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Новини 3

13 грудня 2019 року у Черкаському обласному художньому музеї відбувся

4-й Туристичний Форум “Зробимо БРЕНД Черкащини РАЗОМ”, традиційно

організований Департаментом регіонального розвитку Черкаської ОДА за

підтримки громадської спілки “Асоціація гостинності Черкащини” та Агенції

туристичних ініціатив Дрогобича. На форумі обговорювали брендинг, його

складові та етапи роботи над ним.

Більше
про захід

ТУТ: 

https://bit.ly/
2sGn3YX

https://bit.ly/2sGn3YX


Корисно 4

Детальніше про події ТУТ: 
https://bit.ly/2SrIM1v

https://bit.ly/2SrIM1v


Корисно 5

Детальніше про чат-
бота ТУТ: 

https://bit.ly/2QBlAv2

Чат-бот – ProjectGuru!

Фонд родини Богдана Гаврилишина презентував унікального чат-бота
в Telegram, який допоможе у написанні проєктів, підкаже, на які питання слід
дати відповідь, прописуючи та реалізовуючи власну креативну чи соціальну
ідею. Зараз чат-бот ще перебуває на етапі тестування, проте вже може багато
у чому допомогти, дати пораду.

https://bit.ly/2QBlAv2


Корисно 6

Детальніше ТУТ: 
https://bit.ly/2u9kxuJ

Нагадуємо, що до 19 січня 2020 року в області триває конкурс на 
обрання 1 із 3-х слоганів до майбутнього бренду Черкаської області! 

Голосуйте ТУТ: 
https://vdmk.org/8175

https://bit.ly/2u9kxuJ
https://vdmk.org/8175


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
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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”
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https://qps.ru/ul5Zd


Стипендіальна програма для лідерів громадянського
суспільства

Відкрито конкурс заявок програми Eastern Partnership Civil Society

Fellowship на 2020 рік. Учасники програми матимуть можливість

реалізувати окремі проєкти на суму до 5000 євро, а також взяти участь у

тренінгах та інших заходах з нарощування потенціалу.

Дедлайн – 13 січня 2020 р.

Організатор – Програма Eastern Partnership Civil Society Fellowship.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/37HAVSt

Розвиток громадянського суспільства
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https://bit.ly/37HAVSt


Створення мережі регіональних партнерів Проєкту
“Голос жінок і лідерство – Україна”

Мета – обрати 24 регіональних партнери (по одній партнерській

організації в області), які допоможуть забезпечити участь жінок і жіночих

організацій з усіх областей України в ініціативах проекту, а також

підтримати залучення віддалених регіонів та недостатньо охоплених

територій України.

Адресат – офіційно зареєстровані жіночі громадські організації з усіх

регіонів України (досвід роботи не менше 3-х років).

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український Жіночий Фонд (УЖФ) за підтримки Уряду

Канади.

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

Розвиток громадянського суспільства
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https://bit.ly/36ibZQn


Проєкт “Прокачай молодіжний центр у своїй громаді”

У період з січня по вересень 2020 року проєктом планується допомогти

10 молодіжним центрам покращити свою роботу. За цей період центри-

учасники пройдуть навчання, будуть мати навчальні візити в інші

громади для обміну досвідом та разом із експертами впровадять

дорожні карти розвитку своїх центрів.

Адресат – молодь та представники молодіжних центрів громад, які є

учасницями програми DOBRE.

Дедлайн – 16 січня 2020 р.

Організатор – Програма DOBRE та громадська організація “Молодіжна

Платформа”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/39vYkY7

Розвиток громадянського суспільства
12

https://bit.ly/39vYkY7


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
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https://bit.ly/2Ww3ZHu


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 – 31 березня 2020 р.

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


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
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https://qps.ru/U03WL


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 бізнес
18

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
21

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


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

22

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

24

Конкурс Diamond Challenge for High School 
Entrepreneurs 

https://bit.ly/2NvmpUF


Малий та  середній бізнес

Мета – впровадження однієї грантової діяльності, пов’язаної з

формуванням експортного альянсу. Експортний альянс – це платформа

для співробітництва підприємств, що мають амбіції до підвищення

інтернаціоналізації свого бізнесу.

Адресат – галузі ІТ-послуг, виробництва меблів, переробки харчових

продуктів та аудіовізуальної продукції, однак, Програма відкрита для

грантових заявок від інших галузей економіки.

