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Новини 3

НАГАДУЄМО!

Переможця конкурс “Золота 
Ділянка 2020” обрано!!!

Набравши 96 балів ним стала Жашківська
ОТГ з інвестиційною ділянкою площею
4,2462 га.
На переможця чекає:
- вручення дипломів і статуеток;
- навчальний тренінг “Симуляція візиту
інвестора” від польського експерта ПАІТ;
- 5-денний навчальний візит до Польщі.

Вітаємо!!!

Детальніше ТУТ:
https://bit.ly/2G6gdlW

https://bit.ly/2G6gdlW


Корисно 4



Корисно 5

УВАГА!!!

Всеукраїнський молодіжний конкурс інноваційних проєктів розвитку туризму 
на сільських територіях продовжено до 15 жовтня!

Тож, якщо була чудова ідея, але не вистачило часу на її оформлення та подачу, тоді 
цей шанс для Вас! 

Детальніше про конкурс
ТУТ:

https://bit.ly/2QH22Wt

https://bit.ly/2QH22Wt


Корисно 6

Плануєш подаватися на 
грантову програму від

Європейського Союзу???

Менеджер сектору Культура.
Громадянське суспільство
Представництва Європейського
Союзу в Україні Тетяна Шульга
ділиться практичними
порадами щодо написання
упішних грантових заявок на
конкурси та грантові програми
від ЄС.

Детальніше ТУТ:
https://bit.ly/32K9F4l

https://bit.ly/32K9F4l


Онлайн-курси та тренінги 7

Перегляд доступний за посиланням:
https://bit.ly/3lC5sbh

Інформація для тих, хто планує подаватися на програму. Вебінар доступний в записі.

Вебінар щодо Конкурсної програми “Культура в часи

кризи: інституційна підтримка”

https://bit.ly/3lC5sbh


Онлайн-курси та тренінги 8

Детальніше про вебінар
ТУТ:

https://bit.ly/31GwzKw

Мета вебінару: надати слухачам знання про ключові правила передвиборної агітації на
виборах, порушення та відповідальність за них, розвинути навички пошуку й отримання
інформації з різних джерел, а також підготовки розслідування до публікації.
Для кого цей вебінар: для журналістів/журналісток, блогерів/блогерок, громадських
активістів/активісток і всіх зацікавлених слухачів, які будуть слідкувати за дотриманням
виборчого законодавства на місцевих виборах.

Вебінар “Як розслідувати порушення законодавства

на місцевих виборах”

Для реєстрації заповніть 
анкету ТУТ:

https://bit.ly/3gEe7GA

https://bit.ly/31GwzKw
https://bit.ly/3gEe7GA


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


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс тревел-грантів для правозахисниць

Мета – сприяти мережуванню активних молодих лідерок, які

нещодавно приєднались до правозахисного руху, обміну знаннями

і кращими практиками та підвищенню видимості молодих лідерок

у 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


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

можуть бути використані на оплату послуг тренерів, консультантів, коучів

чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на зміцнення основних

організаційних спроможностей або на отримання спеціальних навичок,

які дозволять ОГС стати 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


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс партнерських соціально-економічних
проєктів для протидії та зменшення впливу пандемії

Мета – реалізація економічних і соціальних проєктів для протидії та

полегшення наслідків пандемії коронавірусу на території України.

Важливо! Заявники, від імені утвореного партнерства, мають

підтвердити співфінансування у розмірі 50% від загального бюджету

проєкту.

Адресат – громадські організації, що у партнерстві з бізнесом та/або

владою.

Організатор – Уряд Швеції та Програма розвитку ООН (ПРООН).

Дедлайн – 11 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/30euAwm
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https://bit.ly/30euAwm


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів “COVID-19: Стійкість та спроможність
громадянського суспільства — Україна”

Мета – посилити потенціал українських організацій громадянського

суспільства та незалежних ЗМІ у протидії негативному впливу спалаху

COVID-19 на суспільство.

Адресат – організації громадянського суспільства.

Організатор – Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) за

фінансової підтримки Європейської Комісії.

Дедлайн – 15 вересня 2020 р.

