


Єврорегіон "Дністер" м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com Страница  1 из 22

№ Мета та пріоритети грантової програми Умови подачі заявок Дед-лайн Сума фінансування
Посилання на детальну 

інформацію 

1

Посольство Канади в Україні оголошує відкриття програми Канадського фонду місцевих ініціатив на 

2017-2018 рік та оголошує конкурс проектів. Протягом майже трьох десятиліть Канада фінансувала 

помірні проекти розвитку у країнах, що розвиваються за допомогою Канадського фонду місцевих 

ініціатив (КФМІ). За ці роки КФМІ не лише надав значну допомогу людям з країн, що розвиваються, але 

також допоміг налагодити відносини Канади з цими людьми, їх громадянським суспільством та 

інституціями.

За допомогою КФМІ, Посольство Канади у Києві має змогу фінансувати проекти, націлені на наступні 

тематичні пріоритети:

Сприяння гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок і дівчат;

Cприяння розвитку людського потенціалу, зокрема, в сферах охорони здоров‘я, харчування та освіти;

Відстоювання і закріплення прав людини, інклюзивного і відповідального управління, демократії, 

мирного плюралізму і поваги до різноманітності;

Підтримка інклюзивного та ―зеленого‖ економічного зростання;

Сприяння вирішенню проблем навколишнього середовища, в тому числі водних ресурсів і зміни клімату;

Підтримка миру і безпеки.

Канадський фонд не фінансуватиме проекти,  які мають суто накладні витрати, пов‘язані з управлінням 

організації, мають безперервний або періодичний характер, масштабне будівництво, і спрямовані на 

задоволення загальних бюджетних потреб.

Заявки на фінансування мають подаватися англійською мовою, згідно 

аплікаційної форми (2017 CFLI Project Application for Funding) та додатку до неї 

(2017 CFLI Project Budget).                                                                                                  

Базові вимоги: Апліканти повинні:

1.Бути зареєстрованими як українське громадське об‗єднання чи організація, 

наприклад: Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;

Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому 

рівні; Міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна організація та 

установа або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку;

Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка 

працює над місцевими проектами розвитку, та Канадська неурядова та  

неприбуткова організація, що реалізує проекти з місцевого розвитку через 

місцевий офіс;

2. Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані 

українськими державними органами; 3. Мати діючий банківський рахунок в 

українській фінансовій установі і мати змогу надати інформацію про рахунок; 4. 

Подати заповнену заявку на фінансування (разом з додатком) у формі, 

передбаченій Посольством Канади; 5. Бути спроможними продемонструвати 

реальну корисність для цільової аудиторії/клієнтів, особливо для жінок, дітей, 

молоді, меншин, інвалідів та/чи людей похилого віку.

12 травня 2017 р.

 від 5 до 35 тис. канадських 

доларів. Максимальна сума 

гранту - 50 тис. канадських 

доларів 

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-

kanadskoho-fondu-mistsevyh-initsiatyv-na-

2017-2018-rik-vid-posolstva-kanady

2

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), приймає заявки від кваліфікованих організацій, які 

займаються питаннями боротьби з ВІЛ-СНІДом в Україні, для фінансування діяльності під назвою 

«HealthLink Україна».    Загальна мета HealthLink  -- прискорити зусиля України щодо припинення ВІЛ як 

загрози для здоров'я населення до 2030 р.

Заявку на участь мають право подавати будь-які місцеві українські громадські 

або комерційні організації, які: загеєстровані відповідн до Українського 

законодавства; основне місце діяльності яких в Україні; не контролюється 

іноземною юридичною чи фізичною особою.

15 травня 2017 р. $ 22 млн протягом 5 років. http://gurt.org.ua/news/grants/37711/

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ          

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Грант на підтримку боротьби з ВІЛ-СНІДом в Україні

Посольство Канади                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Програма Канадського фонду місцевих ініціатив на 2017-2018 рік

Громадська організація  
«Ресурсно-інформаційний  
центр «Громади Вінниччини» 

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВІННИЧЧИНИ: ГРАНТИ. КОНКУРСИ. НАВЧАННЯ 
10.05.2017р. 

Єврорегіон  
"Дністер" 

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-kanadskoho-fondu-mistsevyh-initsiatyv-na-2017-2018-rik-vid-posolstva-kanady
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-kanadskoho-fondu-mistsevyh-initsiatyv-na-2017-2018-rik-vid-posolstva-kanady
https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-kanadskoho-fondu-mistsevyh-initsiatyv-na-2017-2018-rik-vid-posolstva-kanady
http://gurt.org.ua/news/grants/37711/


Єврорегіон "Дністер" м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com Страница  2 из 22

3

Рада Європи запрошує до подання проектних пропозицій оголошено в рамках Проекту Ради Європи 

«Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні», який впроваджується Конгресом місцевих та 

регіональних влад Ради Європи, для органів місцевого самоврядування в Україні, представники якого 

брали участь в семінарах «Мери - лідери змін», організованих протягом 2014 - 2017 року в рамках проекту 

«Сприяння розвитку місцевої демократії в Україні».                                                                                                  

Заповнену і підписану заявку на отримання гранту англійською та українською мовою разом із 

супровідними документами потрібно надіслати в електронній формі (файли Word і/або PDF) на таку 

електронну пошту: congress.cooperation@coe.int. Електронні листи повинні містити таке посилання в темі 

листа: APPLICATION: 2017 – Local initiatives on transparency and citizen participation in Ukraine.

для органів місцевого самоврядування в Україні, представники якого брали 

участь в семінарах «Мери - лідери змін»

21 травня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/grants/38385/

4

ГО «Дирижабль» шукає 10 мотивованих редакцій з невеликих міст України (50-250 тисяч населення), які 

безкоштовно отримають сучасні сайти, річну менторську підтримку та кошти на рекламну кампанію своїх 

інтернет-видань. ГО ―Дирижабль‖ надає сайт на платформі The City (на ній вже працює міський сайт 

Ірпеня — theirpin.city, щоправда, редакція робить все самостійно, без менторської підтримки). Це сучасна 

верстка, адаптивний дизайн (зручно читати та смартфонах і планшетах), можливість самостійно 

налаштовувати сайт — додавати розділи, блоки, змінювати їхнє розміщення та вигляд.

Подавати заявки можуть комунальні та приватні медіа, які досі не мають 

власних сайтів або хочуть осучаснити існуючі.                                                                     

Критерії відбору:

Можливість призначити журналіста або редактора, яка займатиметься 

розвитком інтернет-видання, та наявність ресурсів на це.

Наявність у команді комерційного менеджера.

Готовність виконувати план розвитку видання.

Існування на ринку не менше 3-х років.

Фінансова стабільність видання.

22 травня 2017 р.

Кожна редакція безкоштовно 

отримує дизайнера, який 

готуватиме інфографіку, 

ілюстрації, картинки для 

соціальних мереж.  

Також ми оплачуємо рекламу 

інтернет-видань на біл-

бордах у місті. 

http://gurt.org.ua/news/grants/38161/

5

Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» 

оголошує про початок проекту «Управління відходами в місцевих громадах: досвід розвитку сільських 

територій країн Вишеградської четвірки для країн Східного Партнерства».  Проект реалізується спільно з 

8 партнерами з 5 європейських країн за підтримки Міжнародного Вишеградського Фонду.   Проектом 

передбачено:

- проведення у червні 2017 року п‘ятиденного тренінгу на тему поводження з твердими побутовими 

відходами для 27 громад Вінницької області (по одній громаді з кожного району) та 7 громад Республіки 

Молдова (по одній громаді з районів, що входять до складу Єврорегіону «Дністер»);

- проведення у серпні 2017 року дводенного ворк-шопу у м.Вінниця для учасників з України та 

одноденного ворк-шопу в м.Сороки для учасників з Молдови;

- двотижневий навчально-методичний виїзд у жовтні 2017 року до країн Вишеградської четвірки (Польщі, 

Угорщині, Чехії та Словаччині) для представників 14 українських та 4 молдовських громад, які 

підготують найкращу діагностику сучасного стану поводження з твердими побутовими відходами;

розробка індивідуальних стратегій поводження з твердими побутовими відходами для 18 пілотних 

громад;

- створення посібника Методичних рекомендацій щодо розробки стратегій поводження з твердими 

побутовими відходами;

- проведення у липні 2018 року Міжнародної конференції за участі європейських експертів.

Запрошуємо представників територіальних громад Вінницької області та 

Республіки Молдова до участі у проекті «Управління відходами в місцевих 

громадах: досвід розвитку сільських територій країн Вишеградської четвірки 

для країн Східного Партнерства».                                   Учасниками всіх 

навчальних заходів від кожної громади стануть представник органу місцевого 

самоврядування та представник громадськості.

23 травня 2017 р

https://www.prostir.ua/?grants=proekt-

schodo-upravlinnya-vidhodamy-v-mistsevyh-

hromadah-dlya-predstavnykiv-terytorialnyh-

hromad-vinnytskoji-oblasti-ta-respubliky-

moldova

6

Конкурс грантів проводиться в рамках проекту «Просування реформ в регіони», який фінансується 

Європейським Союзом в рамках програми  «Підтримка громадянського суспільства в Україні». 

