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Новини 3

25 лютого 2020 року в м. Умані відбулася зустріч Голови Черкаської

обласної державної адміністрації Романа Боднара з Послом Держави Ізраїль

в Україні Джоелом Ліоном та його заступником Йоавом Бистрицьки.

Під час зустрічі обговорили розбудову історико-культурного центру на місці

поховання духовного лідера брацлавських хасидів Цадика Нахмана, покращення

інфраструктури міста, питання Уманського аеропорту, організації порядку під час

святкування Рош-га-Шаната інші.

Детальніше про зустріч за посиланням: https://bit.ly/37BbDFd

https://bit.ly/37BbDFd


Новини 4

17 лютого 2020 року на Черкащині вже втретє розпочався навчальний курс

“Старт та розвиток власної справи”. Навчальна програма Курсу складається

з 2 Блоків: Вступний блок – “Басейн” та “Основний Блок”.

Хоч навчання вже розпочалося, проте ще є можливість долучитись. Адже наразі

триває перший безкоштовний навчальний блок Курсу, який називається “Басейн”.

Детальніше про зустріч за посиланням: https://bitly.su/BX5i

https://bitly.su/BX5i


Корисно 5

Детальніше про події ТУТ: 
https://bitly.su/kymt5

https://bitly.su/kymt5


Анонс 6

Час детальніше дізнатися про нововведення, які запроваджені

з новою редакцією правил ІНКОТЕРМС® 2020! Для цього запрошуємо
Вас 12 березня 2020 року о 9:30 годині взяти участь у семінарі
“ПРАВИЛА ІНКОТЕРМС®2020. НОВІ УМОВИ РОБОТИ НА ЗОВНІШНІХ

РИНКАХ У 2020 РОЦІ”.

https://bit.ly/3ahwWMP


Онлайн курси та тренінги 7

5 безкоштовних курсів для вивчення англійської мови

На Prometheus стартує реєстрація на одразу 5 безкоштовних курсів

для вивчення англійської мови від одного з найкращих вишів світу -

університету Пенсильванії. Серед них: “Англійська для кар’єрного зростання”,

“Англійська для журналістів”, “Англійська для бізнесу та підприємництва”,

“Англійська для медіаграмотності” та “Англійська для STEM (наука, техніка,

інженерія та математика)”.

https://prometheus.org.ua/english


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

9

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”

10

https://qps.ru/ul5Zd


Розвиток громадянського суспільства

Мета – зміцнення навчальних можливостей

та міжрегіональних обмінів для молодих людей

з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови

та України.

Важливо!!! Випускники програми отримають диплом

бакалавра міжнародного зразка International Baccalaureate

(IB) в галузі європейських досліджень.

Адресат – учні 16-17 років.

Дедлайн – 14 березня 2020 р.

Організатор – Європейський Союз.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/37u4YNa

11

Стипендійна програма для молоді: 

Європейська школа Східного партнерства

https://bit.ly/37u4YNa


Розвиток громадянського суспільства

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

12

Грантова допомога проектам людської

безпеки “Кусаноне” від Уряду Японії

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

Підтримка ініціатив місцевих жіночих
правозахисних організацій

Мета – підтримка ініціатив місцевих жіночих

правозахисних організацій, які представляють інтереси

або надають послуги найбільш вразливим

та маргіналізованим дівчатам та жінкам.

Адресат – українські організації, які працюють у сфері

захисту прав жінок (жіночі організації).

Дедлайн – 15 серпня 2020 р.

Організатор – організація Пакт за підтримки

Міністерства закордонних справ Канади.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2S2WS7r

14

https://bit.ly/2S2WS7r


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


Розвиток громадянського суспільства

Програма медичної допомоги жертвам 
нацистських переслідувань

Мета – надання допомоги задля покращення життєвої

ситуації.

Адресат – колишні в’язні нацистських таборів, гетто,

нацистських тюрем, примусові працівники промисловості

та сільського господарства, діти, які були вивезені разом

з батьками, у т.ч. Діти народжені у неволі.

Організатор – Громадська організація “Міжнародний фонд

“Взаєморозуміння і толерантність”.

Дедлайн – протягом 2020 – 2021 рр.

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

16

https://bit.ly/36EAbvV


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній б ізнес
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 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
20

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
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 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

22

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
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Група підтримки малого бізнесу ЄБРР

http://goo.gl/KErHqE


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

Грант для стартапів на стадії розширення

Цей грант для стартапів, які готові до збільшення продажів

та/або залучення інвестицій. Важливо! Очікується, що

внесок стартапу у проєкт гранту буде не менше ніж 25 %

загального бюджету проєкту. Заявки, у яких внесок стартапу

є більшим ніж 25% отримають більше балів при оцінюванні.

Адресат –лише зареєстровані в Україні стартати (компанії

або приватні підприємці).

Дедлайн – 15 липня 2020 р.

Організатор – Програма USAID “Конкурентоспроможна

економіка України”, яка реалізується компанією “Кімонікс

Інтернешнл Інк.”.

Деталі за посиланням – http://bit.ly/3cfQsvl
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http://bit.ly/3cfQsvl


Малий та середній бізнес

Гранти на підтримку МСП, якими володіють

та керують жінки

Мета – посилення та просування ролі жінок у бізнесі, а також

сприяння змінам стереотипного мислення, пов'язаного

з гендерними ролями. Важливо! Має бути як мінімум 25 %

власних коштів.

Адресат – українські малі та середні підприємства (МСП),

якими керують і володіють жінки, що бажають розширити свій

діючий бізнес.

Дедлайн – 31 липня 2020 р.