Дедлайн – 31 січня 2020 р.

Організатор – Програма USAID “КЕУ”, яка реалізується компанією

“Кімонікс Інтернешнл Інк.”.

Детальніше за посиланням – https://bit.ly/2R03GUM
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Гранти для підтримки створення
експортного альянсу

https://bit.ly/2R03GUM


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

26

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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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 

Грант для підтримки заходів з підвищення

енергоефективності

Мета – впровадження заходів з підвищення енергетичної ефективності

громадських будівель, в тому числі муніципальних лікарень міст та

об’єднаних територіальних громад.

Адресат – міста, а також міські ОТГ з чисельністю населення до 200

000 осіб. Заявка може бути поданою від комунального некомерційного

підприємства (КНП) міської ради.

Дедлайн – 10 січня 2020 р.

Організатор – GIZ.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2sF24px
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https://bit.ly/2sF24px


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

Виклик заявок “Інновації заради миру та 
справедливості”

Мета – знайти та підтримати інноваційні рішення, які допоможуть

біженцям та примусово переміщеним особам отримати доступ

до ефективних юридичних, медичних та освітніх послуг.

Дедлайн – 31 січня 2020 р.

Організатор – Ініціатива глобального процвітання Мухаммеда бен

Рашида.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2MMl3VY
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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 – підтримка проектів у сфері культури та підтримка молоді.

Важливо! До подання заявки організація має мати код DUNS, номер CCR

(NCAGE) та активну реєстрацію у системі SAM.gov. Додаткову інформацію

про отримання коду та реєстрацію в системі можна знайти на сайті

Посольства США: https://bit.ly/2OFSStq або в нашому путівнику “Як

скласти проектну заявку та отримати грант?” (ст. 8): https://bit.ly/2sBQuv4

Адресат – недержавні, неприбуткові організації, зареєстровані в Україні та

США.

Дедлайн – 12 січня/12 квітня/5 липня 2020 р.

Організатор – Посольство США в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2OrLuS4

Програма малих молодіжних та культурних грантів
громадської дипломатії
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Розвиток культури

Мета – сприяння промоції та розвитку культури в рамках реформи

децентралізації з урахуванням спроможності територіальної громади,

потреб й інтересів членів цієї громади. Програма надає можливість

у майбутньому претендувати на статус Культурної столиці Європи.

Адресат – територіальні громади.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2R3hYEa

Культурні столиці України. Грантова програма УКФ

40

https://bit.ly/2R3hYEa


Розвиток культури

Мета – розширення доступу до кроссекторального культурного контенту,

розбудову партнерств у сфері культурних та креативних індустрій,

розвитку внутрішнього та зовнішнього культурного туризму, посилення

позитивного іміджу України на міжнародній культурній арені. Програма

націлена на підтримку культурного розмаїття та збільшення ролі культури

в житті суспільства.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності/фізична особа-

підприємець, що зареєстрована на території України не менше, ніж за 2

роки на дату конкурсу та має досвід діяльності у сфері культури.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд.

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

Знакові події. Грантова програма УКФ
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https://bit.ly/34wOQJf


Розвиток культури

Мета – підтримка та розвиток українського аудіовізуального сектору,

новітніх мультимедійних технологій, телебачення та радіомовлення,

стимулювання митців до створення конкурентоспроможного продукту,

популяризації українського аудіовізуального сектору за кордоном.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності/фізична особа-

підприємець, що зареєстрована на території України не менше, ніж за 2

роки на дату конкурсу та має досвід діяльності у сфері культури.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2R2euS1

Аудіовізуальне мистецтво. Грантова програма УКФ
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https://bit.ly/2R2euS1


Розвиток культури

Мета – сприяти утворенню секторальних та міжсекторальних мереж

у культурно-мистецькій сфері, стимулювати активну участь делегацій

українських митців у роботі міжнародних професійних творчих мереж,

та сприяти формуванню попиту на культурно-мистецькі продукти і послуги

серед потенційної аудиторії.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності/фізична особа-

підприємець, що зареєстрована на території України не менше, ніж за 2

роки на дату конкурсу та має досвід діяльності у сфері культури.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Ov7jQQ

Мережі й аудиторії. Грантова програма УКФ
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https://bit.ly/2Ov7jQQ