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:

- статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року;

- спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними 

(включаючи фінансове звітування).

30 травня 2017 р.

Максимальний розмір гранту 

(грн):

750 000

http://gurt.org.ua/news/grants/37760/

Рада Європи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Гранти від Ради 

Європи на підтримку місцевої демократії

Вінницький обласний осередок Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина»                                                                                                                                                                                                                                   

Проект «Управління відходами в місцевих громадах: досвід розвитку сільських територій країн Вишеградської четвірки для країн Східного Партнерства»

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та Європейська Правда                                                                                                                                                                                                                                                                            

5 хвиля конкурсу «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні». 

ГО “Дирижабль”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

10 місцевим редакціям допоможуть запустити сучасні інтернет-видання

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Конкурс є ініціативою «Mayors for Economic Growth Pioneer Projects», створеного Європейською комісією 

26 жовтня 2016 року в Єревані в ході конференції високого рівня для країн Східного партнерства 

Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Республіки Молдова і Україна.                                     Мета 

конкурсу: зростання спроможності органів місцевого самоврядування як фасилітаторів економічного 

зростання регіонів.

Завдання та пріоритети конкурсу:

- Направлення на сталий місцевий економічний розвиток;

- Підтримка створення нових робочих місць шляхом розвитку їх потенціалу та технічних навичок в 

громадянському суспільстві.

Участники: зареєстровані неприбуткові організації, громадські об‘єднання, які 

знаходяться в місці з населенням до 150 тисяч жителів, об‘єднані територіальні 

громади.

31 травня 2017 р.

Мінімальна сума гранту: EUR 

500,000

Максимальна сума гранту: 

EUR 1.000.000                      

Бюджет конкурсу: EUR 

4.500.000.

http://sbiz.club/8042/granty-na-rozvytok-

organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-vid-

yevropejskoyi-komisiyi/?_utl_t=fb

8

У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у річницю

встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Протягом наступного року

Посольство США планує провести низку культурних та освітніх заходів, що мають на

меті відсвяткувати багату на події історію співпраці між народами двох країн, висвітлити

важливі спільні історії успіху, а також надати можливість народам двох країн уявити, як

саме вони працюватимуть разом протягом наступних 25-и років задля розвитку, зміцнення

та розширення взаємовідносин між США та Україною.

Програма передбачає можливість виконання різних культурних та освітніх проектів. Деталі за 

посиланням.

Учасниками програми можуть стати українські та американські фізичні особи 

або організації, що мають статус недержавних і

неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.

1 вересня

2017 року.

8,000 доларів США для 

фізичних осіб і 25,000 

доларів США для

неурядових організацій

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/

pdf/FY17-Public-Diplomacy-Small-Grant-

Program-Ukr.pdf
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ЄС і Рада Європи розпочали конкурсний набір проектних пропозицій, спрямованих навести мости між 

молоддю і тими, хто приймає рішення. 

9 жовтня 2016 року відбудеться онлайн вебінар щодо процедури подання заявок та особливостей онлайн 

інструменту OPIN

Дослідницько-інноваційний проект EUth пропонує молоді та громадським 

організаціям, а також державним органам влади, подавати на розгляд проекти 

на тему електронної участі молоді. Важливі дати – 31 жовтня 2016 року; 31 

грудня 2016 року. 

Протягом року 10 000 євро http://gurt.org.ua/news/grants/34534/

10

В рамках Програми передбачено надання мікрогрантів, що сприятимуть всебічній співпраці соціально 

активних громадян, насамперед молоді, на міжрегіональному рівні через:

- спільні обговорення стратегії розвитку країни;

- творче і терпиме переосмислення розмаїтої історичної та культурної спадщини;

- аналіз та переосмислення своєї індивідуальної та регіональної ідентичності;

- обміни досвідом, відчуттями, переживаннями, поглядами;

- розвінчування навіяних пропагандою стереотипів;

- порозуміння і протистояння пропагандистським кліше.

До участі в конкурсі запрошуються соціально активні люди, які хочуть 

поділитися своїм досвідом та започаткувати співпрацю з представниками 

географічно-протилежних областей. Підтримка надаватиметься заявникам, що 

планують тривалу взаємодію, розвиток своїх проектів, налагодження контактів 

для подальшої діяльності. Учасниками можуть бути: молодіжні лідери, 

активісти, члени громадських організацій, учасники спільнот, громадські та 

культурні діячі, митці, журналісти, вчителі, викладачі, підприємці, та інші.

Заявки приймаються 

на постійній основі 

від 4 липня 2016 р. до 

1 травня 2018 р.

Максимальна сума одного 

гранту для громадської 

організації 8323 

грн. Максимальний обсяг 

гранту для фізичної особи 

складає 6964 грн. Протягом 

двох років проект передбачає 

фінансову підтримку 500 

обмінів.

http://www.kultura.org.ua/?p=1058
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Тревел-грант ім. Богдана Сольчаника організовується з метою вшанування пам‘яті Героя України, Героя 

Небесної Сотні Богдана Сольчаника – історика, випускника Львівського Національного Університету, 

викладача Українського Католицького Університету, представника української наукової еліти, який під 

час Революції Гідності готував до захисту дисертацію, присвячену виборчим процесам, і який вважав за 

обов‘язк викладача підтримати студентську молодь у прагненні захистити в Україні право людей на вільні 

зібрання, демократію і європейські цінності                                                                                    .Тревел-грант 

покриватиме транспортні витрати, пов‘язані з поїздкою для участі у науковій конференції (гуманітарні, 

технічні і природничі науки) для українських науковців (студентів, аспірантів, кандидатів наук, 

викладачів) в університеті Кембридж та університеті Оксфорд.                                                                                                 

Конкурс має за мету допомогти талановитим вченим з України знайти визнання у світі.

У Конкурсі можуть брати участь українські науковці (студенти, аспіранти, 

кандидати наук, дослідники, викладачі) вищих навчальних закладів України 

денної або заочної форми навчання, працівники науково-дослідницьких 

інститутів, які вивчають гуманітарні, технічні і природничі науки (далі – 

Учасник Конкурсу).

Учасник може взяти участь у Конкурсі незалежно від наявності рекомендацій 

деканату, кафедр, отримання державних або інших стипендій, заохочень, рівня 

доходів тощо.

1 липня 2017 р.

Покриває транспортні 

витрати, пов‘язані з поїздкою 

для участі у науковій 

конференції

http://heavenly-

hundred.org.ua/projects/%D1%82%D1%80

%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1

%82-%D1%96%D0%BC-

%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0

%B0%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1

%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA

%D0%B0/

ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" та ГО "Кембриджська спільнота України"                                                                                                                                                                                                                                                                                

Грант на наукову подорож ім. Богдана Сольчаника 

Центр культурного менеджменту за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США)

Річна програма національних обмінів, зорієнтована на активізацію контактів між регіонами України

Посольство США в Україні

Програма «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів» 2017 року

«Mayors for Economic Growth Pioneer Projects»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Гранти на розвиток органів місцевого самоврядування від Європейської комісії

Європейський Союз та Рада Європи

Гранти на підтримку електронної участі молоді у прийнятті державних рішень

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/FY17-Public-Diplomacy-Small-Grant-Program-Ukr.pdf
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/FY17-Public-Diplomacy-Small-Grant-Program-Ukr.pdf
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http://gurt.org.ua/news/grants/34534/
http://www.kultura.org.ua/?p=1058
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Фонд Роберта Боша спільно з Чорноморським фондом регіонального співробітництва Німецького Фонду 

Маршала (BST) продовжують спільне фінансування ініціативи на підтримку дій, спрямованих на 

зміцнення довіри неурядових секторів Південного Кавказу, України, Молдови та сусідніх країн. Партнери 

переконані, що громадянське суспільство здатне зробити вагомий внесок у зміцнення довіри, 

взаєморозуміння та примирення між населенням територій, які зараз втягнені у збройні конфлікти. Ця 

ініціатива має на меті заохотити грантоотримувачів дослідити нові шляхи, методи та підходи, що 

сприяють розвитку взаєморозуміння.                                                                                                                    

Заявникам особливо радять подавати пропозиції для проектів, які триватимуть довше, ніж 6 місяців, у 

травневій заявці. Проекти мають бути чіткими, інноваційними у побудові довіри і мати реалістичний та 

економічно розрахований бюджет. Ідеї проектів можуть бути сфокусовані на різних платформах 

(навколишнє середовище, музика, спорт тощо), тому, що єднає людей конфліктних територій, фасилітації 

комунікації між регіональними ―акторами‖ у неформальній атмосфері на Південному Кавказі та 

прилеглих регіонах, використанні медіа засобів у розвитку взаєморозуміння.                                                                                                                                           

Проекти мають бути завершені та прозвітовані перед BST до липня 2018. Максимальна тривалість 

проекту не має перевищувати 6 місяців.

Проектні пропозиції повинні бути представлені тільки англійською мовою, використовуючи бланки заяв 

і бюджету з веб-сторінки BST. 

Проекти мають бути ініційовані громадськими організаціями, які можуть 

ефективно залучити цільову аудиторію серед населення регіону в діяльність 

свого проекту. Організації, які подають заявку, мають бути зареєстровані в 

одній з країн: Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія, 

Туреччина і Україна. Залучення додаткових партнерів (особливо з ЄС) – 

можливе і вітається.

