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Новини 3

Запрацював Гід з державних послуг!!!

Гід – це онлайн-портал про всі сервіси, що
надаються органами виконавчої влади та
місцевого самоврядування.
Тут можна дізнатися інформацію про 1 200
послуг. Інформацію про послуги розподілено
за 17 категоріями та упорядковано за 36
життєвими подіями.

Гід за посиланням:
https://guide.diia.gov.ua/

Детальніше ТУТ:
https://bit.ly/3kFeMdL

https://l.facebook.com/l.php?u=https://guide.diia.gov.ua/?fbclid=IwAR2-Rvc0pyg7J6MTTy5klgSR9jm8mHjzi_bLL5oQeWQrkx9cM6xO2nyPa88&h=AT1Z7Xe9_rqQbjuPwFk8i6v6r7NS9tdszRS-n2yuMi3kh5g5wqd-Gfm-iJC43Xl8vE1fopoyJgOQcq6S7z0EptQ0BMHxXU9_PEebvb-wRuW7jp6YJPWfZ3L6NmKlBiZuh50&__tn__=-UK*F&c[0]=AT14wtDAt8hSIz6rybxWGEBu2xhc47b0uvsNkf_qb-yrqdmD6my8QjyzM1Hp8O5vw3NaXvo6qXUy8Po_r-YKI8jlBgFYRKEWTvgMIzd_yJJRcNedwglZZRGepA90ZKcYDVnxu4MEHbDR048jzhAOVJ06DtqrQU4U8BaeSKDpvZQ1dUFjRxWkC563Wtct0IjgbfTrZWsMj3NeqQjjeacnDV3mbA
https://bit.ly/3kFeMdL


Новини 4

Детальніше 
ТУТ:

https://bit.ly/31QmKZW

Департамент регіонального розвитку Черкаської ОДА розробив
електронний каталог Greenfields&Brownfields Черкаської області!!!!

У каталозі представлені 4 ділянки типу greenfield та 10 ділянок типу brownfield.
Кожен об'єкт містить короткий опис, зображення карти та перехід на
інвестиційний портал області, де знаходиться інформація про об’єкт.

https://bit.ly/31QmKZW


Корисно 5



Корисно 6

Посібник “Підготовка проектів до ДФРР” 

В посібнику є інформація щодо
актуальних досліджень у сфері підтримки
регіональних ініціатив, покрокова
інструкція з підготовки проектів для
подачі на фінансування ДФРР, зокрема
через онлайн платформу та аналіз
успішних прикладів їх впровадження.

Завантажуйте
за посиланням:

https://bit.ly/3joRtTP

https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3joRtTP?fbclid=IwAR3mTQir99TCg8Z3LLT7kN5JcmzpyNtLye20kZ9cqPxd6W1zOwHgwmcrr3Y&h=AT3hYUt3nUqwyI2aM6XHTvrrWcSj6_Htu2sLcUUVlUKXjESxIcVM9JEKLww5LTMahKVj2sLNfryXXAFUr7BiSTNs6dW6PZSkMJz3AnvhUmATmJ74Xr_nxvREZ545W6MohuQ&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT1GwJWzxewTaYyJaIFohPW661T9DBfXha1S9TrL7chS4UvZXaJNKtFRrsNa5kk07ubfHfn0ikTB1WSmSRHmBtBZKEoJtf9xwb5SZDL3hBKodLvqHjoDvFZRJK-qkna_uaaUQjN4k1cQmDMub8Brp0yGbgvrBgSlULJ83-htJ-zOUq7q3P04wwRRZptbZ0xTZ1lVcQxOkAiK6cAon4I6ELCJDgTe5txMiJ-kbeq4bjF0UKTSLTd6JiBMZa3xuvCsVv7gTfF1AVkERi52RepIK1RcAJR8agMpvzcbEA


Корисно 7

Вісім ідей для “зелених” міст України – посібник для 

громад

Експерти міжнародної організації 350.org
у партнерстві з Ресурсно-аналітичним
центром “Суспільство і довкілля”
розробили посібник “Вісім ідей для
“зелених” міст України”.
Це збірка практичних рекомендацій,
прикладів та інструментів, що
допоможуть підняти “зелену” свідомість
українців.