Розвиток культури

Мета – розвиток потенціалу митців з інвалідністю, активне залучення

людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя в країні та промоція

інклюзивного мистецтва.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності/фізична особа-

підприємець, що зареєстрована на території України не менше, ніж за 2

роки на дату конкурсу та має досвід діяльності у сфері культури.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – УКФ у співпраці з Британською Радою в Україні в рамках

мистецької програми Unlimited: Making the Right Moves.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Y0sYDK

Інклюзивне мистецтво. Грантова програма УКФ
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https://bit.ly/2Y0sYDK


Розвиток культури

Мета – розвиток різних секторів культури, а також створення умов для

культурного самовираження шляхом творення інноваційного

конкурентоспроможного культурного продукту.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності/фізична особа-

підприємець, що зареєстрована на території України не менше, ніж за 2

роки на дату конкурсу та має досвід діяльності у сфері культури.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2qL59DH

Інноваційний культурний продукт. Грантова програма УКФ
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https://bit.ly/2qL59DH


Розвиток культури

Мета – компенсувати брак знань про стан справ та перспективи розвитку

секторів культури та креативних індустрій та закласти фундамент

для системного вивчення ринків, аудиторій та процесів суспільної

трансформації у сфері культури.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності/фізична особа-

підприємець, що зареєстрована на території України не менше, ніж за 2

роки на дату конкурсу та має досвід діяльності у сфері культури.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд.

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

Аналітика культури. Грантова програма УКФ
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https://bit.ly/2DrIXkz


Розвиток культури

Мета – сприяти обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі культури

та мистецтв, а також відкриттю нових мистецьких практик та імен.

Адресат – юридичні особи всіх форм власності/фізична особа-

підприємець, що зареєстрована на території України не менше, ніж за 2

роки на дату конкурсу та має досвід діяльності у сфері культури.

Дедлайн – 15 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2R55OKO

Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти. 
Грантова програма УКФ
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https://bit.ly/2R55OKO


Розвиток культури

Мета – посилення українсько-німецької співпраці та спільний пошук

відповідей на виклики сучасного світу через підтримку культурного

діалогу та створення спільних культурно-мистецьких продуктів. Додаткове

співфінансування не є обов’язковим, але вітається.

Адресат – організації з України – юридичні особи (неприбуткові

організації). Партнером має бути організація з Німеччини.

Дедлайн – 31 січня 2020 р.

Організатор – Український культурний фонд, програми підтримки “MEET

UP! Німецько-українські зустрічі молоді” Фонду “Пам’ять, відповідальність

та майбутнє” (EVZ).

Деталі за посиланням – https://bit.ly/35aruIU

Грантова програма “Культура для змін”
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https://bit.ly/35aruIU


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Мета – розвиток міжнародної професійної спільноти; обмін досвідом

і глибше розуміння інституційної організації децентралізованої

освітньої системи (з гарантією якості освіти); вивчення напрямків,

методології і успішних стратегій шкільної освіти, а також розгляд

проблемних питань; здобуття нових фахових та організаційних

навичок.

Адресат – професіонали-освітяни безпосередньо залучені до процесу

децентралізації та реформи освіти.

Дедлайн – 17 січня 2020 р.

Організатор – програма ЄС House of Europe.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2SNdtOG
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Навчальна поїздка до Словаччини для освітян з малих
та середніх міст

https://bit.ly/2SNdtOG


Освіта  і  стажування

Мета – розвиток міжнародної професійної спільноти; обмін досвідом

і глибше розуміння інституційної організації децентралізованої

освітньої системи (з гарантією якості освіти); вивчення напрямків,

методології і успішних стратегій шкільної освіти, а також розгляд

проблемних питань; здобуття нових фахових та організаційних

навичок.

Адресат – вчителі початкової школи, фахівці-методисти та директори

шкіл.

Дедлайн – 17 січня 2020 р.

Організатор – програма ЄС House of Europe.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/39xgVmB
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Навчальна поїздка до Фінляндії для вчителів та 
фахівців з початкової школи

https://bit.ly/39xgVmB


Освіта  і  стажування

В українській Вікіпедії проходить конкурс статей, присвячений тематиці

шкільної програми. Учасники можуть обрати статті для редагування

з-поміж запропонованих організаторами, або ж створювати нові –

головне, щоб ці статті відповідали тематиці змагання і стосувалися тем,

що входять до шкільної програми.

Адресат – педагоги будь-якого фаху.