Перевага надається проектам за наступними напрямками:

-побудова чи зміцнення місцевих, обласних та національних можливостей,       -

спрямованих на підтримку співвіснування та реінтеграцію;

-закордонні ініціативи для молоді

-громадянська освіта та активне громадянство

-історичний досвід примирення та його передача молодому поколінню

-мистецтво та культурна робота, спрямована на примирення та мирне життя

роль ЗМІ у подолання стереотипів

Особлива увага приділяється багатостороннім ініціативам і тим, що мають 

зв‘язок з сусідніми країнами.

26 травня 2017 р. – 

зацікавленим 

організаціям 

пропонується 

подаватися з 20 

квітня 2017 до 26 

травня, 18:00 год. у 

Бухаресті, Румунія 

(UTC+3:00).      29 

вересня 2017 -– 

зацікавлені можуть 

подаватися лише з 1 

серпня 2017 до 29 

вересня 2017 до 18:00 

у Бухаресті, Румунія 

(UTC+3:00).

приблизно 23000 $ 

(приблизно 18000 євро). 

Багатосторонні проекти 

можуть перевищувати дану 

суму в окремих випадках

https://www.prostir.ua/?grants=hrantovyj-

konkurs-zmitsnennya-doviry-2017-2018
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КримСОС і Агентство ООН у справах біженців продовжують грантову програму для допомогти 

волонтерським ініціативам переселенців в самостійному вирішенні їх проблем, захисту їх прав і свободю                                                                                                                                                    

НАПРЯМОК ПРОЕКТІВ

- інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та місцевими громадами;

- захист прав переселенців;

- зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

- надання підтримки жінкам та вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також захист 

людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення;

- поліпшення/створення інфраструктурних соціальних об‘єктів для спільного користування ВПО і 

місцевими громадами.

 Термін реалізації проекту – до кінця 2017 року.                                                                                                                                                          

УВАГА: дана програма не спрямована на поліпшення житлових умов і гуманітарної ситуації конкретної 

сім‘ї, на закупівлю продовольчих та непродовольчих товарів, призначених для гуманітарної допомоги 

переселенцям, а також на покриття адміністративних витрат і заробітної плати учасників проекту. Також 

допомога не надається у вигляді готівкових коштів.

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

• група/організація/ініціатива, що має чітко організовану структуру і 

складається мінімум з трьох осіб, з яких мінімум двоє є переселенцями (не 

менше 50% групи повинні бути переселенцями);

• група/організація/ініціатива, що активно працює в сфері захисту прав 

внутрішньо переміщених осіб.                                                                       

ОСНОВНІ УМОВИ:

• проект носить некомерційний, неполітичний і недискримінаційний характер;

• проект спрямований на вирішення викликів/проблем різного характеру, з 

якими стикаються внутрішньо переміщені особи;

• кількість прямих/непрямих бенефіціарів допомоги, отриманої в результаті 

реалізації проекту;

• довгостроковість результату проекту;

• оплата товару/послуги повинна бути проведена до 10 грудня 2017 року;

• співпраця з владою та іншими громадськими організаціями/ініціативними 

групами, на місцевому/національному рівнях

15 грудня 2017 р. до 25 000 грн http://gurt.org.ua/news/grants/37856/
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Фонд сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій забезпечує фінансову

підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку

спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Заявки мають відповідати одному або декільком 

тематичним пріоритетам Фонду (деталі за посиланням):

ефективності та самозабезпеченню третього сектора;

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації 

взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує 

проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові 

громадянського суспільства в Україні.

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус 

недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри. конкурс є постійно 

діючим

Максимальна сума 

фінансування одного проекту 

складає 24,000 доларів США,

середні суми грантів 

становлять від 5,000 до 

15,000 доларів США 

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/

pdf/demgrants-small-2014-ukr.pdf

Посольство США в Україні

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії

КримСОС і Агентство ООН у справах біженців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Грантова програма підтримки ініціатив переселенців

Спільна ініціатива Фонду імені Роберта Боша і Чорноморського Фонду (The Black Sea Trust).                                                                                                                                                                                                                                        

Грантовий конкурс «Зміцнення довіри» 2017-2018

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та на

допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють

над проектами, пов‘язаними з медіа. 

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

1. Підвищення якості журналістської освіти.

2. Покращення професійних стандартів серед журналістів.

3. Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа.

4. Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями.

Засіб масової інформації має бути незалежним. Державні, комунальні або 

партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Університети можуть виступати 

партнерами неурядових організацій у медійних проектах. Фонд також надає 

індивідуальні гранти журналістам та представникам українських засобів 

масової інформації або медіа організацій як приватних так і  державних.

Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо 

їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа. 

Протягом року  24 000 дол. США
http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/

pdf/mdf-2014-ukr.pdf
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Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних фондів. Сприяє розвитку знань, 

підтримує індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає поліпшити державну політику; надає 

інформацію громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ.

Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:

– «Інтернаціональна програма», що фінансується Фондом, зосереджена на міжнародних питаннях, у тому 

числі питаннях прав людини і міжнародного правосуддя, світу і безпеки;

– збереження стійкого розвитку, міграції; 

– середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;

– репродуктивного здоров'я.

Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення 

справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту 

довкілля.

Протягом року
Суми фінансування визначені 

окремими програмами
https://www.macfound.org/about/
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National Geographic оголосив про відкриття грантової програми «Молоді дослідники» (Young Explorers 

Grants), яка має на меті підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проект чи провести 

польове дослідження в одній із 18 країн Азії.

Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм National Geographic:

– the Committee for Research and Exploration

– the Expeditions Council

– the Conservation Trust.

У програмі можуть взяти участь археологи, антропологи, астрономи, екологи, 

геологи, біологи, фотографи і всі зацікавлені збереженням навколишнього 

середовища, тваринного світу, архітектури.

Участь у гранті мають право брати дослідники віком від 18 до 25 років та з 

досвідом дослідницької роботи.
Протягом року

Розмір гранту буде становити 

від 2 000 до                            5 

000$.

https://biggggidea.com/opportunities/granti-

dlya-doslidzhen-vid-national-geographic-

molodi-doslidniki-/
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Користь від програми в першу чергу отримають ті українці, які потерпіли від конфлікту на сході країни, у 

т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів, а також інваліди, малозабезпечені жінки та 

представники інших незахищених суспільних груп. У квітні поточного року WNISEF та Ощадбанк мають 

спільно визначити перших отримувачів кредитів шляхом відкритого конкурсу.

Враховуючи ті масштабні соціальні й економічні виклики, що нині постають перед Україною, програма 

пільгового кредитування WNISEF забезпечить доступ до фінансових ресурсів за поміркованими ставками 

для соціальних підприємств, які вирішують проблеми вразливих спільнот українського суспільства.

Загальна сума кредитів, які будуть видані в рамках програми протягом 

наступних трьох років, складе 100 млн. грн. Сума одного кредиту перебуватиме 

у межах від 250 тис. до 2,5 млн. грн. Програма гарантує, що для класичних 

соціальних підприємств (діяльність яких спрямована виключно на вирішення 

соціальних питань) ставка за затвердженим кредитом складатиме не більше 5% 

річних, а для тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків на 

фінансування соціальних підприємств або суспільно корисної діяльності – не 

більше 10% річних. За період діяльності програми буде загалом видано 150-300 

кредитів.

Протягом року  від 250 тис. до 2,5 млн. грн. https://goo.gl/frQzuH
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Програма передбачає фінансову підтримку проектів, спрямованих на підтримку та зміцнення демократії.

Тема цього року: "Демократія в дії": розширення простору для діяльності громадянського суспільства. 

Організацій, які працюють з темами, що пов'язані з основними цінностями і 

правами людини, закріплені у Варшавській декларації, мають право на 

фінансування.

Заявки заповнюються англійською мовою.

Протягом року
Загальний бюджет програми - 

$272,000

http://www.community-

democracies.org/Working-for-

Democracy/Initiatives/CD-UNITED

Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк» 

Інноваційна програма кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками

Community of Democracies запрошує організації подавати заявки на фінансування в рамках CD-UNITED program

Посольство США в Україні

Загальний конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ

Гранти для досліджень від National Geographic «Молоді дослідники»

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-2014-ukr.pdf
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COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом 

2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються Європейською комісією, щороку змінюється.

Які можливості це відкриває для українського МСП?

Доступна для України Програма на 2016 рік складається із 25 підпрограм, які класифіковано за трьома 

напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

Серед цих програм: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців, 

Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та 

багато інших.

Хто має право брати участь у програмах COSME та коли вона почне 

працювати?

Український малий та середній бізнес, громадські організації, установи, 

агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які українські бізнес-

асоціації, профспілки, кластери, органи державної влади, отримують 

можливість і право брати участь в проектах COSME. Окремі вимоги до 

учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з підпрограм.

У березні 2016 року представники Європейської комісії почнуть обирати 

організації на території України, що будуть реалізовувати окремі підпрограми 

коштом бюджету COSME.

Терміни визнаені 

окремими 

програмами.