Організатор – Програма USAID “Конкурентоспроможна

економіка України”, яка реалізується компанією “Кімонікс

Інтернешнл Інк.”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3aP0xP3

26

https://bit.ly/3aP0xP3


Малий та середній бізнес

Грантовий конкурс з розвитку

підприємницьких компетенцій у програмі

COSME

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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https://qps.ru/Cn4UD


ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



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 

Конкурс “зелених” бізнес-ідей

ClimateLaunchpad

Мета – допомогти командам, які мають “зелену” бізнес-ідею,

пройти шлях від проекту на серветці до робочого cleantech-

бізнесу, допомогти таким ідеям швидко перетворитися

на динамічні успішні компанії, що створюють

низьковуглецеве, дружнє до довкілля майбутнє.

Адресат – команди та компанії.

Дедлайн – 10 травня 2020 р.

Організатор – Greencubator.

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


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

31

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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НАУКА ТА  
ІННОВАЦІЇ



Наука та  інноваці ї

Програма “Expo Live”

Надання грантів для фінансування інноваційних рішень

і винаходів, які поліпшують якість життя і мають суспільну

цінність.

Адресат – підприємства будь-якої форми власності, наукові

установи, урядові та неурядові організації та ін.

Організатор – Всесвітня виставка “Експо – 2020”.

Деталі за посиланням – goo.gl/zrcNQ8

34

https://goo.gl/zrcNQ8


Наука та  інноваці ї

Cтипендії для молодих українських науковців

Мета – розвиток та підсилення французько-українського

наукового та університетського співробітництва.

Короткострокові стипендії для науковців з досвідом

призначені українським науковцям, які співпрацюють

з французькими університетськими та науковими закладами.

Адресат – викладачі та науковці з великим досвідом роботи.

Дедлайн – 15 березня 2020 р.

Організатор – Посольство Франції в Україні.

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


Наука та  інноваці ї

Конкурс інженерних стартапів
“Vernadsky Challenge”

Отримай грант на розвиток свого інженерного стартапу

в еквіваленті 2 мільйонів гривень. Заявки приймаються

за двома напрямками: космічні технології та активна

біоелектроніка.

Адресат – талановиті інженери.

Дедлайн – 1 вересня 2020 р.

Організатор – неурядова неприбуткова організація

Noosphere.

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


РОЗВИТОК
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури

Конкурс для музичного сектору “Cпільне
створення та спільне виробництво”

Мета – підвищити рівень спільного створення та спільного

виробництва в музичному секторі. Особливу увагу буде

приділено спільній творчості та виготовленню музичних

робіт.

Адресат – приватні та публічні юридичні особи, прибуткові

та неприбуткові організації, які мають релевантний досвід

у музичній сфері або консорціум організацій

із щонайменше 2 країн “Креативної Європи”, які беруть

участь у підпрограмі “Культура”.

Дедлайн – 30 березня 2020 р.

Організатор – Програма “Music Moves Europe“ (MME).

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


Наука та  інноваці ї

Програма малих молодіжних та культурних грантів
громадської дипломатії

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
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Розвиток культури

Конкурс оповідань для школярів

Мета – розвиток літературного мистецтва серед школярів.

Завдання цьогорічного змагання — написання прозового

твору.

Адресат – тільки школярі з 4 по 11 класи.

Дедлайн – 1 червня 2020 р.

Організатор – школа альтернативної освіти Dream School.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/34MXq5J
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https://bit.ly/34MXq5J


Наука та  інноваці ї

Програма “Культура у русі”

Мета – ініціювати та поглибити тривалі структури

міжкультурної співпраці. Програма передбачає стипендії

для поїздок і спрямована на культурних діячів та установи, які

здійснюють супровід і рефлексію суспільних змін.

Адресат – діячі культури і мистецтва від 18 років, організації

культури.

Дедлайн – 22 червня 2020 р.

Організатор – фонд мобільності Goethe-institut.

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


Розвиток культури

Творча резиденція в Сієні

Мета – відкрити нове середовище та спілкуватися

з місцевою громадою, живучи в Італії протягом місяця,

безперешкодно працюючи над своїм(-и) незалежним(-и)

проєктом(-ами).

Адресат – митці та письменники усіх напрямків, зокрема

виробники відео 2-D та 3-D, поетів, автори художньої

і науково-популярної літератури та документалістики тощо.

Дедлайн – 30 вересня 2020 р.

Організатор – Siena Art Institute.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2RR0Fos
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https://bit.ly/2RR0Fos


ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Youth Competition 2020 для молодих
архітекторів

Переможці/ниці отримають: безкоштовне навчання

у магістратурі Dessau Institute of Architecture (DIA,

Німеччина); участь у міжнародній освітній програмі

CANactions School 2020/2021; публікація проєкту на сайті

ArchDaily; участь у складі української команди

у двотижневій Європейській Архітектурній Студентській

Асамблеї “EASA Apathy” 2020 в Естонії.

Адресат – студенти/ки та випускники/ці архітектурних

факультетів українських ВНЗ за фахом “Архітектор” віком

до 35 років, які на момент подачі проекту мають

кваліфікаційний рівень не нижчий бакалавра.

Дедлайн – 9 березня 2020 р.

Організатор – CANactions School.

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


Освіта  і  стажування

Програма малих освітніх грантів громадської
дипломатії

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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Освіта  і  стажування

Грант на навчання у вищому навчальному

закладі

Оголошується конкурси для обдарованої молоді

на отримання грантів на навчання в Університеті Короля

Данила (м. Івано-Франківськ) .

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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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

47

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

48

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
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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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http://goo.gl/hDeI5P


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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http://goo.gl/NpOlkd


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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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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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

58

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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