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Новини 3

3-4 жовтня 2019 року делегація Черкаської області взяла участь у Другому
форумі регіонів України та Республіки Білорусь. У рамках форуму, у присутності
голів двох держав Володимира Зеленського та Олександра Лукашенка Черкаська
обласна державна адміністрація підписала угоду про співпрацю з Вітебським
обласним виконавчим комітетом. Таким чином Черкаська область України та
Вітебська область Республіки Білорусь стали партнерами.

Більше про захід ТУТ: https://bit.ly/2q1FWUE

https://bit.ly/2q1FWUE


Новини 4

16 жовтня 2019 року Черкащину втретье відвідали представники компанії
APTIV. Нагадаємо, що дана компанія займається реалізацією інвестиційоного
проекту по створенню підприємства з випуску автомобільних комплектуючих на
базі ДП “АСЗ №2” АТ “АК “Богдан Моторс”. В рамках зустрічі було зазаначено, що
наразі даний проект перебуває на фінальній стадії реалізації, а також обговорено
питання налагодження логістики та мінімізації часових ризиків доставки
комплектуючих до кінцевих споживачів в Європі.

Більше про захід ТУТ: https://bit.ly/2Jz9T5h

https://bit.ly/2Jz9T5h


Корисно 5

Більше про туристичні події листопада ТУТ: 
https://bit.ly/2NtL3VP

https://bit.ly/2NtL3VP


Корисно 6

Електронна версія 
путівника ТУТ: 
https://bit.ly/2PnsEMK

Є ідея, але не знаєте з чого
почати і як викласти свою ідею
так, щоб отримати ГРАНТ? Тоді

цей путівник для Вас! Тут 
зібрана лише корисна
інформація, що легко 

сприймається, адже викладена
вона в основному у формі схем. 
Інформація викладена коротко і 
чітко, що дасть змогу витратити
більше часу на саму заявку, а не 

на етап підготовки до її
написання. 

https://bit.ly/2PnsEMK


Анонс 7

Детальніша інформація
на сайті:

https://bit.ly/2nnjpRf

Вп’яте на Черкащині відбудеться форум інститутів громадянського

суспільства „ГРАНТуємо зміни 5.0“. Наразі відбувається підготовка до цього

форуму, який цьогоріч проходитиме 7 листопада в місті Черкаси.

Учасники форуму зможуть взяти участь у Ярмарку громадських

ініціатив, послухати виступи цікавих спікерів, а також відвідати майстер-

класи та практикуми.

https://bit.ly/2nnjpRf


Анонс 8

РЕЄСТРАЦІЯ за 
посиланням: 

https://bit.ly/333s9vx

Детальніша інформація
на сайті: 

https://bit.ly/2PJvfB2

15 листопада 2019 року о 10:30 год. В приміщенні Черкаської ТПП

пройде тренінг для експортерів “Міжнародні угоди: що потрібно для

ефективного запуску та управління експортом” та “Запобігання ризикам у

міжнародній торгівлі”, організований Департаментом регіонального

розвитку Черкаської ОДА та Черкаською ТПП у рамках Другого

індустріального тижня.

https://bit.ly/333s9vx
https://bit.ly/2PJvfB2


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

10

https://qps.ru/4fWID


Платформа надає підтримку ОГС у вигляді міні-гранту. Кошти гранту

можуть бути використані на оплату послуг тренерів, консультантів, коучів

чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на зміцнення або основних

організаційних спроможностей, або отримання спеціальних навичок, які

дозволяють ОГС ставати більш ефективними, незалежними та

життєздатними.

Адресат – організації громадянського суспільства.

Організатор – ІСАР “Єднання”.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/ul5Zd

Розвиток громадянського суспільства

Можливості фінансування від платформи “Маркетплейс”

11

https://qps.ru/ul5Zd


Конкурс міні-грантів до Щедрого Вівторка

У рамках проекту Щедрий Вівторок оголошено конкурс на отримання

міні-грантів для реалізації найкреативніших активацій. Буде обрано 6

переможців.