Суми фінансування визначені 

окремими програмами
http://goo.gl/GRVij1
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Через конкурс грантів Платформа має на меті посилити ОГС, які є активними у суспільстві та зацікавлені 

у

власному організаційному розвитку. Більш спроможні ОГС здатні розробляти та/або виконувати якісніші

проекти та програми, що приводить до значущих соціальних змін у суспільстві.

Під організаційним розвитком Платформа Маркетплейс має на увазі розвиток чотирьох спроможностей:

-Технічні спроможності

-Організаційні спроможності

-Адаптивні спроможності 

-Спроможність впливати 

 Види грантів з організаційного розвитку ОГС

Грант з організаційного розвитку - це грант, який можна використати на 

зміцнення організаційної спроможності Вашої ОГС.

- Базовий грант (максимальна сума  –  $1000) 

- Грант для поглибленого навчання (максимальна сума  – $7000)

- Грант для групи організацій (максимальна сума  – $7000) 

- Грант для здійснення навчального візиту (максимальна сума  –  $3000) 

 Грант на участь у навчальних заходах (максимальна сума  –  $1000) 

До участі в цьому конкурсі запрошуються:

• офіційно зареєстровані громадські організації і благодійні організації/фонди, 

які мають статус неприбуткових;

• ініціативні групи громадян, які відповідним чином обґрунтують потребу в 

організаційному розвитку.

Протягом року
від 1000 доларів 

до 7 000 доларів

http://cd-platform.org/publications/1284-

granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs
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Правозахисний центр «Поступ» в рамках проекту «Побудова системи захисту жертв порушення прав 

людини в Криму та на Сході України» за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні 

відкриває конкурс грантів для забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали або 

отримують погрози і можуть постраждати у зв‘язку зі своєю професійною діяльністю в Луганській та 

Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим. 

Допомога надається особисто людині, групі осіб, організаціям, після розгляду заявки. Максимальний 

обсяг фінансування - 2000 EUR. В екстрених випадках, сума може бути збільшена. 

Хто може отримати допомогу: 

1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп; 

2. Журналісти; 

3. Лідери і члени органів самоорганізації населення; 

4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей; 

5. Люди, що продовжують роботу в зоні конфлікту, а також люди, що виїхали із 

зони конфлікту і допомагають у його вирішенні. 

Цей список не є вичерпним. Кожна заявка, що надійшла до нас буде розглянута. 

Заявки приймаються 

на постійній основі

Максимальний обсяг 

фінансування - 2000 EUR. В 

екстрених випадках, сума 

може бути збільшена. 

http://goo.gl/qiNoVi
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Мета програми – підтримати переселенців в спробах самостійного вирішення їх проблем та захисту їх 

прав і свобод.

На гранти можуть претендувати проекти, спрямовані на:

-інтеграцію і побудову діалогу між переселенцями і місцевими громадами;

-захист прав переселенців;

-зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

-надання підтримки жінкам і вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також захисту 

людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення; -ін.

До участі в конкурсі грантів запрошуються:

- як зареєстровані організації так і незареєстровані волонтерські групи, що 

складаються мінімум з трьох осіб, з яких двоє є переселенцями (не менше 50% 

групи повинні бути переселенцями);

- волонтерська група/організація, яка активно працює в сфері допомоги 

переселенцям.

Програма діє до кінця 

року.

Бюджет проекту до 25 000 

грн (сума може 

переглядатися в окремих 

випадках)

http://krymsos.com/settlers/news/grantovay

a-programma/

Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу

 "Платформа ровитку громадянського суспільства" 

Гранти для організаційого розвитку 

Правозахисний центр «Поступ»

Проекту «Побудова системи захисту жертв порушення прав людини в Криму та на Сході України» 

КримSOS і Агентство ООН у справах біженців.

Грантова програма підтримки волонтерських ініціатив

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським 

журналістам, медіа-організаціям і НУО, які працюють над проектами, пов'язаними з медіа.

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

- Підвищення якості журналістської освіти;

- Покращення професійних стандартів серед журналістів;

- Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа;

- Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями.

Основні вимоги програми: Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від 

незалежних українських ЗМІ - друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів. 

Державні, комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. 

Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам 

українських медіа, незалежно від їхнього статусу. НУО можуть претендувати на 

отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові 

українських медіа.

Протягом року до 24 000 дол. США http://goo.gl/WnFWDu
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Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові громадянського 

суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій 

забезпечує фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють 

розвитку спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Вибір проектів базується на спроможності 

ГО вказувати на конкретні досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду. 

Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду:

- Економічні реформи;

- Антикорупційні програми та прозорість органів влади;

- Допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

- Антипропаганда;

- Допомога ветеранам.

Головні вимоги до проектів:

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус 

недержавних та неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до 

українського законодавства. До таких належать: громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.

Тривалість проекту не має перевищувати одного року. Протягом року до 24 000 доларів США http://goo.gl/mrWNv0 
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Мета мікрофінансування - швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і 

підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів, що 

діють в громадських інтересах. 

Напрямки проектних пропозицій:

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

Пропозиції можуть подавати:

- урядові або місцеві органи влади 

- НУО

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською 

мовою до Посольства Естонії в Україні. 

Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. Немає до  15 тис. євро
http://goo.gl/9QMZn4
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Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в соціальні 

інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій та проектів на 

різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до промислового чи інших 

видів впровадження

Фонд підтримує проекти на етапі:

1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та 

запуску проекту.

2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої 

результати.

3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

Немає
від 50 000 до 15 000 000 

доларів
http://www.globalinnovation.fund/
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Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та свобод, права 

на самостійне життя і економічну самодостатність.

Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями, а також 

заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких 

складаються з людей з обмеженими можливостями.

Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:

1. Подача ідеї.

2. В разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма 

проектної пропозиції.

Немає
від 500 до 10 000 євро http://goo.gl/I1Y8z5 

Посольства США в Україні.

Програма Фонду розвитку українських ЗМІ – 2016

Посольства США в Україні.

Фонд сприяння демократії

Міністерство закордонних справ Естонії

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади

Глобальний інноваційний фонд

The ABILIS Foundation. 

Фінансування організацій у справах людей з обмеженими можливостями

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя  громад.

Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання водних 

ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Немає

Необмежені http://goo.gl/Zd3rz8 
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Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на  посилення  справедливості,  рівності  прав і 

підтримку в суспільстві

Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору; 

підвищення активності громадськості.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року від 15 тис. доларів http://goo.gl/KvGQox 
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Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної орієнтації 

(лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над жінками; боротьба з 

найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування); свобода думки і слова та 

свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та розвиток; розвиток бізнесу та 

прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО) Потягом року
Максимальний розмір гранту 

– EUR 499,000
https://www.government.nl/
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Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення ефективності 

їх діяльності, шляхом надання  ліцензійного програмного забезпечення. 

Учасники -  ГО, що мають статус благодійної в країні реєстрації. Програмне 

забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп‘ютери, які 

належать організації. За умовами програми операційна система не постачається, 

надається лише її оновлення (upgrade) до останньої версії. Скористатися цим 

оновленням можна, лише якщо на комп‘ютерах встановлено ліцензійну 

операційну систему Windows будь-якого випуску. Якщо ваша ГО використовує 

контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати, вкажіть це у вашій заяві. 

Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Потягом року

Безкоштовне ліцензійне 

програмне забезпечення 

Microsoft  для зареєстрованих 

комп‘ютерів ГО

http://goo.gl/qg6rDh 
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Європейський фонд підтримки демократії (The European Endowment for Democracy, EED) надає підтримку

організаціям, неформальним платформам та окремим активістам, діяльність яких спрямована на розвиток

і зміцнення демократичного громадянського суспільства. Тривалість проектів та суми грантів

визначаються індивідуально.

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення 

демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених 

Європейською політикою сусідства. На гранти EED можуть претендувати 

організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники 

незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх 

структури та формальний статус.

Немає 10 000 до 150 000 євро https://www.democracyendowment.eu/
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Мета - підтримка інноваційних локальний організацій, що працюють з вразливими групами дітей. 

Сфери інтересів: 

- жертви торгівлі дітьми, діти-біженці, дитяча робоча сила; 

- молодь та підлітки (вразливі групи); 

- професійно-технічна і початкова освіта; 

- ВІЛ/СНІД; 

- Інваліди.

Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист 

зацікавленост (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам 

фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.

Лист зацікавленості 

можна надсилати 

протягом усього року

від $25,000 дo $75,000 http://www.globalfundforchildren.org/

The Coca-Cola Foundation.

Community Support Opportunity

Фонд Ч. Ст. Мотта

Громадянське суспільство

Уряд Нідерландів

Фонд захисту людських прав. Малі гранти

Microsoft

Програма Microsoft Software Donation

Європейський фонд підтримки демократії

Глобальний дитячий фонд 

Конкурс: «Надання послуг вразливим групам дітей»

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку та надання фондів для молодіжної діяльності, що

популяризують права людини, демократію, толерантність і солідарність. Це надає молоді можливість

голосу в політичному та демократичному житті, а також необхідні знаряддя для ефективного

функціонування у сучасному суспільстві.

Проекти повинні бути спрямовані на:

-зміцнення миру і співробітництва;

-сприйння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю;

-заохочення обміну інформацією;

-стимул взаємодопомоги.

