані в Україні, серед яких

можуть бути неприбуткові організації та організації громадянського

суспільства.

Дедлайн – 15 травня 2019 р.

Організатор – Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні (EUACI).

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/ZeZQod

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів від “Антикорупційної ініціативи ЄС в 
Україні”

10

https://cutt.ly/ZeZQod


Internews підтримуватиме проекти, які сприятимуть реалізації одного з

чотирьох основних завдань МПУ – а саме, зростанню суспільного попиту

на якісну інформацію, зокрема оптимізації заходів у сфері

медіаграмотності.

Адресат – офіційно зареєстровані в Україні медійні організації, неурядові

організації, громадські об’єднання, компанії та медіа.

Дедлайн – 17 травня 2019 р.

Організатор – Internews за підтримки USAID.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eTB

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів “Медіаграмотність та стійкість до 

дезінформції”
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http://qoo.by/5eTB


Мета – підтримка громад, які постраждали внаслідок конфлікту в Україні

задля нарощення їхнього потенціалу у сфері подолання труднощів та

самозахисту, подолання наслідків конфлікту та покращення якості життя

людей в громаді. Максимальна сума гранту становить 20 400 гривень.

Власний внесок грантоотримувача має становити щонайменше 10% від

суми проекту. Проекти мають бути реалізовані з 1 червня по 1 грудня

2019 року.

Адресат – громадські організації, громади та ініціативні групи Київської,

Вінницької, Чернігівської, Житомирської та Черкаської областей і міста

Київ.

Дедлайн – 19 травня 2019 р.

Організатор – Благодійний фонд “Карітас-Київ”.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5e9M

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс мікрогрантів для громад

12

http://qoo.by/5e9M


Набір на XV Міжнародну літню школу медіа права

Це інтенсивний тритижневий навчальний курс, присвячений питанням

свободи слова та свободи інформації, захисту честі, гідності і ділової

репутації, діяльності медіа, регулювання телерадіомовлення,

регулювання інших питань діяльності мас-медіа.

Адресат – юристи, робота яких пов’язана з питаннями свободи слова,

свободи інформації чи медійного права; юристи, які працюють у ЗМІ чи

консультують журналістів, юристи громадських організацій, органів

влади, адвокати. Також заявки приймаються від студентів старших курсів

(починаючи з 3 курсу) і випускників, зацікавлених у тематиці Літньої

школи.

Дедлайн – 23 травня 2019 р.

Організатор – Центру демократії та верховенства права.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5ep0

Розвиток громадянського суспільства
13

http://qoo.by/5ep0


Волонтерський Оскар УКУ 2019

Мета – зробити волонтерський рух активним назавжди.

Не уявляєш свого життя без волонтерства? Не витрачаєш свій час дарма,

а проводиш його з користю, надаючи допомогу іншим? Або знаєш

когось, хто займається волонтерською діяльністю?

Адресат – учні 10-11 класів, студенти та випускники УКУ.

Дедлайн – 31 травня 2019 р.

Організатор – Програма з соціальної роботи

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eTG

Розвиток громадянського суспільства
14

http://qoo.by/5eTG


Мета – медійне висвітлення проблеми трудової міграції з України до

країн “Вишеградської четвірки”: Польщі, Угорщини, Словаччини, Чехії.

Конкурс проводиться у трьох категоріях: відео або телепрограма,

радіопрограма або подкаст, стаття, опублікована у друкованому або

онлайн-виданні.

Адресат – автори таких матеріалів: аналітика, пояснювальні матеріали

про легальне працевлаштування чи реінтеграцію трудових мігрантів,

інтерв’ю, репортажі, сюжети, висвітлення місцевого контексту трудової

міграції.

Дедлайн – 2 червня 2019 р.

Організатор – Аналітичний центр “Європа без бар’єрів” за підтримки

Міжнародного Вишеградського фонду.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5ee6

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс журналістських матеріалів про трудову міграцію

15

http://qoo.by/5ee6


Розвиток громадянського суспільства

Проект USAID “Підтримка організацій-лідерів у 
протидії корупції в Україні “ВзаємоДія!” 

Грантова програма націлена на підтримку ініціатив громадянського

суспільства та медіа у сфері протидії корупції.

Адресат – неприбуткові організації громадянського суспільства,

громадські спілки, волонтерські організації, благодійні фонди,

аналітичні центри, наукові установи, а також інформаційні агентства.

Дедлайн подачі заявок – 17 червня 2019 р.