Дедлайн – 20 січня 2020 р.

Організатор – громадська організація “Вікімедіа Україна”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2SJJUgT
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Конкурс статей “Вікіпедія для школи”

https://bit.ly/2SJJUgT


Освіта  і  стажування

Мета – міцніше об’єднати Німеччину та Україну за допомогою

налагодження нових контактів та побудуви нових партнерств серед

молоді обох країн задля спільної реалізації проектів.

Адресат – молодь України та Німеччини.

Дедлайн – 27 січня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2QBryfz
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Конкурс: MEET UP! Стипендії майбутнього

https://bit.ly/2QBryfz


Освіта  і  стажування

Програма підвищення викладацької майстерності та медіаграмотності

The Fulbright Teaching Excellence and Achievement (Fulbright TEA)

Program on Media Literacy запрошує педагогів та викладачів

до Сполучених Штатів на шести тижневу програму для участі

в семінарах, обміні досвідом з викладачами та студентами США,

розробки планів дій щодо сприяння медіаграмотності та розвитку

навичок критичного мислення у рідній школі.

Адресат – педагоги та викладачі.

Дедлайн – 31 січня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2QjCb7U

54

6-тижнева програма Fulbright TEA 

https://bit.ly/2QjCb7U


Освіта  і  стажування

Фонд Zis пропонує молодим людям, які ще не навчаються

в університеті, виграти грант у розмірі 600 євро на самостійно

організовану навчальну поїздку до іноземної країни.

Адресат – молоді люди віком від 16 до 20 років, які ще не навчаються

в університеті.

Дедлайн – 15 лютого 2020 р.

Організатор – Фонд Zis.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/35mnTHX
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Грант на подорож

https://bit.ly/35mnTHX


Освіта  і  стажування

Мета – активізувати науковий інтерес до проблем культурної

дипломатії в Україні; сприяти розвитку культурних взаємин між

Україною та іншими країнами; популяризувати український культурний

продукт; стимулювати і підтримувати талановиту молодь.

Адресат – студенти різного фаху з усіх регіонів України.

Дедлайн – 1 березня 2020 р.

Організатор – БО “Українське фулбрайтівське коло” та Програма імені

Фулбрайта в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2QHBowx
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Всеукраїнський науково-практичний конкурс 
студентських робіт “Культурна дипломатія в Україні: 

минуле, теперішнє, майбутнє”

https://bit.ly/2QHBowx


Освіта  і  стажування

Мета – підтримка проектів у сфері освіти. Проте, грант не підтримує

проекти у сфері розвитку початкової та дошкільної освіти. Важливо! До

подання заявки організація має мати код DUNS, номер CCR (NCAGE) та

активну реєстрацію у системі SAM.gov. Додаткову інформацію про

отримання коду та реєстрацію в системі можна знайти на сайті

Посольства США: https://bit.ly/2OFSStq або в нашому путівнику “Як

скласти проектну заявку та отримати грант?” (ст. 8):

https://bit.ly/2sBQuv4

Адресат – недержавні, неприбуткові організації, зареєстровані в Україні

та США.

Дедлайн – 21 червня 2020 р.

Організатор – Посольство США в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2XWcPz9
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Програма малих освітніх грантів громадської
дипломатії

https://bit.ly/2OFSStq
https://bit.ly/2sBQuv4
https://bit.ly/2XWcPz9


Освіта  і  стажування

Грант на навчання у вищому навчальному закладі

Оголошується конкурси для обдарованої молоді на отримання грантів

на навчання в УКД .

Адресат – учні випускних класів закладів загальної середньої освіти

(9,10,11 класів), або особи, які мають право на отримання документа

про повну загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році.

Організатор – Фонд отця Івана Луцького.

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


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


Освіта  і  стажування

WOW-bank Challenge

Уяви, що ти — Customer Experience Manager в UKRSIBBANK і ти хочеш

досягти WOW-ефекту від сервісу у банку. Для цього потрібно пройти

цілий квест: оцінити наявні стандарти обслуговування, проаналізувати

ефективність систем забезпечення якості надання послуг та досвід

видатних компаній в обслуговуванні клієнтів, а потім створити

ефективну сервісну модель.

Адресат – студенти ЗВО з усіх областей України (має бути команда з

куратором).

Дедлайн – 23 січня 2020 р.

Організатор – UKRSIBBANK.

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


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

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