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


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів у рамках програми “Громадяни і 
парламент: демократичне представництво та 

ефективна взаємодія”

Мета – розбудова спроможності співпраці народних депутатів України з

виборцями в рамках округу, розвиток парламентської просвіти,

комунікування реформ і публічні консультації, ґендерне інтегрування

на рівні округів, моніторинг діяльності парламентських комітетів.

Адресат – громадські організації.

Організатор – Програми USAID РАДА.

Дедлайн – 24 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2De5a9n
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https://bit.ly/2De5a9n


Розвиток громадянського суспільства

Всесвітня премія для жінок з інвалідністю “Her Abilities 
Award”

Мета – відзначення жінок з інвалідністю, які досягли успіху.

Адресат – неймовірні жінки з інвалідністю з усього світу у трьох

категоріях: Здоров'я та освіта; Права; Мистецтво, культура та спорт.

Дедлайн – 27 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/39Ee1wA
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https://bit.ly/39Ee1wA


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс журналістських робіт “Суд людською мовою”

Мета – підвищити поінформованість та обізнаність населення України

щодо судоустрою, реалізації судової реформи, суспільно важливих

судових справ.

Адресат – журналісти/ки, блогери/ки, які висвітлюють судову

тематику.

Організатор – Громадська організація “Вектор прав людини”.

Дедлайн – 30 вересня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Z8n7gk
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https://bit.ly/2Z8n7gk


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс малих грантів 2020

Подані проєкти повинні бути пов’язані з галузями якісної освіти,

хорошого здоров’я, належного врядування (Good governance)

та розбудови громадянського суспільства, продовольчою безпекою

та сільським господарством, інфраструктурою та сталим

використанням природних ресурсів, підтримкою створення ринкового

середовища.

Адресат – зареєстровані юридичні особи: НУО, некомерційні суб’єкти

та місцева влада.

Дедлайн – 15 жовтня 2020 р.

Організатор – Посольство Словацької Республіки в Україні.

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


Розвиток громадянського суспільства

Посли європейської молоді в Україні: оголошено
новий набір

Ініціатива пропонує своїм учасникам можливості волонтерської

діяльності, професійного розвитку та молодіжного лідерства.

Адресат – молодь віком від 16 до 26 років зі знанням англійської мови.

Дедлайн – 16 жовтня 2020 р.

Організатор – молодіжна волонтерська ініціатива “Посли європейської

молоді”.

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


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів для протидії коронавірусу “Людяність
і взаємодопомога”

Мета – підтримка громадських ініціатив, які спрямовані на посилення

солідарності, самозарадності та взаємодопомоги в українському

суспільстві під час пандемії COVID-19.

Адресат – громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди.

Організатор – Міжнародний фонд “Відродження”.

Дедлайн – 31 грудня 2020 р.

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

20

https://bit.ly/3hLUfmS


Розвиток громадянського суспільства

Програма медичної допомоги жертвам нацистських
переслідувань

Мета – надавати допомогу 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
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https://bit.ly/36EAbvV


МАЛИЙ ТА 
СЕРЕДНІЙ  БІЗНЕС



Малий та  середній бізнес
23

Мета – підтримувати реформи, спрямовані 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

Мета – підвищувати конкурентоспроможність та поліпшувати доступ

до фінансування для українських МСП шляхом надання консультацій, а

також підготовка до фінансування від ЄБРР та інших фінансових

установ. Програма сприяє створенню мережі з 15 центрів підтримки

бізнесу по всій країні з метою підтримки МСП в отриманні належного

фінансування та ноу-хау для розвитку бізнесу.

Організатор – ЄС та Європейський банк реконструкції та розвитку.

Деталі за посиланням – goo.gl/U9QvF2

https://goo.gl/U9QvF2


Малий та  середній бізнес
25

Європейський фонд для Південно-Східної Європи

Фонд розглядає МСП як головну опору для місцевих економік

та рушійну силу у створенні робочих місць. Через надання додаткового

фінансування EFSE сприяє економічному розвитку та процвітанню

та залучає додаткових інвесторів до регіону.