Хто може подати заявку?

Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7 державах-членах;

Міжнародні мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7 держав-членів;

Регіональні мережі молодіжних НУО з 4-6 держав-членів;

Національні молодіжні НУО держав-членів;

Місцеві молодіжні НУО держав-членів. Немає

Сума фінансування залежить 

від обраної грантової 

програми

http://www.coe.int/en/web/european-youth-

foundation/home
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Програма малих грантів спрямована на підтримку ініціатив з підвищення кваліфікації, отримання знань та 

навичок шляхом проходження практичного чи теоретичного навчання на базі міжнародних, європейських 

організацій інституцій чи НГО, що працюють чи проводять навчання в сфері захисту прав мігрантів чи 

адвокації.

Програмна тематика:

1.  «Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів». Специфічною метою навчання є 

отримання навичок та знань щодо застосування міжнародного на національного законодавства в сфері 

захисту прав мігрантів: біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства, трудових мігрантів Заявник 

визначає сферу своїх професійних інтересів та тематику навчання самостійно в межах зазначених тем.

2. «Ініціативи з Адвокації та Поширення Обізнаності». Заявник звертається за фінансуванням практичного 

чи теоретичного навчання в обраній європейській організації чи інституції що спеціалізується на 

підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту прав мігрантів.

Фінансуються як безпосередня участь у роботі чи проектах зазначених інституцій так і проходження  

теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.

Заявник може бути представником негромадської організації, громадським 

активістом чи адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями 

мігрантів.

Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного 

чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити 

можливість такого навчання, його строки та умови.  До пропозиції треба подати 

листи підтвердження від приймаючої сторони.

Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською 

мовами.

Якщо заявка 

передбачає 

виконання у 

конкретні строки, 

необхідно вказати це, 

тоді Ваша заявка 

розглядатиметься 

Наглядовою радою в 

режимі електронного 

голосування, подача 

заявки - не пізніше 

ніж за 3 тижня до 

запланованої дати 

виконання.

Максимальний розмір 

фінансування 3 500 євро. 

Фінансування в межах 

малого гранту передбачає 

покриття витрат, пов‘язаних 

із оплатою вартості навчання, 

чи інтернатури, транспортних 

витрат, витрат на 

проживання, вартість 

навчальних матеріалів чи 

засобів, заходів щодо 

подальшого поширення

http://goo.gl/gHc47x
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Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість мікрофінансування проектів для українських 

НУО або урядових / місцевих органів влади на суму до 15 000 євро для покриття повної або часткової 

вартості проекту.

Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Естонії. 

Мета мікрофінансування - швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і 

підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ, а також неурядових організацій і фондів, що 

діють в громадських інтересах. 

Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних галузей: (освіта, охорона здоров'я, мир і 

стабільність,  розвиток демократії і верховенство закону, економічний розвиток, екологічно сприятливий 

розвиток,  інформування громадськості та глобальна освіта) 

І відповідати загальним цілям розвитку співпраці: 

- становище жінок та забезпечення гендерної рівності 

- поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної свідомості 

- сприяти втіленню ICT solutions 

Подавати пропозиції можуть: 

- урядові або місцеві органи влади 

- НУО 

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською 

мовою до Посольства Естонії в Україні. 

Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. 

Існує також можливість фінансування інших проектів у рамках Стратегії 

розвитку естонського співробітництва та гуманітарної допомоги 2011-2015 рр. 

Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку. 

Крайнього терміну 

подачі заявки нема. 

За рік можуть бути 

профінансовані 2 або 

3 проекти. 

15 000 євро
http://eu.prostir.ua/competitions/257778.htm

l
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Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про те, що особлива увага при розгляді 

питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам українських громадських 

організацій або європейськими громадськими організаціями, які мають бажання спрацювати з 

українськими громадськими організаціями у зазначених сферах.

Запропоновані пілотні проекти:

– повинні бути «інтервенційними», тобто їх діяльність повинна бути спрямована на соціальні зміни, які 

залучають молодь на місцевому рівні;

– діяльність за проектом повинна мати чіткі зв'язки або вплив на місцевому рівні;

– повинні бути розроблені на місцевому, регіональному або національному рівні (тобто міжнародні 

громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).                                                                           

Українські неурядові організації                                                                                                

Заявки на отримання гранту від українських громадських організацій повинні 

містити на початку опису надпис: "Special Call Ukraine".

Крайнього терміну 

подачі заявки нема.
€ 10 000 https://biggggidea.com/opportunities/283/

Європейська молодіжна фундація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Грант для неурядових організацій 

Міністерство закордонних справ Естонії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади

Проект «Адвокація та підвищення спроможності уряду в сфері міграції». 

Конкурс на отримання малих грантів/стипендій

Європейська молодіжна фундація. 

Грант для неурядових організацій
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Вимоги до проектів:

– гранти надаються виключно українським недержавним та неприбутковим організаціям;

– організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії;

– іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть 

претендувати на отримання фінансування за даною програмою; 

– грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та українською;

– тривалість проектів не може бути більшою за один рік. Кошти, які були витрачені до початку або після 

завершення терміну проекту, не підлягають відшкодуванню.

Тематика проектів:

– права людини, освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини;

– верховенство права та реформа в галузі права; 

– підтримка громадських ініціатив; 

– розвиток виборчої системи;

– антикорупційна діяльність та прозорість уряду;

– рівність жінок, етнічних та інших меншин;

– економічні реформи та інші.

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації 

взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Заявки на 

загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі 

заявок – конкурс є постійно діючим.

Тривалість до одного 

року
$5 000 - 24 000 https://biggggidea.com/opportunities/286/
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Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні засоби масової інформації (друковані, 

радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. 

Тематичні пріоритети загального конкурсу:

– підвищення якості журналістської освіти;

– покращення професійних стандартів серед журналістів;

– створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа;

– сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями.                                       

Щоб взяти участь у конкурсі надішліть електронну заявку українською (http://goo.gl/GAOHuo) та 

англійською (http://goo.gl/8ad2eg). Заявка та усі супроводжуючі документи приймаються лише в 

електронному варіанті. Надсилайте пакет документів на адресу: KyivMDF@state.gov

Вимоги до учасників конкурсу – ЗМІ має бути незалежним, не фінансуватися з 

державних, комунальних чи партійних коштів. Фонд також надає індивідуальні 

гранти журналістам та громадським організаціям, які сприяють розвитку 

українських медіа

Конкурс проходить 

на постійній основі і 

не має кінцевого 

терміну. 

 24 тис. доларів https://biggggidea.com/opportunities/342/

41

Бизнес-инкубатор WannaBiz был основан в июле 2012 в Одессе. Основной мотив WannaBiz –развитие IT-

предпринимательства и формирование стартап-экосистемы в Украине. Наша цель: помогать 

инновационным и перспективным IT-проектам стать компаниями мирового уровня.

Так, как всѐ основатели инкубатора занимаются рекламным бизнесом, проекты по online-рекламе и 

рекламным сетям смогут получить наибольшую экспертную поддержку от WannaBiz. Тем не менее, нам 

также интересны сферы e-commerce, PaaS, SaaS и Cloud-технологии.

WannaBiz предоставляет:

– финансирование в размере до $50 000;

– инфраструктуру;

– менторскую и организационную поддержку;

в обмен на 5-15% компании.

Чтобы стать резидентом WannaBiz необходимо:

1. Заполнить форму заявки Прикрепить презентацию проекта по плану.

2. Пройти (скайп)-интервью.

3. Презентовать проект на встрече с командой WannaBiz.

Мы оцениваем проекты по следующим критериям:

– насколько мы способны вам помочь;

– интерес рынка к вашему решению;

– способность команды создать продукт и перерасти в глобальную компанию;

– масштабируемость и повторяемость бизнес-модели;

– сложность технологической составляющей и бизнес-процессов.

До $50 000 https://biggggidea.com/opportunities/325/

Фонд сприяння демократії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Гранти на розвиток прав людини та антикорупційну діяльність

Посольство Сполучених Штатів Америки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Підтримка незалежних українських ЗМІ посольством США

WannaBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Финансирование стартапов бизнес-инкубатором WannaBiz
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Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк» розпочали впровадження інноваційної 

програми, що забезпечить кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками. 

Джерелом фінансування кредитів є програма технічної допомоги Агентства США з міжнародного 

розвитку (USAID) вартістю 30 млн. доларів США, виконавцем якої є Western NIS Enterprise Fund.

Враховуючи ті масштабні соціальні й економічні виклики, що нині постають перед Україною, програма 

пільгового кредитування WNISEF забезпечить доступ до фінансових ресурсів за поміркованими ставками 

для соціальних підприємств, які вирішують проблеми вразливих спільнот українського суспільства.                                                                                                                                                                      

Програма гарантує, що для класичних соціальних підприємств (діяльність яких спрямована виключно на 

вирішення соціальних питань) ставка за затвердженим кредитом складатиме не більше 5% річних, а для 

тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків на фінансування соціальних підприємств або суспільно 

корисної діяльності – не більше 10% річних. За період діяльності програми буде загалом видано 150-300 

кредитів.