Огранізатор – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Деталі за посиланням – goo.gl/7dGYeb

16

https://goo.gl/7dGYeb


Мета – фінансова пітримка неурядових організацій у всьому світі,

працючих на благо демократичних цілей та зміцнення демократичних

інститутів. Сумма гранту залежить від розміру проекту та в середньому

становить 50 000 доларів США на 12 місяців.

Адресат – тільки неурядові організації, серед яких можуть бути

громадські організації, асоціації, незалежні медіа-ресурси та інші подібні

організації.

Дедлайн – 21 червня 2019 р.

Організатор – Національний фонд підтримки демократії (NED).

Деталі за посиланням – bit.ly/2UH009O

Розвиток громадянського суспільства

Грантова програма від 

Національного фонду підтримки демократії
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https://bit.ly/2UH009O


Ще 150 громад в Україні зможуть створити нові або модернізувати вже

існуючі центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) за підтримки

програми “U-LEAD з Європою”.

Адресат – органи місцевого самоврядування (далі - ОМС) територіальних

громад з населенням від 500 до 100000 жителів.

Дедлайн – 30 червня 2019 р.

Організатор – Програми “U-LEAD з Європою”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2PkJZUL

Розвиток громадянського суспільства

4 раунді Програми “U-LEAD з Європою”

18

https://bit.ly/2PkJZUL


В рамках ІІІ Кам'янець-Подільського кінофестивалю “БРУКІВКА”

розпочато прийом робіт у новій номінації “Краща соціальна реклама про

вибори в Україні”! Це може бути як і алегорія та пародія на політичну

агітацію відомий партій так і висвітлення різних актуальних проблем.

Дедлайн – 1 липня 2019 р.

Організатор – Кам'янець-Подільський Міжнародний кінофестиваль

“БРУКІВКА”.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eU7

Розвиток громадянського суспільства

Грантова програма від 

Національного фонду підтримки демократії

19

http://qoo.by/5eU7


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс тревел-грантів для правозахисниць

Тревел гранти мають на меті сприяти мережуванню активних молодих

лідерок, які нещодавно приєднались до правозахисного руху, обміну

знаннями і кращими практиками та підвищенню видимості молодих

лідерок в регіоні.

Адресат – жінки віком від 18 до 30 років з досвідом перебування у

правозахисному русі не більше 2 років.

Організатор – IREX Європа, громадська організація з Франції, та

національний партнер Український жіночий фонд.

Деталі за посиланням – goo.gl/t7e91o

20

https://goo.gl/t7e91o


“Зелена академія” — це літня школа про цінності та підходи зеленої

демократії та їхній потенціал для розвитку власних проектів. Це простір

неформальної освіти, де в атмосфері ненасильства, критичності, поваги

до різноманіття та уваги до потреб одне одного, досліджуватимуть 4

основні зелені підходи: гендерну рівність, партисипацію, ненасилля та

екологічність.

Школа відбудеться 30 червня — 7 липня 2019 року в Карпатах.

Адресат – активісти, дослідники, підприємці, журналісти, аналітики,

державні службовці, студенти та інші зацікавлені.

Дедлайн – 6 травня 2019 р.

Організатор – Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5ekZ

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс на участь в Зеленій академії 

21

http://qoo.by/5ekZ


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній бізнес
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, 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


24
Малий та  середній бізнес

Мережа центрів підтримки бізнесу в Україні

Програма спрямована на підвищення конкурентоспромож- ності 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 бізнес
25

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


Малий та  середній бізнес
26

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/EVviMJ

https://goo.gl/EVviMJ


27Малий та  середній бізнес

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 бізнес

COSME | ERASMUS для молодих підприємців

Якщо бізнесу не більше 3-х років або тільки планується відкриття

власної справи, EYE дає можливість поїхати до країни ЄС на 1–6

місяців, щоб отримати досвід ведення аналогічного бізнесу.

Адресат – нові та досвідчені підприємці.

Організатор – Європейська Комісія.

Детальніше за посиланням – goo.gl/brHmXG
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https://goo.gl/brHmXG


Малий та  середній бізнес

Гранти малим та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. ЄБРР

допомогає підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів,

які здатні якісно трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню

фінансову допомогу) для часткової оплати послуг консультантів.

Адресат – представники малого та середнього бізнесу.

Організатор – Група підтримки малого бізнесу ЄБРР в Україні.

Детальніше за посиланням – goo.gl/KErHqE
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Група підтримки малого бізнесу ЄБРР

http://goo.gl/KErHqE


Малий та  середній бізнес

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” (Програма

КЕУ), яка реалізується компанією “Кімонікс Інтернешнл Інк.”, приймає

грантові заявки з метою збору та підготовки опису досвіду формування та

впровадження кращих практик (історій успіху) діяльності організацій, що

здійснюють підтримку підприємництва (ОПП), у презентацій, коротких

відеороликів, інтерактивної інфографіки тощо.