Організатор – ЄС та Німецький банк розвитку (KfW).

Деталі за посиланням – goo.gl/BWRZdv

https://goo.gl/BWRZdv


Малий та  середній бізнес
26

Жінки у бізнесі

Мета – допомогати малим та середнім підприємствам

під керівництвом жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів

та ноу-хау, необхідних для розвитку. Також надавати 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.

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 відкриття власної справи ще

тільки планується, тоді 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 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

28

Група підтримки малого бізнесу ЄБРР

http://goo.gl/KErHqE


Малий та середній бізнес

Cтарт Програми “Ін’єкції для відновлення

бізнесу”

Мета – підтримка малого і середнього бізнесу, яким керують жінки,

для відновлення і розширення їх підприємницької діяльності під час та

після карантинних обмежень, пов’язаних з Covid-19.

Адресат – жінки-підприємниці.

Дедлайн – 27 вересня 2020 р.

Організатор – Європейський Союз.

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


Малий та середній бізнес

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.

Адресат – українські приватні підприємства, бізнес-асоціацї, інші

організації з підтримки бізнесу.

Дедлайн – 30 вересня 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

Пілотний акселератор ЄС: фінансування, 

коучинг і менторство

Переможці отримають фінансування і підтримку, необхідні, щоб

допрацювати продукт, сервіс або бізнес-модель, що створить нові

ринки або змінить правила гри на вже існуючих.

Адресат – інноваційні малі та середні підприємства, що прагнуть

масштабувати бізнес.

Дедлайн – 7 жовтня 2020 р.

Організатор – “Горизонт 2020”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3feL5wo
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ЕКОЛОГІЯ ТА 
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ



Екологія та енергозбереження 

25-хвилинний онлайн-курс  для дітей про 

корисні екозвички

Мета – можливість усього за 25 хвилин подружитися зі словами:

сортування, переробка та компостування. Це покрокова інструкція, як

стати екодружнім, врятувати нашу планету від великої сміттєвої плями,

свідомо ставитись до речей та виховати у собі екозвички.

Організатор – Klitschko Foundation.

Деталі за посиланням – http://kf-ecoacademy.org/
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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

проєкту. Фінансуються проєкти у сфері освіти, охорони здоров’я,

екологічного та економічного розвитку, інформування громадськості

та інші.

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

у громадських інтересах.

Організатор – МЗС Естонії.

Деталі за посиланням – goo.gl/ijPEu3
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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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Екологія та енергозбереження

Конкурс на участь в молодіжному обміні на 
екологічну тематику

Можливість долучитися до змістовного та яскравого молодіжного

обміну на екологічну тематику для 4 команд з України, Польщі, Іспанії

та Білорусі. В його межах учасники матимуть можливість обмінятися

знаннями та досвідом, провести воркшоп та спільно організувати

природоорієнтований проект для місцевої громади.

Адресат – учасники віком від 18 до 28 років.

Організатор  – ПЛАТО, Centrum Współpracy Młodzieży та за підтримки

Erasmus+. 

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Z7p6Sf
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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
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Наука та  інноваці ї

Всесвітня онлайн-програма Seeds for the Future 
(“Насіння для майбутнього”)

Під час навчання студенти дізнаються від провідних світових експертів

у сфері інформаційно-комунікаційних технологій про галузеві тренди,

особливості технологій 4G та 5G, інтернет речей, хмарні рішення,

штучний інтелект, кібербезпеку та багато іншого.

Адресат – студенти з високими результатами навчання і прагненням

працювати в сфері інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Дедлайн – 15 вересня 2020 р.

Організатор – компанія Huawei.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2YPgikp
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Наука та  інноваці ї

П'ятий конкурс проєктів наукових робіт та 
науково-технічних розробок молодих вчених

Роботи приймаються за 11 напрямами, які відповідають пріоритетам

програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт-2020”.

Адресат – молоді вчені, які працюють або навчаються в університетах

чи наукових установах, підпорядкованих МОН.

Дедлайн – 25 вересня 2020 р.