Адресат – всі юридично зареєстровані некомерційні організації, що

мають ідею реалізації проектів до найдобрішого дня в році.

Дедлайн – 10 листопада 2019 р.

Організатор – Zagoriy Foundation.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/326M5fI

Розвиток громадянського суспільства
12

https://bit.ly/326M5fI


Конкурс проектів на отримання гранту від IFES

Конкурс проектів на отримання гранту: Жіноче лідерство/Ініціатива

“Альянс рівноправного партнерства чоловіків та жінок” - Підтримка

місцевих організацій громадянського суспільства та жіночих груп у

проведенні заходів, спрямованих на підтримку жіночого лідерства,

включаючи ініціативу чоловіків-союзників, використовуючи методологію

IFES MALE.

Адресат – всі неурядові неприбуткові організації, що мають відповідний

досвід та операційну спроможність.

Дедлайн – 13 листопада 2019 р.

Організатор – Міжнародна фундація виборчих систем (IFES).

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2NymW8a

Розвиток громадянського суспільства
13

https://bit.ly/2NymW8a


Розробка курсу на зміцнення місцевого
самоврядування в Україні

Відбудеться 2-денний тренінг, організований IREX, задля підвищення

знань у сфері реформи місцевого самоврядування. Надалі, відібрані

команди, отримають інформаційні матеріали та грантову підтримку на

проведення ряду заходів із залученням громадян до реформи місцевого

самоврядування.

Адресат – бібліотеки та громадські організації об’єднаних

територіальних громад (ОТГ) або громади, що перебувають у процесі

становлення.

Дедлайн – 15 листопада 2019 р.

Організатор – Міжнародна організація IREX.

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

Розвиток громадянського суспільства
14

https://cutt.ly/mexxqSy


Соціальний проект “Дельта Милосердя”: грант для 
українських Благодійних Фондів

Мета – залучити представників бізнесу к такому інструменту професійної

благодійності; заохотити організації і початківців, підтримати фонди,

підштовхнути до дій – виконання проектів. Загальний обсяг призового

фонду складає 30 тисяч гривень.

Адресат – всі організації, що діють на території України і в рамках

законів.

Дедлайн – 17 листопада 2019 р.

Грантодавець – Сервіс ДельтаКредит.

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

Розвиток громадянського суспільства
15

https://qps.ru/DCQxn


Навчальна поїздка до Латвії для соціальних
підприємців

Мета – надати можливість соціальним підприємцям подивитись на різні

аспекти соціального підприємництва, а також вивчити найкращий досвід

різних моделей та підходів, що існують у Європі.

Адресат – соціальні підприємці або менеджери (на рівні прийняття

рішень) існуючого соціального підприємства або представники

громадських організацій зі сфери соціального підприємництва.

Дедлайн – 17 листопада 2019 р.

Організатор – British Council у рамках нової програми ЄС House of Europe,

у співпраці з Латвійською асоціацією соціального підприємництва.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2N09Y4a

Розвиток громадянського суспільства
16

https://bit.ly/2N09Y4a


Конкурс проектів для розвитку талантів сільських дітей

На розгляд приймаються проекти позашкільного розвитку сільських

дітей у трьох напрямках: мистецтво, спорт, наука. У підсумку буде обрано

два проекти, які фонд повністю профінансує. У проекті має бути

представлений повний бюджет впровадження і щомісячної підтримки

занять

Дедлайн – 30 листопада 2019 р.

Організатор – Благодійний фонд “Я майбутнє України”.

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

Розвиток громадянського суспільства
17

https://qps.ru/IqnuW


Гранти на виробництво відео “Бути 20-річним: молоді
активісти”

Проект “Відкрита медіа платформа” запрошує подати заявку на

підтримку виробництва серії соціальних відео на тему: “Бути 20-річним:

молоді активісти”. У відео має бути показано молоду людину у вашій

країні, яка активно залучена до благодійної діяльності, активізму,

діяльності в громадських організаціях. Організатори конкурсу хочуть

почути історії про молодих людей, які жертвують час та зусилля, щоб

робити зміни в селах, містах, країнах.