Адресат – аналітичні центри, бізнес-асоціації та інші неурядові організації

(НУО), що здійснюють діяльність з підтримки розвитку підприємництва.

Організатор – Програма USAID “КЕУ”, яка реалізується компанією

“Кімонікс Інтернешнл Інк.”.

Дедлайн – 14 травня 2019 р.

Детальніше за посиланням – http://qoo.by/5eld
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Гранти організаціям, що надають підтримку
в розвитку підприємництва

http://qoo.by/5eld


Малий та  середній бізнес

Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка України” (Програма

КЕУ), яка реалізується компанією “Кімонікс Інтернешнл Інк.”, приймає

концепції грантових проектів на впровадження заходів, спрямованих на

подолання викликів для малих та середніх підприємст (МСП), що

працюють в Україні в нових галузях та галузях, що розвиваються.

КЕУ особливо зорієнтована на роботу в галузях ІТ-послух та виробництва

меблів, однак, Програма відкрита і для інших галузей економіки.

Організатор – Програма USAID “КЕУ”, яка реалізується компанією

“Кімонікс Інтернешнл Інк.”.

Дедлайн – 29 лютого 2020 р.

Детальніше за посиланням – http://qoo.by/5f9b
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Гранти для малих та середніх підприємств

http://qoo.by/5f9b


Малий та  середній бізнес

Грантова програма Business Community School пропонує річний супровід

зростання бізнесу підприємця: допомогу у формуванні чіткої бізнес-

моделі, збуті товарів та послуг, консультації з ведення бізнесу. Щоб

отримати доступ до цієї програми, необхідно заповнити анкету “Індекс

Малого Бізнесу України”. В анкеті 26 запитань, які допоможуть фахівцям

підібрати найкращу програму розвитку для конкретного бізнесу.

Організатор – Business Community School.

Дедлайн – 2019 р.

Детальніше за посиланням – http://qoo.by/5eTN
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Безкоштовний супровід підприємства від
Business Community School

http://qoo.by/5eTN


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Екологія та енергозбереження 

Проект “SMART ENERGY”

Мета – створення та впровадження відповідних дій, інструментів,

знань та напрацювань, необхідних для створення умов

енергоефективності у громадах, у тому числі впровадження системи

енергоменеджменту та енергомоніторингу з ціллю ефективного

використання та споживання ресурсів та економії бюджетних коштів

при умові підвищення якості послуги, а також створення та просування

інформації для залучення ЕСКО інвестицій.

Адресат – об’єднані територіальні громади України.

Дедлайн – 15 травня 2019 р.

Організатор – Агенція інноваційного, сталого розвитку та

ресурсоефективності.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5fjV
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http://qoo.by/5fjV


Екологія та енергозбереження 

III етап конкурсу на розробку планів Дій Сталого 

Енергетичного Розвитку та клімату

Мета – забезпечення реалізації політики сталого енергетичного

розвитку та зменшення викидів парникових газів на тереторії громад.

Важлива умова – можливість надання не менш як 50%

співфінансування проведення інвестиційних розрахунків.

Адресат – органи місцевого самоврядування: міські та селищні ради,

об’єднані територіальні громади України, які приєдналися або мають

баання приєднатися до Європейської ініціативи (СovenantofMayors –

“Угода мерів”) з чисельністю населення не більше 100 тис.

Дедлайн – 4 червня 2019 р. до 16:00.

Організатор – Громадська організація Фонд “Регіональний центр

економічних досліджень та підтримки бізнесу”.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5e95
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http://qoo.by/5e95


Екологія та енергозбереження 

Мікрофінансування

від Міністерства закордонних справ Естонії

Максимальна сума фінансування становить 15 000 EUR. Грант може

становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат

проекту. Фінансуються проекти у сфері освіти, охорони здоров’я,

екологічного та економічного розвитку, інформування громадськості

та ін.

Адресат – урядові установи, неурядові організації та фонди, що діють

в громадських інтересах.

Організатор – МЗС Естонії.

Деталі за посиланням – goo.gl/ijPEu3
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http://goo.gl/ijPEu3


Екологія та енергозбреження
37

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


Екологія та енергозбереження

Фінсько-український трастовий фонд

Трастовий фонд забезпечує грантове фінансування для стимулювання

співпраці двох країн у сферах енергоефективності та відновлюваної

енергетики.