Організатор – Міністерство освіти і науки України.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2YPgikp
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Наука та  інноваці ї

Всесвітня Премія з Хімічного Лізингу 2021

Мета – визнання досвіду, інноваційних підходів та ідей, пов’язаних із

хімічним лізингом та схожими бізнес-моделями, в основі яких лежить

ефективне управління хімічними речовинами.

Адресат – компанії та приватні особи.

Дедлайн – 15 грудня 2020 р.

Організатор – Організація Об’єднаних Націй з промислового розвитку

(UNIDO).

Деталі за посиланням – https://bit.ly/335HvCD
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Наука та  інноваці ї

11 конкурсів з доступу до дослідницьких
лабораторій ЄС у сфері ядерних досліджень

Конкурси передбачають доступ до сучасних дослідницьких

лабораторій у сфері ядерних досліджень.

Адресат – заклади вищої освіти та науково-дослідні інститути, що

спеціалізуються на ядерних дослідженнях; малі та середні

підприємства з інженерним досвідом в об’єктах ядерної

інфраструктури.

Дедлайн – залежно від конкурсу.

Організатор – об’єднаний дослідницький центр (JRC) Європейської

Комісії.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3gbMC7O
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РОЗВИТОК
КУЛЬТУРИ



Розвиток культури

Мета – висвітлювати суспільну цінність верховенства права, доброчесність

і необхідність культури законності як важливої складової вільного

від корупції суспільства. Має відбутися щонайменше один публічний захід

з представленням мистецького продукту, створеного в рамках проекту.

Адресат – юридичні особи усіх форм власності (включаючи ФОП).

Дедлайн – конкурс діє постійно до вичерпання грантового фонду.

Організатор – Посольство Королівства Нідерландів в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2U9Vwu2

Конкурс мистецьких проєктів
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Розвиток культури

Мета – надання грантів інституційної підтримки для покриття боргових

зобов’язань, що виникли в організації у період з березня по серпень 2020

року, а також на покриття витрат на операційну діяльність до кінця року.

Адресат – зареєстровані в Україні не менше 2 років юридичні особи всіх

форм власності та фізичні особи-підприємці, діяльність та позиція яких не

суперечить принципам і цінностям УКФ та ті, які не є грантоотримувачами

УКФ у 2020 році.

Подача заявок – з 30 липня 2020 року.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3g87Gfw

Конкурсна програма “Культура в часи кризи: 
інституційна підтримка”
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Розвиток культури

Мета – підтримка конкурентоспроможності української кіноіндустрії.

Основне завдання – розробити навчальну програму та провести серію

практичних онлайн-тренінгів для спеціалістів кіноіндустрії, щоб підвищити

їх навички та продуктивність, а також сприяти залученню нових

потенційних проєктів та інвестицій.

Адресат – українські неурядові організації, приватні підприємства і

підприємці.

Дедлайн – 27 вересня 2020 р.

Організатор – Програма USAID “Конкурентоспроможна економіка

України”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/32HKzmq

Гранти на підтримку вдосконалення навичок для 
кіноіндустрії
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Розвиток культури

Мета – відкривати нове середовище для учасників та надавати їм

можливість 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, поети, 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

Творча резиденція в Сієні

47

https://bit.ly/2RR0Fos


Розвиток громадянського суспільства

Премія Європейського Союзу в галузі культурної
спадщини

Мета – привернення уваги до найкращих досягнень в галузі охорони

культурної спадщини та підтримка заходів з підвищення обізнаності

про культурну спадщину.

Організатор – Європейського Союз.

Дедлайн – 1 жовтня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/30cQ5h2
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Розвиток громадянського суспільства

Програма FLEX на 2021-2022 навчальний рік

Цього року відбів відбуватиметься в онлайн форматі. Конкурс

складається з трьох турів:

І тур – заповнення аплікаційної форми та написання трьох невеликих

творів на задані теми англійською мовою;

ІІ тур – складання короткого письмового тесту з англійської мови;

ІІІ тур – заповнення анкети, написання творів англійською мовою,

співбесіда з кожним учасником та стандартизований тест з англійської

мови.