Адресат – онлайн-, теле- та радіожурналістів, які виробляють відео

контент для онлайн і соціальних медіаплатформ.

Дедлайн – 1 грудня 2019 р.

Організатор – Проект “Відкрита медіа платформа”, який фінансується ЄС.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2N5WSTa

Розвиток громадянського суспільства
18

https://bit.ly/2N5WSTa


Конкурс на кращий відео/аудіо ролик

У рамках проекту „Зміцнення культури законності“ проводиться конкурс

на кращий відео/аудіо ролик. Роботи можуть бути виконані у будь-якому

форматі та необов’язково повинні відповідати професійним стандартам

якості. Тривалість роликів не повинна перевищувати 1 хвилини.

Дедлайн – 10 грудня 2019 р.

Організатор – Центр культурного менеджменту (Львів) за фінансування

Посольства Королівства Нідерландів.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/O7QZa

Розвиток громадянського суспільства
19

https://qps.ru/O7QZa


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
20

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

21

https://goo.gl/t7e91o


Розвиток громадянського суспільства

Національний конкурс “Благодійна Україна – 2019”

Мета – підтримка та розвиток ефективного соціально-орієнтованого

благодійництва та волонтерства в Україні шляхом публічного

стимулювання кращих благодійників та волонтерів, їхніх організацій та

практик.

Адресат – благодійники/волонтери, які надавали допомогу для

вирішення суспільних проблем з 1 січня по 31 грудня 2019 року;

благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких була здійснена у даний

період; суспільні інституції, що у цей період провадили діяльність,

спрямовану на розвиток, підтримку благодійності в Україні,

благоотримувачі, представники медіа.

Дедлайн – 1 березня 2020 р.

Організатор – Асоціація благодійників України.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Ww3ZHu

22

https://bit.ly/2Ww3ZHu


Розвиток громадянського суспільства

Грантова програма на підтримку ініціатив у сфері
протидії корупції

Мета – підтримати ініціативи громадянського суспільства та медіа у

сфері протидії корупції.

Адресат – зареєстровані українські неприбуткові ОГС (громадські

спілки, волонтерські організації, благодійні фонди, аналітичні центри,

наукові установи, а також інформаційні агентства).

Дедлайн – 17 червня 2020 р.

Організатор – проект USAID „Підтримка організацій-лідерів у протидії

корупції в Україні “ВзаємоДія!”.

Деталі за посиланням – https://qps.ru/U03WL

23

https://qps.ru/U03WL


Розвиток громадянського суспільства

Грантова допомога проектам людської безпеки
“Кусаноне” від Уряду Японії

Мета – надання фінансової допомоги для проектів розвитку для

задоволення різноманітних потреб країн, що розвиваються.

Адресат – будь-які некомерційні організації (лікарні, початкові школи,

науководосліджувальні інститути та інші неприбуткові організації).

Дедлайн – до 31 березня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2q80j2G

24

https://bit.ly/2q80j2G


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній бізнес
26

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 бізнес

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 бізнес
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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


Малий та  середній бізнес
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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/EVviMJ

https://goo.gl/EVviMJ
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Зміцнення аудиту та звітності у країнах

Східного партнерства

Проект STAREP спрямований на надання допомоги країнам-учасницям

у вдосконаленні систем корпоративної фінансової звітності та

підвищенні спроможності місцевих установ ефективно впроваджувати

ці системи.

Організатор – ЄС та Світовий банк.

Деталі за посиланням – goo.gl/s8SveW

https://goo.gl/s8SveW


Малий та  середній 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

Мета – надати можливість молоді розвивати свій підприємницький хист

та сприяти цілеспрямованій молодіжній підприємницькій діяльності.