Організатор – Міністерство закордонних справ Фінляндії. 

Деталі за посиланням – goo.gl/a5d1XY
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https://goo.gl/a5d1XY


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


РОЗВИТОК
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури

Мета – розвиток сучасного мистецтва, підсилення культурного сектору в

малих містах та населених пунктах України, поширення знань про

культуру, зокрема про досвід американських митців, обмін знаннями між

партнерами проекту та створення партнерської мережі. Гуртобус — це

пересувний багатофункціональний простір для творчості, створений

шляхом перетворення рейсового автобусу в креативний хаб.

Адресат – недержавні громадські організації, жителі малих міст, сіл та

селищ України, що беруть активну участь у культурному та громадському

житті свого населеного пункту, органи місцевого самоврядування.

Дедлайн – 30 травня 2019 р.

Організатор – Фонд ІЗОЛЯЦІЯ за підтримки Посольства США

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5enu
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Конкурс на проект Гуртобус (Community Culture Bus)

http://qoo.by/5enu


Розвиток культури

Залежно від наявності коштів, Посольство США надаватиме малі гранти

українським видавництвам, які матимуть намір перекласти американські

книжки українською мовою. Програму спрямовано на подальші зусилля

України, що реалізуються шляхом книжкових перекладів і публікацій, у

сфері економічних, соціальних та освітніх реформ. Ці гранти буде

призначено на переклад текстів американських авторів, опублікованих

американськими видавництвами і присвячених темам, переліченим

нижче. Головні критерії для включення проекту в програму – актуальність

книжки і висока якість публікації.

Адресат – українські неприбуткові та неурядові видавництва.

Дедлайн – 30 серпня 2019 р.

Організатор – Посольство США в Києві.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eTl
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Програма книжкових перекладів Посольства США 

http://qoo.by/5eTl


Розвиток культури

“Кіномедіа” – єдиний в Україні фестиваль короткометражних фільмів про

медіа та журналістику. Фестиваль покликаний висвітлювати принципи

роботи газетярів, репортерів, телеведучих, практиків PR і інших, хто пише,

знімає, розповідає та творить у сфері медіа. Головні вимоги – тривалість

(до 20 хв.) та відповідність тематиці кінофестивалю (фільми про роль та

вплив медіа).

Дедлайн – 01 вересня 2019 р.

Організатор – Незалежна асоціація телерадіомовників (НАМ).

Деталі за посиланням – bit.ly/2TqH4Ku

Стартував прийом фільмів на фестиваль “Кіномедіа-
2019”
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https://bit.ly/2TqH4Ku


Розвиток культури

Цей конкурс дай можливість отримання додаткової підтримки для

реалізації своїх ідей у сфері культури.

Принцип надання підтримки від Фонду – якщо ви зібрали заявлену суму

на краудфандингу, то Фонд додає таку ж суму, але не більше 150 тис. грн.

Адресат – громадські організації,які реалізовують проекти у сфері

культури та залучають кошти спільноти.

Дедлайн – 15 жовтня 2019 р.

Організатор – Міжнародний Фонд “Відродження”.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5e9A

Конкурс ідей для партнерства у краудфандинговій
ініціативі “Культура. Спільнота”
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http://qoo.by/5e9A


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Семінар “Школа відповідального політика”

Основним завданням проекту є надання знань та навичок, які

дозволять під іншим кутом зору розглянути роль та функції політика і

допоможуть стати реальним лідером для своєї громади. Де? Коли? З

24 по 26 травня в м. Рівне

Адресат – молоді політики, працівники органів місцевого

самоврядування, активісти політичних партій та активні громадяни, які

бачать своє майбутнє в політиці.

Дедлайн – 6 травня 2019 р.

Організатор – за підтримки Фонду Фрідріха Науманна “За свободу”.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5faw
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http://qoo.by/5faw


Освіта  і  стажування

Гранти в рамках програми CreativeSpark (у сфері 

креативної економіки)

Мета – розвиток креативної економіки через навчання та підтримку

студентів, випускників університетів та молоди підприємців. За

умовами програми можна отримати гран до 40 тис. Фунтів на розвиток

підприємницьких навичок у студентів та підприємців-початківців в

Україні. Мова спілкування – англійська.

Адресат – українські університети у партнерстві з вищими навчальними

закладами Великої Британії.

Дедлайн – 12 травня 2019 р.