Користь від програми в першу чергу отримають ті українці, які потерпіли від 

конфлікту на сході країни, у т.ч. вимушені переселенці з південних та східних 

регіонів, а також інваліди, малозабезпечені жінки та представники інших 

незахищених суспільних груп. У квітні поточного року WNISEF та Ощадбанк 

мають спільно визначити перших отримувачів кредитів шляхом відкритого 

конкурсу.

Немає 

Сума одного кредиту 

перебуватиме у межах від 250 

тис. до 2,5 млн. грн.

https://biggggidea.com/opportunities/progra

ma-kredituvannya-sotsialnih-pidpriemstv/

Western NIS Enterprise Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Програма кредитування соціальних підприємств від WNISEF
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№ Мета та пріоритети Умови участі Дед-лайн

Фінансове 

забезпечення/

винагорода 

конкурсів

Посилання на детальну 

інформацію 

1

Цей навчальний курс допоможе всім, хто хоче опанувати можливості залучення додаткового 

фінансування для розвитку своїх громад. Спектр застосування знань, отриманих під час курсу, досить 

широкий: від залучення фінансування з Державного фонду регіонального розвитку – до участі у конкурсах 

фондів Європейського Cоюзу; від конкурсів, у яких можуть брати участь лише органи публічної влади, до 

конкурсів, у яких органи влади можуть бути лише партнером.

Наприкінці курсу учасники зможуть також спробувати себе у ролі експертів з оцінювання, щоб зрозуміти, 

від чого насправді може залежати успіх проектної заявки.

 Курс містить базову інформацію, яка допоможе представникам органів місцевого самоврядування (і не 

тільки) розробити проектну пропозицію, управляти проектом та звітувати про його впровадження.

Кожен, хто на практиці застосовуватиме отримані під час курсу знання, набуде цінного досвіду, який 

прогнозовано буде одним з найпотрібніших у діяльності органів місцевого самоврядування.                                        

Курс підготовлено в рамках проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в 

Україні» (ПУЛЬС), який впроваджується Асоціацією міст України. 

Вимоги до слухачів: Базові вміння роботи на ПК.                                                            

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в 

будь-який час.                                                                                                                                           

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИМ:

Представникам органів місцевого самоврядування.

Представникам центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Представникам організацій громадського суспільства.

Ініціативним громадянам, які шукають механізми вирішення проблем своїх 

громад.

Молодим людям, які хочуть бути більш конкурентними на ринку праці.

Курс є повністю 

безкоштовним. 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/

course-v1:AUC+CDP101+2017_T1/about

2

Проект USAID Реформа ВІЛ-послуг у дії (Проект) запрошує подати заявки на отримання гранту «Збір 

даних для розрахунку тарифу подушної оплати». Дедлайн - 12 травня 2017 р.

 Очікуються заявки від партнерів, які відповідають вимогам та готові виконати такі завдання:

• Завдання 1.0 - отримання й узагальнення даних з форми 20 «Звіт лікувально-профілактичного закладу за 

20__ рік»;

• Завдання 2.0 - отримання детальних даних останнього перепису населення України;

• Завдання 3.0 – отримання даних із закладів з розрахованими тарифними ставками на послуги;

• Завдання 4.0 -  отримання даних для розрахунку загального бюджету закладу ПМСД;

• Завдання 5.0 – отримання та узагальнення даних Полтавського району.

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ

Неурядові організації (НУО), юридичні особи регіонального та національного 

рівнів, що проводять  незалежну діяльність та зареєстровані в Україні належним 

чином (прибуткові та неприбуткові), професійні організації, університети, 

статути яких містять положення про можливість отримувати гранти, науково-

дослідницькі установи, мають право подавати заявки на отримання гранту.

12 травня 2017 р.

 25,000.00 доларів США. 

Фінансування надається у 

місцевій валюті..

http://gurt.org.ua/news/grants/38253/

3

Конкурс грантів проводиться в рамках проекту «Просування реформ в регіони», який фінансується 

Європейським Союзом в рамках програми  «Підтримка громадянського суспільства в Україні»                                              

ІЕД та Європейська Правда повідомляють про дедлайн 15 травня 2017 р. 5 хвилі конкурсу «ЗМІ за 

проєвропейські зміни в Україні» - http://www.ier.com.ua/ua/announce?pid=5340

У конкурсі можуть брати участь регіональні ЗМІ всіх типів (окрім державних): 

інтернет, друковані та електронні ЗМІ (телебачення та радіо), а також 

конвергентні ЗМІ, що поєднують кілька типів. 15 травня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/grants/38270/

4

Мета конкурсу: посилення участі громадськості в реалізації євроінтеграційних реформ, активізацію членів 

Платформ до скоординованих дій щодо участі у виконанні пріоритетів Угоди про асоціацію, ініціативи 

Східного партнерства та розвитку потенціалу Платформ.

Конкурсні проекти можуть передбачати підготовку аналітичних документів політик (policy papers), 

організацію публічних дискусій зацікавлених сторін щодо виконання міжнародних зобов‘язань та 

розвитку політик у відповідних сферах, діяльність щодо підвищення суспільної обізнаності та адвокації 

виконання пріоритетів Угоди про асоціацію, Порядку денного асоціації та Східного партнерства.

Учасники конкурсу: громадські об‘єднання, бізнес-асоціації, організації 

роботодавців та професійні спілки, зареєстровані відповідно до українського 

законодавства як неприбуткові або благодійні організації, які є членами 

(учасниками) Платформ та/або їхніх робочих груп.

15 травня 2017 р.

Мінімальний розмір гранту – 

100 000 грн.

Максимальний розмір гранту 

– 350 000 грн.

Оптимальний розмір гранту – 

200 000 - 250 000 грн.

Загальний бюджет конкурсу –  

1 156 166 грн.

http://gurt.org.ua/news/grants/38152/

Проект USAID Реформа ВІЛ-послуг у дії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Конкурс проектів від проекту «Реформа ВІЛ-послуг у дії»

Асоціація міст України:Підготовка та впровадження проектів розвитку громад

ІЕД та Європейська Правда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

5 хвиля конкурсу «ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні»

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНКУРСИ 

Європейська програмна ініціатива Міжнародного фонду «Відродження» (МФВ) за фінансової підтримки ЄС                                                                                                                                                                                       

Конкурс «Громадська синергія: посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах»

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Асоціація міст України у співпраці з Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад і Норвезьким 

інститутом міських та регіональних досліджень за фінансової підтримки МЗС Норвегії впроваджує проект 

«Партисипативна демократія та обґрунтовані рішення на місцевому рівні в Україні». Проект є 

продовженням спільного українсько-норвезького проекту «Місцеве самоврядування в Україні: 

підвищення кваліфікації кадрів та прикладні дослідження», що впроваджувався в 2010-2014 роках.Його 

суть полягає у створенні робочих груп, що об‘єднують спеціалістів 10-12 міст, готових до реформування 

або удосконалення надання конкретної послуги: утримання житлового фонду, дошкільної та загальної 

середньої освіти, соціального обслуговування осіб з інвалідністю. Протягом річного циклу роботи, групи 

зустрічаються чотири рази (дводенні робочі засідання): розробляють систему показників оцінюють внесок 

міста у „виробництво‖ послуги або розвиток сфери, формують перелік запитань та оцінюють думку 

споживачів послуг щодо їх якості, обговорюють методику, готують та презентують плани вдосконалення 

надання послуги. Ще раз група зустрічається через 6-8 місяців після останнього засідання для обговорення 

перших результатів.                                                                       Неповні заявки та заявки отримані після 

зазначеного терміну розглядатись не будуть. Заявка може набрати максимально 500 балів, з яких:

1. Мотивація 100 балів

2. Досвід роботи в ОМС за цими напрямами 150 балів

3. Досвід з проведення подібних заходів або навчань 50 балів

4. Позитивна співпраця з АМУ 50 балів

5. Вартість робіт 150 балів

Основні вимоги до учасників:

-вища освіта;

-глибокі знання у сфері місцевої демократії, комунікацій та взаємодії з 

громадськістю;

-практичний досвід роботи в органах місцевого самоврядування за відповідним 

напрямом;

-модераторські здібності;

-досвід проведення навчальних заходів для дорослої аудиторії з тематики 

конкурсу;

-вміння працювати з аналітичними та соціологічними даними;

-добрі комунікативні здібності.Зацікавленим прохання надіслати в АМУ (ел. 

пошта tender@auc.org.ua), зазначивши в темі «Конкурс модератора», 

заявки, що міститимуть: 1)розгорнуті резюме із зазначенням досвіду роботи в 

відповідній сфері та органах місцевого самоврядування, досвіду проведення 

подібних заходів або навчань для посадових осіб органів місцевого 

самоврядування та контактної інформації;

мотиваційний лист із зазначенням свого бачення організації роботи групи (не 

більше 1 сторінки); 2) очікуваний розмір винагороди (вартість за годину та 

очікувана кількість робочих годин).

15 травня 2017 р.
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Фонд Віктора Пінчука розпочинає 8-й конкурсний добір учасників освітньої програми «Всесвітні студії», 

яка з 2009 року надає можливість талановитим молодим українським студентам та професіоналам 

отримати гранти на навчання за магістерськими програмами в кращих університетів світу.                                                                                                                                                                                                       

Підтримка надається тим аплікантам у наступних галузях: 

• аграрні науки, 

• аерокосмічна інженерія, 

• альтернативна енергетика, 

• державне управління, 

• публічне право, 

• екологія та охорона навколишнього середовища.