Важливо! Хоча б один з учасників має володіти англійською мовою не

нижче рівня Intermediate.

Адресат – учні/учениці загальноосвітніх шкіл або студенти/студентки

профільних коледжів, технікумів, училищ від 14 до 18 років (має бути

команда).

Дедлайн – 8 січня 2020 р.

Організатор – Благодійний фонд ICEPP .

Детальніше за посиланням – https://bit.ly/2NvmpUF
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Конкурс Diamond Challenge for High School 
Entrepreneurs 

https://bit.ly/2NvmpUF


Малий та  середній бізнес

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


Малий та  середній бізнес

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 бізнес

Програма USAID “Конкурентоспроможна

економіка України”: Гранти для підтримки

участі у торговельних заходах

Приймаються грантові заявки на провадження діяльності, спрямованої

на організацію торгових місій, зокрема на відвідування та участь у

виставках та торговельних шоу. Гранти надаватимуться та

впроваджуватимуться відповідно до правил USAID та Уряду США.

Дедлайн – 31 березня 2020 р.

Організатор – Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка

України”, яка реалізується компанією “Кімонікс Інтернешнл Інк.”.

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


Малий та  середній бізнес

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


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Екологія та енергозбереження 

Конкурс на участь у навчально-інформаційному візиті

до Румунії у рамках проєкту “Енергоефективність у 

громадах II”

Тема заходу – як вивести енергоефективність медичних закладів на

новий рівень без космічних інвестицій. Учасники відвідають лікарні, а

також зустрінуться з представниками місцевих установ, організацій,

державної влади аби обмінятись досвідом та обговорити рішення у

сфері енергоефективності, які можуть бути реалізовані в Україні.

Адресат – енергоменеджери медичних закладів, представники

міських рад або лікарень, які впроваджують енергоефективні заходи.

Дедлайн – 6 листопада 2019 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/323QtMB
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https://bit.ly/323QtMB


Екологія та енергозбереження 

Всеукраїнський фотоконкурс “Щаслива

Планета”

Мета – привернути увагу до Цілей Сталого Розвитку та кращих

благодійних практик, поєднаних міжнародним рухом #GivingTuesday,

який в Україні має назву #ЩедрийВівторок. Проект закликає до

усвідомленого споживання природних ресурсів та вчить емпатії.

Адресат – профі, початківці чи любителі фотомистецтва.

Дедлайн – 11 листопада 2019 р.

Організатор – Український форум благодійників за підтримки

Благодійного фонду родини Загорій.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2o8X8Xy
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https://bit.ly/2o8X8Xy


Екологія та енергозбереження 

USAID Проект енергетичної безпеки оголошує

початок грантової програми

Мета – підвищення енергетичної безпеки України, трансформації її

енергетичного сектору у сучасний, орієнтований на ринок та

інтегрований з ЄС фактор зростання. Справжня енергетична безпека

вимагає, щоб якісні енергетичні послуги були доступними, надійними

та безпечними для всіх українців.

Адресат – неурядові організації (НУО), зареєстровані та правочинні

згідно з законодавством України та державні установи.

Дедлайн – 30 квітня 2020 р.

Організатор – USAID Проект енергетичної безпеки (ESP).

Деталі за посиланням – https://qps.ru/ci4Ff
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https://qps.ru/ci4Ff


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

Гранти на розвиток наукового проєкту в межах 
конкурсу “Bridge2ERA EaP 2019”

Українські дослідники разом з німецькими партнерами можуть

отримати до 40 тис євро на розвиток наукового проєкту в межах

конкурсу “Bridge2ERA EaP 2019”. Він підтримує подачу спільних заявок

за програмою “Горизонт 2020” та “Горизонт Європа”.

Адресат – науковці всіх дисциплін, які суголосні пріоритетним темам

конкурсу.

Дедлайн – 6 грудня 2019 р.

Організатор – Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень

Німеччини.

