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18-19 липня 2019 року Департаментом регіонального розвитку
Черкаської ОДА було організовано та проведено серію семінарів про сільський
туризм. Зокрема, на семінарі розглядалися способи створення та просування
власної сільської садиби. Спікер - Олександр Коваль, гуру зеленого туризму,
підприємець, бізнес-консультант, мандрівник, блогер, тренер та викладач, а
також засновник Туристичного – інформаційного центру „Турінформ Закарпаття“,
Школа сільського туризму.

Більше про семінари за посиланням: https://qps.ru/iOmrw

Новини 3

https://qps.ru/iOmrw


Корисно 4

Більше про туристичні події серпня ТУТ: 
https://qps.ru/PbLav

https://qps.ru/PbLav


РОЗВИТОК  
ГРОМАДЯНСЬКОГО  

СУСПІЛЬСТВА



Грант буде надаватися на впровадження нової програми “Democracy

Defenders in UA“. ЇЇ мета – допомогти молоді бути активнішою та мати

змогу локально впливати на прийняття політичних та громадських

рішень.

Адресат – молодіжні центри, молодіжні та громадські організації,

молодіжні ініціативи , неформальні об’єднання молоді.

Організатор – Дослідницько-освітній відділ Молодіжної організації

“СТАН” на чолі з культурним медіатором Ярославом Мінкіним.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/4fWID

Розвиток громадянського суспільства

Інтелектуальний грант для молодіжних центрів

6

https://qps.ru/4fWID


Мета – забезпечити сталий та довгостроковий захист потреб населення,

що постраждало внаслідок конфлікту, включаючи повний і

недискримінаційний доступ до якісних соціальних послуг, реалізацію

прав і свобод людини та інтеграцію ВПО.

Адресат – об’єднані територіальні громади (ОТГ).

Дедлайн – 11 серпня 2019 р.

Організатор – Неурядова організація “Stabilization Support Services“.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/xcdQn

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс для ОТГ, які прагнуть поліпшити систему надання

соціальних послуг
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https://qps.ru/xcdQn


Мета – сприяти створенню та розвитку суспільно корисних проектів у

сфері права, які полегшують життя громадян, виводять надання

юридичних послуг на інший рівень та сприяють синергії між ІТ,

громадським та державним сектором.

Адресат – стартапи, юристи, підприємці та ін.

Дедлайн – 15 серпня 2019 р.

Організатор – за підтримки Програми Агентства США з міжнародного

розвитку (USAID) “Нове правосуддя”, Міністерства юстиції України та ін.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/4fvn2

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс інновацій у праві Innovating Justice Challenge 2019
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https://qps.ru/4fvn2


Цю грантову програму створено для підтримки інноваційних проєктів з

метою допомоги українським переміщеним університетам, їх

викладачам, студентам та іншому персоналові, а також громадам, що їх

вони зараз обслуговують.

Адресат – зареєстровані в Україні та США неурядові й неприбуткові

організації.

Дедлайн – 16 серпня 2019 р.

Організатор – Посольство США в Києві.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/RwbTL

Розвиток громадянського суспільства

Надання підтримки українським переміщеним

університетам
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https://qps.ru/RwbTL


Конкурс покликаний залучити усіх охочих до створення шаблонів

документів (договорів, листів, заяв, актів, скарг тощо), які сприятимуть

упорядкуванню юридичного досвіду та впровадженню електронного

документообігуна підприємствах України та за кордоном.

Адресат – юристи, менеджери, консультанти, дослідники та усі охочі.

Дедлайн – 1 вересня 2019 р.

Організатор – ТОВ “ІнСтаКо”.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/ZGpMx

Розвиток громадянського суспільства

Перший Національний конкурс Шаблон-Challenge

10

https://qps.ru/ZGpMx


Конкурс направлений на створення пулу надійних організацій, з якими

Єврокомісія підпише спеціальні угоди з метою зміцнення співпраці й

координації дій та ініціатив для посилення ролі ОГС як суб'єктів

управління у країнах Східного сусідства ЄС.

Адресат – організації громадянського суспільства з Вірменії,

Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та України.

Дедлайн – 5 вересня 2019 р.

Організатор – Представництво Європейського Союзу в Україні.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/DqnFm

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс Єврокомісії: Стратегічні партнерства для розвитку
спроможності організацій громадянського суспільства

країн Східного партнерства
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https://qps.ru/DqnFm


Мета – актуалізувати тему насильства щодо маргіналізованих жінок.

Адресат – автори, які опублікували матеріали з 1 січня 2019 року по

15 вересня 2019 року.