Організатор – Британська Рада.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5e9k
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http://qoo.by/5e9k


Освіта  і  стажування

Гранти на здобуття магістерської освіти за кордоном 

від програми “Всесвітні студії”

Мета – надати можливість студентам та молодим професіоналам

отримати гранти на навчання за магістерськими програмами в 200

кращих університетах світу. Підтримка надається в наступних галузях:

аграрні науки, аерокосмічна інженерія, альтернативна енергетика,

державне управління, публічне право, екологія та охорона

навколишнього середовища. Фонд також може розглядати заявки для

отримання гранту в інших галузях.

Адресат – студенти та молоді професіонали.

Дедлайн – 15 травня 2019 р.

Організатор – Програма ”Всесвітні студії” Фонд Віктора Пінчука.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eTJ
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http://qoo.by/5eTJ


Освіта  і  стажування

Конкурс “Fulbright graduate student  program”

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання

з індивідуальною дослідницькою працею для здобуття ступеня

магістра. Галузі, які можуть приймати участь – гуманітарні, соціальні,

точні, технічні та природничі дисципліни.

Адресат – студенти старших курсів, випускники ВНЗ.

Дедлайн – 16 травня 2019 р.

Організатор – Програма імені Фулбрайта Україні.

Деталі за посиланням – bit.ly/1gPHrEw

50

https://bit.ly/1gPHrEw


Освіта  і  стажування

Конкурс на короткострокові стажування у Франції для 

молодих українських науковців

Ститпендія на дослідницькі стажування надаються у рамках існуючого

партнерства або партнерства, що розвивається між французькими та

українськими науково-освітніми закладами. Кандидати, що вже

отримували фінансування такого типу за останні три роки, не можуть

брати участь у конкурсі.

Адресат – молоді українські науковці (аспіранти, докторанти, науковці)

віком до 40 років, робота яких потребує дослідження чи тісної

співпраці з французькою лабораторією.

Дедлайн – до 20 червня 2019 р.

Організатор – Посольство Франції в Україні.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eTe

51

http://qoo.by/5eTe


Освіта  і  стажування

Національний конкурс творчих робіт (есе) “Шлях 

становлення української державності”

Мета – підтримка обдарованої молоді, підвищення рівня обізнаності

молоді про історію становлення України, як незалежної європейської

держави, створення умов для творчого зростання обдарованої молоді.

Адресат – учні, члени Малої академії наук України, студенти закладів

вищої освіти, аспіранти закладів вищої освіти та наукових установ

України.

Дедлайн – 31 липня 2019 р.

Організатор – Інститут політико-правових та релігійних досліджень.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5faz
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Освіта  і  стажування

100% спортивна стипендія на навчання у США 

(Sports and Study USA)

Вперше в Україні – стипендіальна програма для спортсменів “Sports

and Study USA“, що повністю покриває вартість навчання у рейтингових

вишах США.

Адресат – українські спортсмени віком від 16 до 27 років, що мають

спортивний розряд не нижче майстра спорту та володіють англійською

мовою.

Дедлайн – 2019 р.

Організатор – Освітня агенція StudentLand TM.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eTR
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Освіта  і  стажування

Конкурс стипендій на освіту від Preply.com

Оголошується конкурс есcе Education of the Future з призовим фондом

3500 дол. США. За умовами конкурсу цей виграш має бути витрачений

на освіту. Есcе має розкривати тему в 300 словах.

Адресат – учні гімназій, ліцеїв, коледжів та студенти вищих навчальних

закладів та аспіранти від 16 до 35 років.

Організатор – інтернет-платформа Preply.com.

Деталі за посиланням – http://qoo.by/5eTY
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
СТИПЕНДІЇ



Пост ійнодіючі  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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Пост ійнодіючі  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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Пост ійнодіючі  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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Пост ійнодіючі  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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Пост ійнодіючі  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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Пост ійнодіючі  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

61

http://goo.gl/DTG5tG


Пост ійнодіючі  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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Пост ійнодіючі  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
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Пост ійнодіючі  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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Пост ійнодіючі  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 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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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Фонд щороку надає 15 стипендій в одному із канадських університетів.

Організатори заохочують проведення досліджень в рамках однієї із

чотирьох тем: права і гідність людини, громадянська самосвідомість,

Канада в світі, люди і їх природне середовище. Термін програми – до 4

років.

Адресат – післядипломна освіта в галузі соціальних та гуманітарних наук.

Дедлайн – у грудні щорічно.

Організатор – Фонд П’єра Трюдо.

Деталі за посиланням  – goo.gl/79Jrs8
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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

наmvalery099@gmail.com

З'явилися зауваження або пропозиції –
телефонуйте (0472 54-29-77) або надсилайте

повідомлення наmvalery099@gmail.com

З повагою
команда Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської ОДА
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