Фонд також може розглядати заявки для отримання гранту в інших галузях, але потенційні кандидати 

мають представити обґрунтування доцільності підтримки навчання за обраною спеціальністю.

Обов’язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука до усіх отримувачів грантів є 

зобов‘язання по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну 

для роботи за фахом протягом щонайменше 5 років. 

Вимоги до потенційних аплікантів:

• бути громадянами України віком до 35 років на момент вступу до 

університету;

• мати ступінь бакалавра, або вище, за фахом, що вимагається обраним 

університетом;

• бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів 

обраної магістерської програми та готовими почати навчання восени 2017 року;

• мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;

• мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом.

15 травня 2017 р.

https://biggggidea.com/opportunities/novij-

konkursnij-vidbir-programi-vsesvitni-studi-

na-otrimannya-grantiv-na-navchannya-za-

kordonom/

Асоціація міст України у співпраці з Норвезькою асоціацією місцевих і регіональних влад і Норвезьким інститутом міських та регіональних досліджень за фінансової підтримки МЗС Норвегії Конкурс з відбору 

модераторів робочих груп з підвищення ефективності за напрямком місцевої демократії

Victor Pinchuk Foundation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-z-vidboru-moderatoriv-robochyh-hrup-z-pidvyschennya-efektyvnosti-za-napryamkom-mistsevoji-demokratiji
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-z-vidboru-moderatoriv-robochyh-hrup-z-pidvyschennya-efektyvnosti-za-napryamkom-mistsevoji-demokratiji
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-z-vidboru-moderatoriv-robochyh-hrup-z-pidvyschennya-efektyvnosti-za-napryamkom-mistsevoji-demokratiji
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-z-vidboru-moderatoriv-robochyh-hrup-z-pidvyschennya-efektyvnosti-za-napryamkom-mistsevoji-demokratiji
https://biggggidea.com/opportunities/novij-konkursnij-vidbir-programi-vsesvitni-studi-na-otrimannya-grantiv-na-navchannya-za-kordonom/
https://biggggidea.com/opportunities/novij-konkursnij-vidbir-programi-vsesvitni-studi-na-otrimannya-grantiv-na-navchannya-za-kordonom/
https://biggggidea.com/opportunities/novij-konkursnij-vidbir-programi-vsesvitni-studi-na-otrimannya-grantiv-na-navchannya-za-kordonom/
https://biggggidea.com/opportunities/novij-konkursnij-vidbir-programi-vsesvitni-studi-na-otrimannya-grantiv-na-navchannya-za-kordonom/


Єврорегіон "Дністер" м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com Страница  14 из 22

7

Європейський табір – це міжнаціональний проект, що об‘єднує підлітків з України, Грузії та Молдови. 

Хлопці та дівчата віком від 12 до 16 років зможуть цікаво та корисно провести частину літа, зануритися у 

світ  європейського співтовариства.

Європейський табір (4-16 серпня 2017 року) – це унікальний освітній простір, основною метою якого є 

відпочинок і неформальна освіта молодого покоління в атмосфері європейських цінностей.

Через неформальні методи подачі історії, культури, мистецтва, політики, права, що наповнюють 

тематичні дні проекту, учасники проживають власний досвід буття в демократичному світі. Зокрема, 

підлітки проведуть вибори до «Європарламенту» табору, підвищать свій рівень екологічної свідомості, у 

ретроспективі простежать розвиток європейської культури від первісності до постмодерну, матимуть міні-

курс з медіаосвіти, проведуть наукові дослідження та експерименти, стануть компетентними з питань 

європейського співіснування людей різної релігійної та етнічної приналежності.

Місце проведення табору: пансіонат «Славський», Львівська область, смт. Славске.                                    

Конкурсні роботи надсилайте  на електронну адресу eurotabir@gmail.com. У темі листа вкажіть, будь 

ласка, «Конкурсна робота» і Ваші прізвище та ім'я. Конкурсну роботу необхідно прикріпити окремим 

файлом (не писати конкурсне есе, наприклад, в тексті мейлу) і назвіть файл роботи Вашим прізвищем та 

ім'ям українськими літерами, наприклад: Бондаренко Людмила.

Виконати конкурсну роботу з однієї із запропонованих тем та надіслати до 15 

травня:

- Який досвід європейських країн варто перейняти Україні і чому ? Напиши есе 

чи  комікс.

- Яка цінність, на твою думку, найбільше об'єднує Європу і чому? Напиши есе 

чи  комікс.

- Вибери якою-небудь з цінностей, які об'єднують Європу, і намалюй рекламний 

плакат або створи рекламний відеоролик для просування цієї цінності.

- Яку з споруд або природних об'єктів ти можеш назвати символом об'єднаної 

Європи і чому?

- Що роблять  Європейські країни у вирішенні питання захисту навколишнього 

середовища? На основі європейського досвіду, запропонуй програму дій для 

вирішення однієї з екологічних проблем у своїй місцевості чи намалюй 

соціальний плакат на цю тему.

- Напиши есе про сучасного митця (поета, скульптора, художника тощо) 

Європи, чому він тобі подобається? Можна зробити презентацію чи зняти 

відеоролик.

- Чому сучасній демократичній людині потрібна свобода слова, як ти її 

розумієш?  Можна зробити комікс, написати есе чи зняти на цю тему 

відеоролик.                                                                                                                     

15 травня 2017 р.
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Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 „Про затвердження 

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка― (зі змінами) 

та з метою реалізації державної політики з питань молоді щодо надання підтримки молодіжним та 

дитячим громадським організаціям у 2018 році для реалізації проектів, спрямованих на соціальне 

становлення та розвиток молоді Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс з визначення 

проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка у 2018 році.   Конкурсні пропозиції подаються на розв‘язання таких 

пріоритетних завдань:1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді. 

1.1 посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової 

культури та правової поведінки молоді,формування патріотичної свідомості молоді,  залучення молоді до 

суспільно значущої діяльності, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, 

формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України, 

формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища; 1.2 підтримки ініціатив 

молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її 

інтелектуального самовдосконалення.2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу 

життя та культури здоров‘я серед молоді.  3. Створення умов з метою працевлаштування молоді 

(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді).  4. Забезпечення партнерської 

підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених 

осіб. 5. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва.

Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі громадські 

організації, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки 

до оголошення проведення конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.

Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних 

пропозицій. Одна конкурсна пропозиція має відповідати одному пріоритетному 

завданню.

17 травня 2017 р. 

Максимально можливий 

обсяг бюджетного 

фінансування проекту - 75% 

від загальної суми кошторису 

витрат та не може 

перевищувати 500 тис. грн.
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hromadskymy-orhanizatsiyamy-vid-

minmolodsportu-ukrajiny

Конкурс для дітей 12–16 років для участі в інноваційному проекті «Європейський табір-2017»

Мiнмолодьспорту України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Проект USAІD Агросільрозвиток» шукає виконавця для реалізації пілотного проекту з організації 

землеустрою в управлінні земельними ресурсами на території об‘єднаної територіальної громади, на 

прикладі Кіптівської ОТГ Чернігівської області.                                                                                             

Проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 

(«Агросільрозвиток») шукає неурядову організацію, що впроваджує діяльність у сфері землеустрою та 

планування території, для реалізації пілотного проекту з організації землеустрою в управлінні земельними 

ресурсами на території об‘єднаної територіальної громади, на прикладі Кіптівської об‘єднаної 

територіальної громади Чернігівської області.

Реалізація пілоту має такі цілі:

Інформаційне забезпечення управління земельними ресурсами на території ОТГ;

Планування використання земель на території ОТГ;

Оганізація раціонального використання та охорони земель різного цільового призначення на території 

ОТГ;

Підготовка ініціатив щодо вдосконалення чинного законодавства.

Докладна інформація про технічне завдання, очікувані результати та інші умови 

конкурсу, а також зразок договору субпідряду – у доданих файлах: 

http://gurt.org.ua/news/competitions/38254/ .                                                                                                                           

Компанії чи організації, зацікавлені взяти участь у конкурсі, мають подати свою 

пропозицію до 14:00 19 травня 2017 р. на ім‘я  Ігоря Лазаренка, менеджера з 

питань контрактів та грантів ilazarenko@ukraineards.com.

19 травня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/competitions/38254/
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Мрієш виступити від імені української молоді y штаб-квартирі Організації Об‘єднаних Націй в Нью-

Йорку? Бажаєш дізнатись про роботу ООН зсередини та спробувати себе у ролі дипломата? Готовий/а 

волонтерити та працювати з молодіжними організаціями протягом наступного року в Україні?

Тоді програма ―Молодіжний делегат від України до ООН‖ саме для тебе!

Стань агентом змін на міжнародному рівні та частиною глобальної спільноти молодіжних лідерів з усього 

світу, здобудь цінні контакти, аби глобально та локально зробити відчутні зміни для молоді.