Адресат – учні 8,9, 10 класів середніх шкіл України з датою народження

з 01.01.2004 по 5.07.2006 .

Дедлайн – 15 жовтня 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/31KQdoO
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Розвиток культури

Мета – стимулювати мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями

та навичками, які можна забезпечити за допомогою грошової підтримки

стипендіатів.

Адресат – особи, які залучені до певного виду мистецької чи культурної

діяльності, тобто фізичні особи, які є культурними операторами, митцями

та студентами профільних ВНЗ (інше) у відповідних 8 секторах культури

та мистецтв.

Дедлайн – 31 жовтня 2020 р.

Організатор – Український Культурний Фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3apBJg0

Програма “Стипендії у сфері культури”
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Розвиток культури

Мета – надання підтримки українським видавництвам для перекладу та

видання творів сучасних французьких авторів.

Адресат – українські видавництва .

Дедлайн – 10 листопада/10 березня 2020 р.

Організатор – Посольство Франції та Французький інститут в Україні.

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

Програма сприяння видавничій справі “Сковорода”
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Розвиток культури

Державний фонд регіонального розвитку на конкурсній основі надає

державні субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів, субвенції

на соціально-економічний розвиток окремих територій, державних

цільових програм.

Адресат – місцеві і центральні органи виконавчої влади та органи

місцевого самоврядування.

Дедлайн – 31 грудня 2020 р.

Організатор – Державний фонд регіонального розвитку.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/1phsBlt

Субвенції на підтримку інфраструктури у сфері культури
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ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Мета – ознайомити освітян/-ок з інтерактивними ресурсами

для роботи з історичними подіями, надати методики створення

навчальних модулів на основі цих інструментів, спільно розробити

підходи, якими зможуть користуватися інші вчителі/-льки.

Адресат – педагоги закладів загальної середньої освіти та тренери/-ки

позашкільних курсів.

Дедлайн – 16 вересня 2020 р.

Організатор – ГО “Київський освітній центр “Простір Толерантності”

та ГО CRISP (Кризові симуляції заради миру) (Німеччина) за фінансової

підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3jxtqm6
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Конкурс на участь у проєкті “Приховані спогади. 
Продовження”

https://bit.ly/3jxtqm6


Освіта  і  стажування

Програма передбачає отримання стипендій на проведення досліджень

в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців.

Адресат – особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом:

викладачі, аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня,

кандидати наук, адміністратори ВНЗ, співробітники науково-дослідних

установ, журналісти, фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи,

спеціалісти у сфері управління культурою, працівники громадських

організацій (НДО) та інші.

Дедлайн – 1 листопада 2020 р.

Організатор – Громадська Спілка “Освіторія”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2UzA3tn
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Стипендії імені Фулбрайта для молодих викладачів 
та дослідників — FRDP

https://bit.ly/2UzA3tn


Освіта  і  стажування

Грант на навчання у вищому навчальному закладі

Оголошується конкурс 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, 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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Освіта  і  стажування

Гранти для досліджень від National Geographic

“Молоді дослідники”

Мета – підтримувати спеціалістів, які хочуть реалізувати власний

проєкт 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, віком від 18 до 25 років.

Організатор – National Geographic.

Деталі за посиланням – https://cutt.ly/7uhMhF
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ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
ГРАНТИ ТА 
СТИПЕНДІЇ



Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти від “Глобального Фонду для жінок”

Фонд постійно виділяє невеликі гранти в розмірі від $500 до $20 тис. на

загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а також на

реалізацію конкретних проектів.

Організатор – ГО Greencubator, спонсорує ЄБРР та його Центр

фінансування трансферу технологій зі зміни клімату за фінансової

підтримки ЄС.

Адресат – жіноче об'єднання за межами США, в якому жінки повинні

займати всі або більшість керівних посад.

Деталі за посиланням – goo.gl/t3jV3h
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Міні-грант
на підтримку організацій громадянського

суспільства

Кошти гранту можуть бути використані на оплату послуг тренерів,

консультантів, коучів чи менторів. Послуги мають бути спрямовані на

зміцнення або основних організаційних спроможностей, або

отримання спеціальних навичок, які дозволяють ОГС ставати

ефективнішими, незалежними та життєздатними.