Дедлайн – 15 вересня 2019 р.

Організатор – Всеукраїнська благодійна організація “Конвіктус Україна”

спільно з міжнародним фондом “Відродження”.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/n9j5K

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс для журналістів “Насильство та маргіналізовані
жінки: визнавати, розуміти, долати!”
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https://qps.ru/n9j5K


Мета – підтримати партиципацію дітей і молоді М18 Україні. Впевнені,

що в різних куточках країни успішно здійснюється безліч волонтерських,

екологічних, культурних, освітніх та інших ініціатив, спрямованих на

формування активної громадянської позиції та залучення дітей і молоді.

Адресат – група з мінімум трьох учасників М18 (діти і молодь, молодші

18 років).

Дедлайн – 20 вересня 2019 р.

Деталі за посиланням – http://catcut.net/DPMB

Розвиток громадянського суспільства

Всеукраїнський конкурс-огляд партиципативних проектів
для дітей і молоді М18 “Разом ми можемо більше!”
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http://catcut.net/DPMB


Ця програма надає можливість проведення короткострокових

досліджень, пов’язаних з журналістикою (розслідування, програмування,

дизайн, фінансова стратегія тощо) у Гарвардському університеті.

Важлива умова! Вільно володіти англійською мовою.

Адресат – видавці, програмісти, веб-дизайнери, медіааналітики,

журналісти та ін.

Дедлайн – 27 вересня 2019 р.

Організатор – Фонд Німана.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/hUsnE

Розвиток громадянського суспільства

Грант від Гарвардського університету – Knight Visiting
Nieman Fellowships

14

https://qps.ru/hUsnE


Мета – підвищити рівень обізнаності людей про реформу та

урізноманітнити мотиваційні ресурси для журналістів регіонального

рівня, що спонукатимуть до висвітлення процесу децентралізації в

Україні.

Адресат – журналісти.

Дедлайн – 30 вересня 2019 р.

Організатор – Мінрегіон.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/R58aW

Розвиток громадянського суспільства

Всеукраїнський конкурс журналістських робіт
“Реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади”
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https://qps.ru/R58aW


Мета – обмін найкращими ідеями у сферах активізації місцевих громад,

вирішення місцевих проблем, створення партнерств між громадою та

муніципалітетом/бізнесом, а також запровадження інновацій в роботі

неурядової організації/місцевої громади/ініціативних груп.

Адресат – громадські організації, ініціативні групи громадян, а також

просто окремі особи, які реалізували в своїй невеликій громаді цікаву і

корисну ініціативу.

Дедлайн – 30 вересня 2019 р.

Організатор – Спілка “Громадські ініціативи України”.

Деталі за посиланням – http://catcut.net/zPMB

Розвиток громадянського суспільства

Конкурс “Краща громадська ініціатива 2018”
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http://catcut.net/zPMB


Друга хвиля грантів на проведення антикорупційних
розслідувань

Мета – провести розслідування корупційних правопорушень через

платформу краудсорсингових розслідувань WikiInvestigation. Автор

розслідування повинен не просто описати корупційну схему, але й

довести її за допомогою зібраних документів та допомоги крауду.

Дедлайн – 25 жовтня 2019 р.

Організатор – WikiInvestigation.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/GabsF

Розвиток громадянського суспільства
17

https://qps.ru/GabsF


Конкурс грантів на проведення міжрегіональних
журналістських розслідувань

Конкурс грантів на проведення міжрегіональних журналістських

розслідувань (лише для учасників Ресурсного центру для журналістів-

розслідувачів). Розслідування можуть бути мультимедійними.

Адресат – журналісти всіх видів ЗМІ з усіх областей України, зацікавлені у

проведенні якісних незалежних антикорупційних розслідувань.

Дедлайн – 1 листопада 2019 р.

Організатор – ГО “Інститут розвитку регіональної преси” в рамках

Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EU Anti-Corruption Initiative).

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

Розвиток громадянського суспільства
18

https://bit.ly/2WDdTGE


Гранти на етичні проекти

З моменту свого створення LUSH пишається своїми інноваціями і етикою.

Вони ведуть сувору політику проти тестування на тваринах та

підтримують принципи справедливої торгівлі й громадські ініціативи у

всьому світі, створюючи новаторські проекти.

Адресат – невеликі неприбуткові організації, що працюють у сфері

захисту тварин, навколишнього середовища та прав людини.

Дедлайн – 31 грудня 2019 р.

Організатор – “LUSH Україна Чаріті Пот”.

