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Програма бізнес-стажувань від GIZ “Fit for Partnership with
Germany”
Продовжується набір у групу “індустрія гостинності - HoReCa”!
Для того, щоб взяти участь, Вам необхідно заповнити аплікаційну форму (англійською мовою)
ТУТ: https://cutt.ly/mjFy8th та надіслати її на електронну адресу uzez_oda@ukr.net
до 10 лютого 2021 року.

Деталі за посиланням:
http://bit.ly/36kpZLM

Корисно

5

Програма бізнес-стажувань від GIZ “Fit for Partnership with
Germany”
Продовжується набір у групу “легка промисловість”!
Для того, щоб взяти участь, Вам необхідно заповнити аплікаційну форму (англійською мовою)
ТУТ: https://bit.ly/3qCfyuA та надіслати її на електронну адресу uzez_oda@ukr.net до
10 лютого 2021 року.

Деталі за посиланням:
http://bit.ly/36kpZLM

Корисно
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Конкурс civic tech інновацій Act to Connect для пошуку
цифрових рішень у відповідь на виклики пандемії
Конкурс покликаний об’єднати громадськість та соціально відповідальний IT-сектор задля
створення ІТ-продуктів, які допоможуть громадянському суспільству ефективно реагувати на
виклики пандемії.
Дедлайн – 28 лютого 2021 року.

Деталі за посиланням: http://bit.ly/3oqhvJ7

Корисно
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Гранти на персональні проекти у сфері медицини
Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проект із залученням ЄС або Великої Британії.
Ви можете навчатися на онлайн-курсі від європейських практиків або створити свій курс
з лікарями та медсестрами з ЄС у якості лекторів, щоб слухачі дізналися більше про сферу
охорони здоров’я за кордоном.
Дедлайн – 15 лютого 2021 року.

Деталі за посиланням: http://bit.ly/3teIqLE

Онлайн-курси та тренінги
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Курси для територіальних громад
Свіжа підбірка онлайн-курсів на будь-який смак!
Тут ви знайдете курси про сталий розвиток, брендинг, податки, підготовку
та впровадження проектів розвитку громад, малий та середній бізнес в ТГ та багато
іншого!
Навчатися можна, навіть залишаючись вдома!

Всі курси доступні
за посиланням:
http://bit.ly/36mplx3

Онлайн-курси та тренінги
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Безкоштовна онлайн-школа “Прозора приватизація
та оренда: Як це працює? Як контролювати?”
Для кого? Для представників ГО та журналістів!
Для чого? Щоб отримати теоретичну базу у сфері власності держмайна, практичні
навички збору й аналізу даних та проведення розслідувань.
Коли? з 8 лютого по 3 березня 2021 року.
Увага!!! Реєстрація до 3 лютого!

Деталі за посиланням:
http://bit.ly/3abTpg0

РОЗВИТОК
ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА

Р о зв ит о к г р о м ад янсько г о суспільст ва
Міні-грант “Поширення вживання української мови
в Україні”
Мета – поширити вживання української мови в Україні. Підтримуються

проекти, які стануть каталізаторами для дедалі більшого вжитку
української мови в будь-якій царині: в освіті, в бізнесі, в культурних

заходах, в соціальних мережах, тощо.
Організатор – американська фундація “Я розмовляю українською”.

Деталі за посиланням – http://bit.ly/38dnuek
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Р о зв ит о к г р о м ад янсько г о суспільст ва
Інтелектуальний грант для молодіжних центрів
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
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Р о звит о к г р о м адянсько г о суспільст ва
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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Р о звит о к г р о м адянсько г о суспільст ва
Національний конкурс “Благодійна Україна”
Мета – розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва,
меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного
стимулювання кращих благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх
організацій та практик.
Адресат – благодійники та волонтери; благодійні та неурядові
організації; суб’єкти підприємництва тощо, які реалізували значні
благодійні проекти та акції в Україні у сферах благодійної діяльності або
з розширення та популяризації благодійної та волонтерської діяльності.
Організатор – Асоціація благодійників України.
Дедлайн – 1 березня 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/3t3Io9k
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Р о звит о к г р о м адянсько г о суспільст ва
Премія за особливі досягнення у розбудові України
Розпочато прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України
за особливі досягнення молоді у розбудові України.
Адресат – особи віком до 35 років за досягнення у розбудові України
протягом 2020 року.
Організатор – Кабінет Міністрів України.
Дедлайн – 1 березня 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/2KZA4pV
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Р о звит о к г р о м адянсько г о суспільст ва
Покоління рівності: конкурс коміксів та ілюстрацій
Це можливість взяти участь у конкурсі ілюстрацій про гендерну
рівність, приуроченому до 25 річниці підписання Пекінської декларації
і Платформи дій — визначного документа для боротьби за гендерну
рівність. Серед призів – грошові винагороди, участь у виставці,
спілкування зі змінотворцями з усього світу та запрошення на
міжнародну подію ООН.
Адресат – особи від 18 до 25 років.
Дедлайн – 14 березня 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/2LWwkWL
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Р о звит о к г р о м адянсько г о суспільст ва
Програма “Гроші за роботу”
Мета – надавати можливість виконання тимчасових суспільнозначущих робіт/послуг за матеріальну винагороду (наприклад:
допомога самотнім людям похилого віку; прибирання території;
проведення майстер-класів для вразливих груп населення; роботи,
пов’язані з COVID-19).
Адресат – особи, які на даний час непрацевлаштовані, не перебувають
на обліку в Державній службі зайнятості .
Організатор – “Карітас-Київ” .
Дедлайн – 31 грудня 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/3oo7Xy0
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МАЛИЙ ТА
СЕРЕДНІЙ БІЗНЕС