Завантажуйте
за посиланням:

https://bit.ly/3kCSHMY

https://bit.ly/3kCSHMY


Корисно 8

Путівник для лідерів громад

В межах проєкту “Підтримка та вдосконалення
децентралізації” Аспен Інститутом Київ було
проведено консультації з представниками
реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні, у яких
взяли участь 94 представники з 17 регіонів
України.
Результати діалогів узагальнено в цьому
Путівнику.

Завантажуйте за посиланням:
https://bit.ly/35EiU7u

https://bit.ly/35EiU7u


Корисно 9

Посібник зі співробітництва ОТГ у сфері адміністративних

послуг

Посібник розкриває юридичні особливості та

практичні аспекти організації співробітництва

територіальних громад з метою забезпечення

належного надання адміністративних послуг та

поліпшення доступу мешканців до адмінпослуг.

Він допоможе громадам розібратись з існуючими

та найбільш ефективними для сфери адмінпослуг

формами співробітництва, тонкощами укладання

договорів та надасть практичні приклади

створення і модернізації ЦНАП за допомогою

інструменту міжмуніципального співробітництва.

Завантажуйте за посиланням:
https://bit.ly/31S7nQJ

https://bit.ly/31S7nQJ


Анонс 10

Детальніше ТУТ:
https://bit.ly/34BtpJm

Реєструйтесь ТУТ:
https://cutt.ly/Igd2Lrp

Онлайн-форум інститутів громадянського
суспільства „ГРАНТуємо зміни 6.0“!!!

https://bit.ly/34BtpJm
https://cutt.ly/Igd2Lrp


Анонс 11

Дата проведення: 19 – 20 листопада 2020 року.
Форум проводиться онлайн з використанням сучасних онлайн-
платформ та інтерактивних інструментів.
Робоча мова: українська.
Форум буде корисним:
- креативним підприємцям та діячам креативних індустрій;
- експертам у сфері культури й економіки;
- представникам органів державної влади;
- представникам громадянського суспільств.

Деталі та 
реєстрація 

за 
посиланням:
https://bit.ly/37BOwxc

Форум Creative Ukraine 2020. Нова реальність для креативної
економіки

https://bit.ly/37BOwxc


Онлайн-курси та тренінги 12

Деталі та матеріали 
за посиланням:

https://bit.ly/3mteAyH

Мета курсу – підвищення професійних компетенцій проєктних менеджерів, що

працюють у сфері культури та мистецтва.

Курс складається з 10 відеолекцій, де ви дізнаєтесь про інструменти планування проєкту,

розподіл ролей у команді, формування кошторису, управління ризиками.

Організатор – Український культурний фонд.

Дві лекції вже доступні для перегляду!!!

Освітній курс з грантового менеджменту

https://bit.ly/3mteAyH


Онлайн-курси та тренінги 13

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

Онлайн-майстерня – це місяць відкритих семінарів та тренінгів з тематики інтеграції
гендерного підходу у програми, бюджети та діяльність організацій.

Онлайн-майстерня з гендерного мейнстримінгу “GE-LAB”

Реєстрація ТУТ:
https://bit.ly/3e9GaxR

Мета заходу – ознайомити учасниць та учасників
з практичними інструментами гендерного підходу
та надати керівні принципи застосування підходу,
заснованого на правах людини та гендерній
рівності.

https://bit.ly/2TDWehW
https://bit.ly/3e9GaxR


Онлайн-курси та тренінги 14

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

Цьогоріч учасники е-курсу спільно шукатимуть відповіді на запитання “як підготувати
“правильний” проєкт на вимогу громади”, перейматимуть досвід колег, генеруватимуть нові
ідеї для проєктів розвитку своїх громад, зможуть зробити презентацію свого проєкту
розвитку на Всеукраїнській онлайн конференції “Творимо зміни РАЗОМ” та поширюватимуть
культуру управління за допомогою проєктів у свої організації.
Тривалість навчання за програмою е-курсу: 1 листопада – 8 грудня 2020 року.
Зарахування на е-курс буде відкрито до 10 листопада 2020 року.