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

Розвиток громадянського суспільства
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https://cutt.ly/ruhAnA


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
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https://goo.gl/t7e91o


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній б ізнес
22

Щоб узяти участь у програмі потрібно мати принаймні кілька років

досвіду роботи на головних виконавчих посадах, бути політично

незалежними та дотримуватися журналістських стандартів, мати план

як зробити свій проект менш залежним від донорів та як збільшити

позитивний ефект від роботи свого медіа.

Адресат – головні редактори і CEO комерційних медіа, які хочуть

розвивати свій медіабізнес.

Дедлайн – 15 серпня 2019 р.

Організатор – Media Development Foundation разом з Solidarity Fund PL.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/nPaEN

Програма Media Manager Academy

https://qps.ru/nPaEN


Малий та  середній б ізнес
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Поділись своєю думкою в Асамблеї МСП щодо малого та середнього

бізнесу та розвитку підприємництва серед молоді. Оформи свою думку

в 2500 символах і отримай унікальну можливість поїздки в Гельсінкі

(Фінляндія), де троє фіналістів матимуть змогу представити своє есе

перед Асамблеєю МСП.

Адресат – молодь у віці від 18 до 25 років.

Дедлайн – 16 серпня 2019 р.

Організатор – Генеральна дирекція Європейської Комісії з питань

єдиного ринку, промисловості, підприємництва та МСП.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/nPaEN

Конкурс есе для молоді

https://qps.ru/nPaEN


Малий та  середній б ізнес
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Грант спрямований на покращення умов праці сільських жінок,

зменшення їх ручної праці при утриманні молочних корів, підвищення

якості молока та збільшення доходів сільських сімей.

Адресат – сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи.

Дедлайн – 28 серпня 2019 р.

Організатор – Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), що

здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк».

Деталі за посиланням – https://qps.ru/P2RxY

Грант для сільськогосподарських обслуговуючих
кооперативів

https://qps.ru/P2RxY


Малий та  середній б ізнес
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Мета – сприяти розвитку особистостей, бізнесу та суспільства,

підтримувати талановиту молодь, що прагне розвитку в сфері

управління бізнесом та шукає можливостей для отримання сучасних

знань, навичок та інструментів через навчання на програмі MBA.

Дедлайн – 5 вересня 2019 року.

Організатор – Бізнес-школа “Міжнародний інститут бізнесу“.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/aIDrJ

Освітній грант ім. Олександра Савченка на 
навчання на програмі Ukrainian MBA

https://qps.ru/aIDrJ


Малий та  середній б ізнес
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Головною метою є підтримка реформ, спрямованих на підвищення

конкурентоспроможності та поліпшення бізнес-середовища в країнах

Східного партнерства. Зокрема, посилення інституційної бази, надання

державної підтримки приватному сектору, поліпшення бізнес-

середовища та ін.

Бюджет проекту – 4 мільйони EURO.

Організатор – ЄС.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/kuajJ

EU4Business: від стратегії до дії

https://qps.ru/kuajJ
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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
28

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 б ізнес
29

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


30Малий 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

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 б ізнес

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

32

Група підтримки малого бізнесу ЄБРР

http://goo.gl/KErHqE


Малий та  середній б ізнес

Грантовий конкурс спрямований на впровадження EntreComp у реальні

навчальні продукти, шляхом створення та розвитку партнерств на

національному, регіональному та локальному рівнях; підтримки політики

розвитку підприємництва; підтримки інноваційних навчальних рішень.

Адресат – органи влади, відповідальні за політику розвитку

підприємництва та освіти; державні організації; навчальні заклади;

бізнес-асоціації; центри підтримки бізнесу; заклади вищої освіти.

Організатор – Єврокомісія.

Дедлайн – 22 серпня 2020 р.

Детальніше за посиланням – https://qps.ru/Cn4UD
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Грантовий конкурс з розвитку
підприємницьких компетенцій у програмі

COSME

https://qps.ru/Cn4UD


Малий та  середній б ізнес

Конкурс 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 – https://qps.ru/P1ixJ
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Гранти для малих та середніх підприємств

https://qps.ru/P1ixJ


Малий та  середній б ізнес

Конкурс грантових проектів від бізнес-асоціацій на реалізацію заходів з

підвищення ефективності та прозорості регулювання діяльності

приватних підприємств, а також підвищення прозорості та участі

приватних підприємств у державних закупівлях.

Організатор – Програма USAID “КЕУ”, яка реалізується компанією

“Кімонікс Інтернешнл Інк.”.

Дедлайн – 24 лютого 2020 р.