М алий т а сер едній бізнес

19

Прийом концепцій субгрантових проектів
доробки/переробки плодоовочевої, м’ясної, молочної або
рибної продукції для вдосконалення партнерств із мікро-,
малими та середніми підприємствами
Заявник повинен бути готовим співінвестувати у дану діяльність не

менше 50% від суми загального бюджету проекту, виділеної на
реалізацію заходів (етап 2) субгранту.

Адресат – представники приватних підприємств або фізичні особипідприємці, що відносяться до категорії ММСП.

Дедлайн – 15 лютого 2021 р.
Організатор – “Програма USAID з аграрного і сільського розвитку

(АГРО)”.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/3prwHaj

М алий т а сер едній бізнес
Конкурс на одержання субгранту “Програма
“МІНІ-MBA для жінок-фермерів/підприємців”
Мета – сприяти економічному зростанню та процвітанню сільських
громад України шляхом розробки та реалізації освітньої програми для
жінок-фермерів і недостатньо представлених груп населення: студентів
і молоді, літніх людей, людей з особливими потребами, ВПО у сільській
місцевості, ветеранів АТО і національних меншин у сільській місцевості.
Адресат – українські навчальні заклади, громадські організації або
бізнес-асоціації.

Дедлайн – 22 лютого 2021 р.
Організатор – “Програма USAID з аграрного і сільського розвитку

(АГРО)”.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/3oozXBV
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М алий т а сер едній бізнес
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 бізнесконсультації

МСП

підприємствам

під

стати

керівництвом

жінок,

щоб

конкурентоспроможнішими.

допомогти

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

ЕКОЛОГІЯ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

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, за підтримки

Erasmus+.
Деталі за посиланням – https://bit.ly/2Z7p6Sf
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Екологія та енергозбереження
Конкурс проектів 2021/2022 від Посольства Фінляндії
Приймаються проекти з наступних тем:

- інноваційні рішення щодо переробки відходів у громадах;
- підвищення обізнаності щодо змін клімату або біорізноманіття;

- пом’якшення втрат у галузі навчання у зв’язку із пандемією COVID19.
Організатор – Посольство Фінляндії в Україні.
Дедлайн – 14 лютого 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/3mXddIw
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Екологія та енергозбереження
Конкурс стартапів “Еко-дія”
Екодія або енергоефективний стартап можуть бути різними:
озеленення, сортування, прибирання та вивезення відходів, очищення
водойм, вторинне використання речей, ресурсо- та енергозбереження.
Організатор – Всеукраїнська благодійна організація “Інститут
місцевого розвитку“.
Дедлайн – 31 травня 2021 р.
Деталі за посиланням – https://bit.ly/2JxxKFg
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Екологія та енергозбереження
Конкурс “Зберігаймо ресурси вдома!”
Мета – підвищення рівня обізнаності широкого загалу щодо шляхів
економії енергетичних та інших ресурсів Землі для зменшення викидів
вуглекислого газу та запобігання зміні клімату.
Адресат – усі бажаючі, насамперед учні, що зареєстровані у програмі
дистанційного навчання (ПДН) проєкту, їхні батьки, друзі, знайомі, а
також інші громадяни, що цікавляться питаннями енергоефективності
та енергозбереження.
Організатор – British Council.
Дедлайн – 15 липня 2021 р.
Деталі за посиланням – https://bit.ly/37oI3Up
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НАУКА ТА
ІННОВАЦІЇ