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


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

Грант фінансує: поїздки до країн Європейського Союзу, щоб:

■презентувати та обговорити свої напрацювання;

■ проводити дослідження;

■ пройти стажування;

■ взяти участь у конференціях, заходах нетворкінгу чи інших професійних

заходах у секторі культури та креативних індустрій;

■ зустрітися з партнерами в ЄС.

Адресат – спеціалісти з України із сектору культури та креативних

індустрій та митці.

Дедлайн – 14 листопада 2019 р.

Організатор – House of Europe.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/34hmSQW

Гранти мобільності для сектору культури
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https://bit.ly/34hmSQW


Розвиток культури

Мета – обмінятися думками про підходи, методи роботи та естетику у

галузі дитячої літератури, інтернаціоналізувати мережу, пройти навчання

та наростити потенціал для професійного росту.

Адресат – видавці, редактори, ілюстратори та автори дитячої літератури.

Дедлайн – 14 листопада 2019 р.

Організатор – House of Europe.

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

Навчальна поїздка до Італії для літераторів
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https://bit.ly/2psQkop


Розвиток культури

Мета – забезпечити міжкультурний діалог, створити мережу та розвинути

потенціал у зазначеній сфері.

Адресат – спеціалісти з музейної справи, експерти та куратори, які

працюють у місцевих музеях.

Дедлайн – 14 листопада 2019 р.

Організатор – House of Europe.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2pw4lll

Навчальна поїздка до Німеччини для професіоналів
музейної справи
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https://bit.ly/2pw4lll


Розвиток культури

Мета – збільшити здатність концертних залів залишатися

конкурентоспроможними у мінливих ринкових та регуляторних умовах.

Ця можливість покликаний сприяти сталому розповсюдженню живої

музики через співпрацю між малими та середніми концертними залами з

метою стимулювання інноваційних моделей співпраці, підвищення ролі та

активності локальних організацій у місцевій громаді.

Дедлайн – 15 листопада 2019 р.

Організатор – Music Moves Europe, програма “Креативна Європа”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2nY0r3n

Співпраця малих концертних залів (Music Moves Europe, 
програма “Креативна Європа”)
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https://bit.ly/2nY0r3n


Розвиток культури

Мета – сприяти відповідальним заходам та здійсненню політики щодо

збереження, управління та популяризації місцевої культурної спадщини як

спільного добра та колективного надбання для місцевого соціально-

економічного розвитку.

Адресат – організації громадянського суспільства, що працюють у сфері

культурної спадщини.

Дедлайн – 18 листопада 2019 р.

Організатор – проект ”ReHERIT: спільна відповідальність за спільну

спадщину“.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/Zex7dcv

Програма міні-грантів для культурної спадщини
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https://cutt.ly/Zex7dcv


Розвиток культури

Підтримка та фінансування проектів міжнародної співпраці та копродукції,

що розробляються та втілюються спільно організаційними партнерами з

України та ЕС.

Адресат – державні/громадські організації, зареєстровані в Україні: що

співпрацюють з принаймні одним партнером, що працює та

зареєстрований в країні ЄС.

Дедлайн – 21 листопада 2019 р.

Організатор – Програма ЄС House of Europe.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/mex41rU

Гранти міжнародної співпраці в секторі культури
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https://cutt.ly/mex41rU


Розвиток культури

Грант передбачає – фінансування на розвиток інфраструктури

(будівництво, реконструкцію, придбання обладнання) закладів культури.

Адресат – державні, громадські та комунальні заклади культури,

недержавні культурні організації, усі організації, які працюють у секторі

культури та/ або молоді, заклади культури в сільській місцевості, малих

містах, ОТГ.

Дедлайн – 28 листопада 2019 р.

Організатор – Програма ЄС House of Europe.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/36iDIRv

Інфраструктурні гранти
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https://bit.ly/36iDIRv


Розвиток культури

Мета – розвивати діалог культур, залучення латвійського літературного

процесу до міжнародного контексту. Тривалість перебування в Латвії –

4 тижні.

Адресат – професійні літератори з усіх країн.