Детальніше за посиланням – https://cutt.ly/guhFaE
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Прийом концепції грантових проектів від
бізнес-асоціацій (РПЗ)-2019-002

https://cutt.ly/guhFaE


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Екологія та енергозбереження 

Circular Economy Hackathon 2019

Мета – підштовхнути розвиток інноваційних рішень за принципами

кругової економіки, створити продукти та сервіси, що сповільнять

утворення нових відходів та зменшать використання викопних

ресурсів, утворити симбіоз молодих українських винахідників та

відповідального бізнесу.

Адресат – аспіранти та науковці, студенти та старшокласники, старт-

апи та молоді підприємці, ІТ-розробники.

Дедлайн – 20 вересня 2019 р.

Організатор – громадська організація ReThink.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/5gFEL

37

https://qps.ru/5gFEL


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 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

Конкурсний відбір проектів на отримання
державних грантів

Мета – державне стимулювання створення і використання винаходів

(корисних моделей) та промислових зразків. Кошти державної

підтримки винахідництва передбачають закупівлю послуг для

відібраних проектів у прозорий та публічний спосіб із застосуванням

платформи “ProZorro” відповідно до Закону України “Про публічні

закупівлі”.

Дедлайн – 30 вересня 2019 р.

Організатор – Фонд підтримки винаходів Мінекономрозвитку.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/kmfln
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https://qps.ru/kmfln


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

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.

Адресат – українські неприбуткові та неурядові видавництва.

Дедлайн – 30 серпня 2019 р.

Організатор – Посольство США в Києві.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/CG3xc
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Програма книжкових перекладів Посольства США 

https://qps.ru/CG3xc


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

Мета – привернути увагу суспільства до наявних проблем безпеки під час

демократичних та економічних реформ, розвивати громадянський діалог

за допомогою соціального постеру та публічного мистецтва, виявлення

невідомих до сьогодні соціальних проблем та формування свідомого

відношення до неочевидних небезпек.

Адресат – всі охочі громадяни України, іноземні громадяни, особи без

громадянства, які досягли 14 років.

Дедлайн – 15 вересня 2019 р.

Організатор – НГО “Центр Субкультурних Ініціатив “Урбан Х”( Gwara

Media) та Інформаційний Центр НАТО в Україні.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/V6bjk
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Конкурсу соціального постеру та сучасного мистецтва
Art of Security Awards

https://qps.ru/V6bjk


Розвиток культури

Цей конкурс дає 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 – 2 вересня 2019 р.

Організатор – Міжнародний Фонд “Відродження”.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/cdvNu

Конкурс ідей для партнерства у краудфандинговій
ініціативі “Культура. Спільнота”
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https://qps.ru/cdvNu


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Мета – отримати стипендію у Сполучених Штатах. Протягом 12-18

місяців стипендіати будуть залучені у діяльність організацій для

вивчення їхнього досвіду та створення мережі глобальних лідерів в

Україні після завершення програми.

Адресат – лідери неурядових організацій зі всього світу у віці 22-35

років з досвідом роботи 2-10 років у неприбутковій/cоціальній сфері

дипломом не нижче бакалавра та знанням англійської мови.

Дедлайн – 15 серпня 2019 р.

Організатор – Atlas Corps.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/TyNene
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Atlas Corps: стипендії для лідерів неурядових 
організацій в США

https://cutt.ly/TyNene


Освіта  і  стажування

МІБ оголосив конкурс на отримання гранту на

навчання на програмі Ukrainian MBA

Програма Ukrainian MBA дає можливість слухачам пройти навчання,

яке відповідає кращим вітчизняним та міжнародним стандартам

бізнес-освіти. Програма Ukrainian MBA спрямована на всебічний

розвиток управлінських якостей та підприємницького хисту слухачів та

допомагає їм стати універсальними управлінцями, що можуть бути

ефективним в компаніях будь-якого рівня чи галузі.

Дедлайн – 5 вересня 2019 р.

Організатор – бізнес-школа “Міжнародний інститут бізнесу”.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/DuhX97
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https://cutt.ly/DuhX97


Освіта  і  стажування

Міжнародна програма обміну для видавців

Британської Ради

Мета – покращити зв’язки між українськими та міжнародними

фахівцями видавничої справи. Після закінчення програми обміну її

стипендіати зможуть взяти участь у конкурсі на отримання грантів на

діяльність із професійного розвитку розміром до 3000 фунтів кожен.

Адресат – українські видавці.

Дедлайн – 6 вересня 2019 р.