Наука т а інно вації
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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Наука т а інно вації
Всеукраїнський конкурс ескізів ракет Noosphere
Art Rocket Park
Переможцям конкурсу буде запропоновано втілити в життя свої ескізи
та перенести їх на 12 ракет однойменної інсталяції, яка буде розміщена
у експозиційній зоні ботанічного саду в м. Дніпро.
Адресат – повнолітні художники та митці з усієї України, які мають хист
та бажання створити дизайн для ракети.
Дедлайн – 1 квітня 2021 р.
Організатор – громадська організація “Асоціація Ноосфера”.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/3riPiXm
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РОЗВИТОК
КУЛЬТУРИ

Р о звит о к культ ур и
Конкурс мистецьких проєктів
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
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Р о звит о к культ ур и

33

Конкурс програми i-Portunus — Художній переклад
Програма

i-Portunus

надає

фінансову

підтримку

для

часткового

фінансування транспортних витрат (транспорт, проживання тощо) до іншої

(або до декількох) країн-учасниць програми ЄС “Креативна Європа”.
Адресат – перекладачі художньої літератури, 18+ років, які активно
працюють у літературному секторі, мають будь-які освітні кваліфікації та
досвід. Це можуть бути як індивідуальні митці, так і групи до 5 осіб.
Дедлайн – 28 лютого 2021 р.

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

Р о звит о к культ ур и
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Програма “Культурні столиці України”
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

Р о звит о к культ ур и
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Програма “Інноваційний культурний продукт”
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

Р о звит о к культ ур и
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П'ятий конкурс короткометражних фільмів, знятих
дітьми
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

ОСВІТА І
СТАЖУВАННЯ

Освіт а і ст ажування
Стипендії на навчання в Університеті Короля Данила
Гранти надаються на навчання за наступними напрямками: англійська
мова, географія, графічна робота “Тематична листівка”, журналістика,

історія України, математика, право, українська мова.
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 2020/2021 навчальному році.
Організатор – Фонд отця Івана Луцького.

Деталі за посиланням – https://ukd.edu.ua/konkursi
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Освіт а і ст ажування
Конкурс на навчання в Європейській школі Східного
партнерства
Мета – надати можливість учасникам поглибити свої знання
про Європу та Європейський Союз.

Навчання розпочнеться 1 вересня 2021 року.
Адресат – школярі віком від 16 до 17 років.
Організатор – Європейський Союз.

Дедлайн – 26 лютого 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/2KQBQtc
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Освіт а і ст ажування
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Стипендії польського уряду для молодих вчених
Це чудова можливість захистити наукову роботу з історії, міжнародних
відносин,

політології,

журналістики,

соціології,

етнології,

культурознавства, суспільної психології, менеджменту, права або

суміжних дисциплін в одному з польських університетів.
Адресат – українські науковці віком до 35 років.

Організатор

–

Центр

Східноєвропейських

університету.

Дедлайн – 1 березня 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/2KNybMj

студій

Варшавського

Освіт а і ст ажування
Програма малих грантів публічної дипломатії
на 2021 рік
Грант надається для підтримки проектів у галузі освіти. Увага!!! Цей
конкурс не підтримує пропозицій, орієнтованих на дошкільну та

початкову освіту.
Адресат – громадські (недержавні) організації, зареєстровані в Україні.
Організатор – Посольство США.
Дедлайн – 15 липня 2021 р.
Деталі за посиланням – http://bit.ly/3qrb5uF
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Освіт а і ст ажування
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

42

Освіт а і ст ажування
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

По ст ійно діючі г р ант и т а ст ипе нд ії
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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По ст ійно діючі г р ант и т а ст ипе нд ії
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),
університетське

навчання

(загальний

бюджет:

грант

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

на
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По ст ійно діючі г р ант и т а ст ипе нд ії
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,

недержавних та неприбуткових.
Організатор – Посольство США.

Деталі за посиланням – goo.gl/B3JEj5

що

мають

статус

По ст ійно діючі г р ант и т а ст ипе нд ії
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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По ст ійно діючі г р ант и т а ст ипе нд ії
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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По ст ійно діючі г р ант и т а ст ипе нд ії
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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По ст ійно діючі г р ант и т а ст ипе нд ії
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
закордонних справ Данії.

фінансової

Деталі за посиланням – goo.gl/sohqcM

підтримки

Міністерства
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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