Дедлайн – 31 грудня 2019 р.

Організатор – Міжнародний будинок письменника і перекладача.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2o6t9iL

Стипендія для письменників і перекладачів від
Міжнародного будинку письменника і перекладача

в Латвії
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ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Гранти мобільності ─ це кошти, що надаються House of Europe

окремим особам на відвідування країни Європейського Союзу для

участі у конференціях, мережевих заходах, професійних форумах, які

заявник обирає самостійно або для встановлення робочих зв’язків з

представниками професійної спільноти з Європейського Союзу.

Адресат – менеджмент та викладацький штат навчальних закладів на

всіх рівнях освіти (дошкільна, середня, професійно-технічна, вища,

післядипломна). Співробітники місцевих управлінь та відділів освіти.

Дедлайн – 14 листопада 2019 р.

Організатор – Програма ЄС House of Europe.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/0ex9Ijk
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Гранти мобільності для сектору освіти

https://cutt.ly/0ex9Ijk


Освіта  і  стажування

Фінансування перекладів професійної та художньої літератури з

наступних мов: з мов ЄС на українську, з мов національних меншин

України на українську, з української на мови ЄС.

Адресат – видавництва або інші видавничі організації (включаючи

приватних підприємців / ФОП), зареєстровані в Україні чи ЄС в тандемі

з перекладачами.

Дедлайн – 14 листопада 2019 р.

Організатор – Програма ЄС House of Europe.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/Xex3lUN
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Велика грантова програма перекладів від ЄС

https://cutt.ly/Xex3lUN


Освіта  і  стажування

Що потрібно для можливості отримати грант:

- наявність ступеня бакалавра;

- докази необхідності покрити витрати на отримання магістерської

або докторської степені;

- знання англійської.

Адресат – жінки, що не є громадянами США.

Дедлайн – 15 листопада 2019 р.

Організатор – The American Association of University Women (AAUW).

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2FG1so2
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Грант на навчання в США для жінок

https://bit.ly/2FG1so2


Освіта  і  стажування

Приєднавшись до спільноти GoCamp, школа отримує:

- освітні заходи з підвищення кваліфікації / тренінги для вчителів;

- можливість працювати з міжнародними волонтерами, носіями

різних мов та культур;

- матеріали та програми, щоб створити унікальну програму літнього

табору;

Адресат – школи.

Дедлайн – 17 листопада 2019 р.

Організатор – GoCamp.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2PC6iHz
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Реєстрація для шкіл на мовні табори GoCamp 2020

https://bit.ly/2PC6iHz


Освіта  і  стажування

Актуально для громадського сектору та активістів, що шукають ресурси

для покращення своїх проектів, але ще не отримали великих грантів.

Адресат – учасники віком від 18 до 35 років.

Дедлайн – 30 листопада 2019 р.

Організатор – Leaders Fund.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/Xex5RV3
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Щомісячна стипендія від Leaders Fund

https://cutt.ly/Xex5RV3


Освіта  і  стажування

Проект Scholarship в Україні – це соціальна програма, що дозволяє

студентам виграти гроші на навчання. Ми хочемо довести, що ваші

знання та зусилля можуть принести прибуток ще до отримання

диплому. Студенту необхідно створити аналітичну статтю, що раніше не

публікувалась. Обсяг готової роботи – від 1000 до 3000 слів.

Адресат – студенти коледжів, технікумів та ПТУ.

Дедлайн – 30 листопада 2019 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2pn3Iuu
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Грант у рамках проекту “Scholarship в Україні”

https://bit.ly/2pn3Iuu


Освіта  і  стажування

Уперше 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



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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https://goo.gl/t3jV3h


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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https://goo.gl/RrES6N


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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http://goo.gl/hDeI5P


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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https://goo.gl/B3JEj5


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
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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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http://goo.gl/NpOlkd


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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http://goo.gl/h3oFu4


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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http://goo.gl/g3rlNV


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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https://goo.gl/sohqcM


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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