Організатор – платформа “Маркетплейс”.

Деталі за посиланням – goo.gl/RrES6N
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти Вишеградського фонду

Підтримка спільних культурних, наукових та освітніх проектів,

молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму. Малі гранти

(до 4000 EUR), стандартні гранти (більше 4000 EUR), Вишеградська

стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 EUR), грант на

університетське навчання (загальний бюджет: 100 000 EUR),

Вишеградська стипендіальна (2500 EUR/1 програма семестр).

Адресат – юридична чи фізична особа по всьому світу.

Організатор – Міжнародний Вишеградський фонд.

Деталі за посиланням – goo.gl/hDeI5P
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Загальний конкурс проектів 
Фонду сприяння демократії

Тематика проектів – права людини, верховенство права та реформа в

галузі права, підтримка громадських ініціатив, розвиток виборчої

системи, антикорупційна діяльність та прозорість уряду та ін.

Адресат – виключно українські організації, що мають статус

недержавних та неприбуткових.

Організатор – Посольство США.

Деталі за посиланням – goo.gl/B3JEj5
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Гранти
від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Тематика проектів – глобальна зміна клімату, ядерні ризики, роль

збільшення фінансового капіталу соціальної журналістики у

відповідальній демократії.

Адресат – творчі люди, ефективні інститути, впливові мережі, які

мають на меті побудову мирного, справедливого суспільства.

Організатор – Фонд Джона і Кетрін Макартур.

Деталі за посиланням – goo.gl/DTG5tG
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Конкурс
Фонду Розвитку Українських ЗМІ

Проектні заявки мають бути спрямовані на підвищення якості

журналістської освіти, покращення професійних стандартів серед

журналістів, створення сприятливого середовища для розвитку

українських медіа та ін. Максимальна сума фінансування складає

24 000 USD.

Адресат – незалежні ЗМІ. Державні, комунальні або партійні ЗМІ під

фінансування не підпадають.

Організатор – Посольство США.

Деталі за посиланням – goo.gl/NpOlkd
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Грантові програми від Фонду Монсанто

Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення

освіти в аграрних громадах навколо світу.

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис USD.

Адресат – благодійні організації, громадські організації, приватні

школи та приватні лікарні, які обслуговують незахищені верстви

населення.

Організатор – Фонд Монсанто.

Деталі за посиланням – goo.gl/h3oFu4
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Інноваційний фонд ЮНІСЕФ

Надається перевага технологіям open-source.

Адресат – підприємства-стартапи, які пов’язані з технологіями для

молоді до 25 років, що сприяють навчанню та\або участі у

громадському житті; використанням даних у реальному часі для

прийняття рішень; рішенням для збільшення доступу до інформації,

зокрема до зв’язку, електроенергії, фінансування та ін.

Бюджет – до 100 тис USD.

Організатор – Фонд ЮНІСЕФ.

Деталі за посиланням – goo.gl/g3rlNV
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Пост ійнодіючі  гранти та  стипенді ї

Конкурс проектних пропозицій від ПРООН  
“Громадянське суспільство задля розвитку 

демократії ”

Покращення діалогу між організаціями громадянського суспільства та

органами влади, який можна реалізувати протягом року та за умов

отримання гранту від ПРООН в обсязі не більше, ніж 30 тис USD.

Адресат – організації громадянського суспільства України.

Проект реалізується протягом 2017-2022 рр.

Організатор – ПРООН за фінансової підтримки Міністерства

закордонних справ Данії.

Деталі за посиланням – goo.gl/sohqcM
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Маєте успішний приклад вже впровадженого
грантового проекту у нас в регіоні та бажаєте
розповісти про це іншим, будь ласка, пишіть нам
на uzez_oda@ukr.net

З'явилися зауваження або пропозиції –
телефонуйте (0472 54-29-77) або надсилайте
повідомлення на uzez_oda@ukr.net

З повагою
команда Департаменту регіонального розвитку 

Черкаської ОДА
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