Е-курс “Управління проєктами місцевого розвитку-10″

Реєстрація ТУТ:
https://bit.ly/3e9GaxR

https://bit.ly/2TDWehW
https://bit.ly/3e9GaxR


Онлайн-курси та тренінги 15

Детальніше ТУТ:
https://bit.ly/3oFxkwL

ГО “Юридична сотня” проведе 2 курси для правозахисників, що надають правову допомогу

ветеранам та військовослужбовцям.

Реєстрація на курс “Адміністративні та цивільні судові справи учасників бойових дій” відкрита

до 1 листопада 2020 року.

Реєстрація на курс “Захист учасників бойових дій у кримінальних справах та огляд воєнних

злочинів” відкрита до 3 листопада 2020 року.

Реєстрація на серію курсів із надання правової допомоги

військовослужбовцям та ветеранам

Реєстрація ТУТ:
https://bit.ly/31THHDo

https://bit.ly/3oFxkwL
https://bit.ly/31THHDo


Онлайн-курси та тренінги 16

Детальніше
ТУТ:

https://bit.ly/37VNjB8

За три тижні у таборі ви познайомитеся з активістами й віднайдете мотивацію та інструменти

для налагодження ефективних комунікацій в громаді.

Active Citizens Сamp online: Ефективні комунікації

в громаді — як бути почутим

Реєстрація 
ТУТ:

https://bit.ly/3jI7a95

https://bit.ly/37VNjB8
https://bit.ly/3jI7a95


Онлайн-курси та тренінги 17

Детальніше
ТУТ:

https://bit.ly/31RQRjO

Конференція проводитиметься 9-10 листопада 2020 року у форматі онлайн.

Мета заходу – висвітлити можливості громадянського суспільства у справі здійснення

контролю за використанням природних ресурсів та захисту довкілля у разі необдуманого

ставлення до природи.

Конференція “Відповідальне використання природних

ресурсів: які дії громадянського суспільства?”

Реєстрація 
ТУТ:

https://bit.ly/2HNyfuv

https://bit.ly/31RQRjO
https://bit.ly/2HNyfuv


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

19

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

20

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”

21

https://qps.ru/ul5Zd


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс “Історії успіху ОСББ” для Черкащини

Заявки на конкурс можуть подати ті, хто має неоціненний досвід у цій

галузі й прагне ним поділитися.

Тематика історій може бути: екологічність, економічність,

раціональність, інноваційність, гармонійність та єдність,

кваліфікованість, протидія пандемії, демократичне управління та

незалежність, відкритість.

Адресат – Черкащани.

Дедлайн – 7 листопада 2020 р.

Організатор – ЄС/ПРООН “Об’єднання співвласників будинків для

впровадження сталих енергоефективних рішень” (HOUSES) та IFC.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/31Vhqo9

22

https://bit.ly/31Vhqo9


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс проектних пропозицій в рамках програми
міжнародної співпраці МЗС Великої Британії

Пропозиції мають бути спрямовані на сприяння: захисту прав людини

та забезпеченню рівній участі усіх членів суспільства в демократичних

процесах роботі з протидії змінам клімату.

Дедлайн – 10 листопада 2020 р.

Організатор – Посольство Великої Британії в Україні.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/34Ip9rL

23

https://bit.ly/34Ip9rL


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс на участь у Програмі стажування молоді в 
Апараті Верховної Ради України в 2021 році

Конкурсний відбір для участі у Програмі здійснюється у 2 тури:

Перший тур – конкурс анкет.

Другий тур – індивідуальна співбесіда відібраних у першому турі

конкурсантів з Комісією з питань стажування молоді в Апараті

Верховної Ради України (грудень 2020 року).

Стажування проходитиме у січні – липні 2021 року.

Адресат – громадяни України віком до 35 років.

Дедлайн – 15 листопада 2020 р.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3kID5HF

24

https://bit.ly/3kID5HF


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс грантів “Громадська оцінка роботи
регіональних митниць”

Мета – громадська оцінка роботи регіональних (обласних) митниць та

підготовка відповідних рекомендацій і адвокації заходів, спрямованих

на поліпшення роботи митних органів.