Організатор – Британська Рада в Україні.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/BnOKq
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https://qps.ru/BnOKq


Освіта  і  стажування

Ця програма дозволяє учасникам працювати над широким спектром

завдань, що належать до різних професій, галузей науки і мистецтва,

включаючи журналістику. Стипендіати отримують можливість

користуватися офісом або студією, а також матимуть доступ до

бібліотек та інших ресурсів Гарвардського університету.

Адресат – журналісти, дизайнери фільмів, звуку і нових медіа.

Дедлайн – 12 вересня 2019 р.

Організатор – Інститут перспективних досліджень Редкліффа.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/XnGzW
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Стипендіальна програма Інституту перспективних 
досліджень Редкліффа

https://qps.ru/XnGzW


Освіта  і  стажування

Конкурс на розробку кращого STEM-уроку

Мета – допомогти вчителям популяризувати ідеї STEM-освіти та

мотивувати дівчат на рівні з хлопцями до вивчення STEM-предметів.

Адресат – вчителів закладів загальної середньої, позашкільної,

спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) освіти, які активно

впроваджують інноваційні методики до STEM-викладання.

Дедлайн – 23 вересня 2019 р.

Організатор – CSR Ukraine, експертна організація Центр “Розвиток

КСВ”, Фонд ООН у галузі народонаселення спільно з Міністерством

освіти і науки України.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/JDMiW
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https://qps.ru/JDMiW


Освіта  і  стажування

Програма стипендій рейгана-фаселла національного

фонду на підтримку демократії

Міжнародна програма обміну, що фінансується з федерального

бюджету і пропонує для активістів демократії, журналістів, лідерів

громадянського суспільства і вчених можливість п’ятимісячного

стажування у резиденції NED, щоб провести незалежне дослідження

демократії в конкретній країні або регіоні. Програма пропонує

п’ятимісячні стипендії для фахівців, що працюють у сфері поліпшення

стратегій і методів побудови демократії за кордоном і проведення

оригінальних досліджень.

Дедлайн – 1 жовтня 2019 р.

Організатор – Національний фонд демократії (NED), Рональд Рейган,

Данте Фаселла (D-Fl.).

Деталі за посиланням – https://qps.ru/hwJav

54

https://qps.ru/hwJav


Освіта  і  стажування

Стипендіальні гранти Гетті (the Getty research institute)

Мета – надати можливість для фахівців вищого рівня, стипендіатів,

науковців та письменників для проведення досліджень з тем, які

приносять нові знання та нові перспективи у галузі їх діяльності.

Адресат – дослідників усіх національностей, які працюють у галузі

мистецтва, гуманітарних або соціальних наук.

Дедлайн – 1 жовтня 2019 р.

Організатор – Дослідницький інститут Гетті.

Деталі за посиланням – http://catcut.net/SQMB
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http://catcut.net/SQMB


Освіта  і  стажування

Програма "Gaude Polonia" призначена для молодих митців і

перекладачів польської літератури з країн Центрально-Східної Європи.

Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1 лютого до 31 липня

2020 року. Відбір стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. Від

кандидатів вимагається володіння польською мовою, щонайменше на

початковому рівні.

Адресат – молоді митці і перекладачів польської літератури.

Дедлайн – 15 жовтня 2019 р.

Організатор – Національний Центр Культури у Варшаві.

Деталі за посиланням – http://catcut.net/BRMB
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Стипендіальна програма Міністерства культури і 
національної спадщини Республіки Польща 

“Gaude Polonia”

http://catcut.net/BRMB


Освіта  і  стажування

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 – заявки приймаються протягом 2019 року.

Організатор – Освітня агенція StudentLand TM.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/lqfb4
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100% спортивна стипендія на навчання в США (Sports 
and Study USA)

https://qps.ru/lqfb4


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 – https://qps.ru/Gk4Jn
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https://qps.ru/Gk4Jn


Освіта  і  стажування

Гранти для досліджень від National Geographic “Молоді

дослідники”

National Geographic оголосив про відкриття грантової програми

“Молоді дослідники” (Young Explorers Grants), яка має на меті

підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проект чи

провести польове дослідження в одній із 18 країн Азії. Переможці

гранту можуть стати частиною команди існуючих програм National

Geographic.

Адресат – археологи, антропологи, астрономи, екологи, геологи,

біологи, фотографи і всі зацікавлені збереженням навколишнього

середовища, тваринного світу, архітектури від 18 до 25 років.

Організатор – National Geographic.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/7uhMhF
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https://cutt.ly/7uhMhF


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

61

https://goo.gl/t3jV3h


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

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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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

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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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
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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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http://goo.gl/g3rlNV


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 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

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

mailto:mvalery099@gmail.com
mailto:mvalery099@gmail.com