Адресат – організації громадського суспільства.

Дедлайн – 16 листопада 2020 р.

Організатор – Інститут економічних досліджень та політичних

консультацій в рамках проєкту “Підтримка Громадської ініціативи За

чесну та прозору митницю”, що фінансується ЄС, Міжнародним фондом

“Відродження” та Atlas Network.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Tz1y6t

25

https://bit.ly/2Tz1y6t


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс есе на тему “Гуманітарний доступ у збройних
конфліктах: пошук відповідей на сучасні виклики”

Зміст есе повинен відповідати темі конкурсу. Обсяг есе не повинен

перевищувати 4000 слів, включаючи примітки, але без врахування

списку джерел і підрядкових бібліографічних посилань. Вимоги щодо

мінімального обсягу слів відсутні, однак рекомендується направляти

есе обсягом не менш як на 1500 слів.

Адресат – студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років)

українських закладів вищої освіти.

Дедлайн – 18 листопада 2020 р.

Організатор – Делегація Міжнародного Комітету Червоного Хреста в

Україні (МКЧХ) спільно з Центром міжнародного гуманітарного права і

перехідного правосуддя.

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

26

https://bit.ly/2SgZOhk


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс “Посилення спроможності системи правосуддя
та наближення її до сучасних європейських стандартів

та практик”

Мета – залучити широке громадянське суспільство, в тому числі

професійні правничі спільноти, місцеві громади до оцінки, пошуку та

реалізації змін в системі правосуддя для посилення її ефективності,

захисту прав людини, розширення доступу до правосуддя.

Адресат – громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як

неприбуткові або благодійні організації.

Дедлайн – 22 листопада 2020 р.

Організатор – Програма “Права людини і правосуддя” Міжнародного

Фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з

Європейським Союзом.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Hrl3uU
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https://bit.ly/2Hrl3uU


Розвиток громадянського суспільства

Конкурс проектів “Цифрові права та інновації в праві”

Мета – надавати підтримку організаціям громадянського суспільства

для захисту прав людини в умовах поширення використання цифрових

технологій.

Адресат – громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як

неприбуткові або благодійні організації.

Дедлайн – 22 листопада 2020 р.

Організатор – Програма “Права людини і правосуддя” Міжнародного

Фонду “Відродження” в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з

Європейським Союзом.

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


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
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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
32

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


33
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
34

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
35

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

37

Група підтримки малого бізнесу ЄБРР

http://goo.gl/KErHqE


Малий та  середній бізнес

Мета – надати підтримку приватним фірмам постачальникам

комплектуючих та/або нових послуг виробникам меблів у наступних

сферах: ресурси для закупівлі нового обладнання та/або технологій;

фінансова підтримка для створення/розробки нових продуктів, процесів

або послуг; ресурси, необхідні для встановлення/досягнення стандартів,

тестування або інших аспектів системи контролю якості.

Дедлайн – 13 листопада 2020 року.

Організатор – Програми USAID “Конкурентоспроможна економіка

України” .

Детальніше за посиланням – https://bit.ly/3e6vCje
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Грант Програми USAID “Конкурентоспроможна
економіка України” для меблевого сектору

https://bit.ly/3e6vCje


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/

40

http://kf-ecoacademy.org/


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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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


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, за підтримки

Erasmus+. 

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Z7p6Sf
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https://bit.ly/2Z7p6Sf


НАУКА ТА  
ІННОВАЦІЇ



Конкурс “Цифрова інтеграція до ЄС”

Мета – посилення ролі, голосу та спроможності громадянського

суспільства у впровадженні європейських норм, підходів та практик

регулювання цифрового розвитку в Україні, на виконання Угоди про

асоціацію з ЄС.

Адресат – громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як

неприбуткові або благодійні організації.

Дедлайн – 15 жовтня 2020 р.

Організатор – Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ) за фінансової

підтримки ЄС.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/3l2YXNU

45Наука та  інноваці ї

https://bit.ly/3l2YXNU


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


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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https://bit.ly/335HvCD


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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https://bit.ly/3gbMC7O


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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https://bit.ly/2U9Vwu2


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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https://bit.ly/3g87Gfw


Розвиток культури

Мета – надання підтримки українським видавництвам для перекладу та

видання творів сучасних французьких авторів.

Адресат – українські видавництва .

Дедлайн – 10 листопада 2020 р.

Організатор – Посольство Франції та Французький інститут в Україні.

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

Програма сприяння видавничій справі “Сковорода”

52

https://bit.ly/3jAwcHD


Розвиток культури

Це програма порятунку культурної спадщини, що постраждала або може

постраждати від техногенних катастроф, стихійних лих або збройних

конфліктів. Програма може профінансувати евакуацію об’єктів, закупівлю

матеріалів та обладнання, дослідницькі поїздки та інформаційні кампанії

для підвищення обізнаності про об’єкти культурної спадщини під

загрозою.

Адресат – незалежні активісти та організації різних типів – приватні,

неприбуткові, урядові.

Дедлайн – 31 грудня 2020 р.

Організатор – Фонд Принца Клауса.

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

Програма порятунку культурної спадщини під загрозою
знищення
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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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Розвиток культури

Мета – стимулювати почуття приналежності членів територіальних громад

до їх спільного культурного простору, розвиток культурного туризму та

підтримку місцевих культурних ініціатив. Також програма відкриває

можливість для українських територіальних громад встановлювати

партнерство з Європейськими культурними столицями та у майбутньому

претендувати на статус Культурної столиці Європи.

Дедлайн – 30 березня 2021 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2HieEm6

Програма “Культурні столиці України”
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Розвиток культури

Мета – підтримувати потенціал та конкурентоспроможність культурних та

креативних індустрій шляхом створення якісних інноваційних проектів, що

збільшують кількість культурних продуктів, доступних для широкої

аудиторії.

Дедлайн – 30 квітня 2021 р.

Організатор – Український культурний фонд.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/35oFRv7

Програма “Інноваційний культурний продукт”
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Розвиток культури

Тривалість фільму повинна становити від 1 до 8 хв включно. Приймається

не більше 5 Фільмів від одного учасника. Двадцятка фіналістів, обрана

селективною комісією, буде оголошена 19 травня. Ці двадцять фільмів

покажуть у містах-учасниках фестивалю у рамках VІІІ "Чілдрен Кінофесту",

а 6 червня під час Церемонії закриття фестивалю за участі юних авторів

фільмів буде названо переможців конкурсу. Також учасники отримають

грошові призи.

Адресат – діти віком від 7 до 14 років.

Дедлайн – 4 травня 2021 р.

Організатор – Чілдрен кінофест.

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

П'ятий конкурс короткометражних фільмів, знятих
дітьми
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ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ



Освіта  і  стажування

Стипендії на навчання на магістратурі у Німеччині

Це стипендійна програма, завдяки якій ви можете поїхати на

магістерську програму до Німеччини й не перейматися через гроші –

щомісячна стипендія розміром 861 євро покриє витрати на

проживання. Ви також отримаєте кошти на проїзд туди й назад,

страхування та навчальні матеріали.

Адресат – студенти з дипломом бакалавра, що планують навчатися на

магістратурі.

Дедлайн – 16 листопада 2020 р.

Організатор – DAAD.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/2HPP8UR

59

https://bit.ly/2HPP8UR


Освіта  і  стажування

Конкурс “Вікіпедія для школи” 2020

Змагання проходитиме з одинадцяти предметів — англійська мова

(переклад “добрих” та “вибраних” статей з англійської Вікіпедії),

всесвітня історія, географія, зарубіжна література, інформатика, історія

України, математика, мистецтво, українська література, українська

мова і фізика. У межах конкурсу можна створювати та поліпшувати

пропоновані організаторами статті, або статті на інші теми.

Адресат – будь-які педагоги – тобто люди, які наразі працюють чи

мають досвід роботи в закладі освіти та/або педагогічну освіту.

Дедлайн – 20 грудня 2020 р.

Організатор – Громадська організація “Вікімедіа Україна”.

Деталі за посиланням – https://bit.ly/35p8cBI
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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

65

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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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 інші.

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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