Якщо тобі 20-27 років, в даний час проживаєш в Україні, активно займаєшся 

питаннями молоді і відчуваєш у собі сили змінити світ, тоді ми з нетерпінням 

чекаємо на твою аплікацію!                                                                                   

Більше інформації щодо умов програми та процесу подачі заявки знайдете на 

сайті: http://uayouthdelegate.com. 
19 травня 2017 р.

http://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-

prohramu-molodizhnyj-delehat-ukrajiny-do-

oon
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Громадська організація «Бюро інституційного розвитку» та громадське зареєстроване об‘єднання 

«Німецька молодь в Європі» запрошують молодь Вінниччини віком 18-26 років подавати конкурсні 

заявки на участь у міжнародному молодіжному обміні «Сімейні історії».                                                                              

Проект складається з двох зустрічей в Україні та Німеччині. Перша зустріч планується в Берліні 30.07 – 

06.08.2017р. (дати орієнтовні). Друга зустріч у Вінниці відбудеться восени, дати будуть узгоджені з 

учасниками.

В рамках проекту молоді люди з Німеччини та України разом обговорять досвід їх родин та країн у 

Другій світовій війні і впливу цього досвіду на членів сім‘ї. На прикладі вже «холодного» конфлікту 

учасники/учасниці розглянуть досвід побудови діалогу між країнами, бувшими супротивниками, різні 

точки зору на окремі події Другої Світової Війни.                                                                                                          

Терміни та місця проведення семінарів:

30 липня – 6 серпня 2017 р. – Берлін, Німеччина (дати орієнтовні, можуть бути змінені)

осінь 2017 р. – Вінниця, Україна (дати будуть узгоджені з учасниками)

Робочі мови:  німецька (знання мови не є обов‘язковим), українська, російська.  !!Обов‘язкова участь в 

обох частинах проекту!!

До участі в проекті з боку України запрошується молоді люди м. Вінниці та 

Вінницької області 18-26 років, які:

хочуть провести дослідження на тему долі власної родини під час Другої 

світової війни та у післявоєнні роки і готові поділитися пам‘яттю про ці події в 

родині;

цікавляться історією, психологією, соціологією;

цікавляться історією Другої світової війни, а також темою суспільної та 

культурної пам‘яті про ці події;

цікавляться тематиками налагодження діалогів та порозуміння на 

постконфліктних територіях. 20 травня 2017 р.

організатори здійснюють 

візову підтримку учасникам з 

України в отриманні візи для 

в‘їзду до Німеччини, 

забезпечують страховий 

поліс, проживання, 2-разове 

харчування, проїзд в 

Берліні.Учасники 

зобов’язуються:

– самостійно отримати (якщо 

відсутній) закордонний 

паспорт;

– самостійно покрити 

витрати, пов‘язані з 

отриманням візи та проїздом 

до Німеччини. Орієнтовна 

сума витрат складе близько 

5.000 – 8.000 гривень

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-

uchast-v-molodizhnomu-obmini-ukrajina-

nimechchyna

Проект USAІD Агросільрозвиток»                                                                                                                                                                                                                             Конкурс з розробки документації із землеустрою щодо 

управління земельними ресурсами

Громадська організація «Бюро інституційного розвитку» та громадське зареєстроване об’єднання «Німецька молодь в Європі»                                                                                                                                              

Конкурс на участь в молодіжному обміні Україна – Німеччина

Набір на програму “Молодіжний делегат України до ООН”

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017

http://gurt.org.ua/news/competitions/38254/
http://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-prohramu-molodizhnyj-delehat-ukrajiny-do-oon
http://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-prohramu-molodizhnyj-delehat-ukrajiny-do-oon
http://www.prostir.ua/?grants=nabir-na-prohramu-molodizhnyj-delehat-ukrajiny-do-oon
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-uchast-v-molodizhnomu-obmini-ukrajina-nimechchyna
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-uchast-v-molodizhnomu-obmini-ukrajina-nimechchyna
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-na-uchast-v-molodizhnomu-obmini-ukrajina-nimechchyna


Єврорегіон "Дністер" м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com Страница  16 из 22

12

Національний екологічний центр України оголошує конкурс журналістських матеріалів на тему «За 

лаштунками ―мирного атому‖». 

Конкурс проводиться з нагоди річниці Чорнобильської трагедії та має на меті привернути увагу до 

наслідків атомної катастрофи, а також до викликів і проблем сучасної атомної енергетики в Україні і світі, 

а також до можливих безпечних альтернатив.

Перевага в конкурсі буде надаватися матеріалам, у яких один із акцентів був на досвіді інших країн та 

глобальних трендах.                                                                                                                                                                  

На конкурс «За лаштунками ―мирного атому‖» приймаються статті, подкасти та відеосюжети українською 

або російською мовами, на теми: висвітлення наслідків Чорнобильської катастрофи та потреби їх 

подолання; сучасні проблеми та виклики атомної енергетики в Україні і світі; сталі альтернативи атомній 

енергетиці.

Участь у Конкурсі можуть брати журналісти всіх видів українських ЗМІ.

Конкурс має такі номінації, відповідно до тем, які можуть бути висвітлені в 

конкурсних матеріалах:

- Висвітлення наслідків Чорнобильської катастрофи;

- Сучасні проблеми та виклики атомної енергетики;

- Сталі альтернативи атомній енергетиці.

Обсяг текстових матеріалів, що прийматимуться до участі в конкурсі – від 3 тис. 

До 12 тис. друкованих знаків (з пробілами). Для подкастів та відеосюжетів 

обмеження відсутні.

До Конкурсу приймаються матеріали, опубліковані у ЗМІ з 1 квітня по 15 

травня 2017 року. Посилання на матеріали або скановані копії друкованих 

текстів необхідно надіслати на адресу press@necu.org.ua з позначкою ―Конкурс‖ 

до 20 травня 2017 року. Також у листі потрібно вказати прізвище та ім‘я автора 

та його місце роботи.

20 травня 2017 р.

Переможець у кожні з трьох 

номінацій отримає грошовий 

приз у сумі 7000 грн.

http://gurt.org.ua/news/competitions/37861/
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Цього року Представництво пропонує зосередитись на темі енергозбереження і його важливості як у 

побуті українці, так і для благополуччя усієї країни. Роботи приймаються у двох категоріях: професіоналів 

(ті, що мають освіту та професійний досвід у сфері виробництва відео) та аматорів.

Вимоги до відео

-Тривати менше 3-х хвилин;

-Бути оригінальним та не використовувати чужу інтелектуальну власність;

-Відповідати тематиці енергозбереження та/або європейської інтеграції України

Прийом робіт триватиме до 23 травня. З 23 травня по 5 червня 2017 року 

переможці конкурсу будуть обрані членами журі.

23 травня 2017 р.

Найкращі відео ролики 

будуть відзначені 

спеціальними призами та 

дипломами від 

Представництва ЄС в Україні

http://euroquiz.org.ua/video-contest
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Університет Graduate Institute проводить з 2014 року конкурс Advancing Development Goals Contest, мета 

якого - стимулювати розвиток інновацій у різних дисциплінах та контекстах. Основна ідея конкурсу - 

зібрати разом теоретично обгрунтовані проекти, що пропонують практичні рішення міжнародних 

проблем розвитку.                                                                                                                                          

Фіналісти будуть запрошені до Женеви (організатори оплачують транспортні витрати і забезпечують 

проживанням) для представлення своїх проектів та бесіди з журі і публікою.

Конкурсантами можуть бути:

- Студенти магістратури та аспірантури (на момент подачі заявки).

- Учасники повинні зібрати команду з 3-5 осіб, котрі представляють кілька 

дисциплін.                                                                                                                   

Студентам необхідно:

- Визначити одну з проблем.

- Провести міждисциплінарний аналіз того, як ця проблема впливає на різні 

аспекти розвитку в конкретному контексті.

- Запропонувати інноваційне рішення проблеми на політичному, практичному 

рівнях і на рівні процесів і технологій, перетворивши проблему в можливість 

розвитку.

 25 травня 2017 р.

Автори кращого проекту 

отримають 10,000 

швейцарських франків 

(11,000 доларів).                                                  

Проект, який посів  друге 

місце - 5,000 швейцарських 

франків.

Проект, який посів третє 

місце - 2,500 швейцарських 

франків

http://gurt.org.ua/news/competitions/37183/
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Центр нової освіти Івана Іванова спільно з провідними компаніями України заохочує освітян, які 

працюють сучасно!

Педагоги можуть отримати один або кілька подарунків за те, що розкажуть про свій практичний досвід.

Конкурс триває з 22 березня по 31 травня 2017 р.                                                                                                

Загальні критерії конкурсу: інноваційність вашого досвіду; детальний опис вашого досвіду; наявність 

загальнодоступних посилань на матеріали, які ілюструють ваш досвід на практиці.

Учасники конкурсу: педпрацівники навчальних закладів усіх рівнів (ДНЗ, ПНЗ, 

ПТНЗ, ЗНЗ, ВНЗ, ОІППО, спеціальних закладів), які здійснюють НАВЧАЛЬНУ 

або ВИХОВНУ діяльність. Щоб взяти участь у конкурсі, треба заповнити анкету 

(і все). 31 травня 2017 р. http://www.prostir.ua/?grants=onlajn-

konkurs-suchasnyh-osvityan-umiyu-vchyty
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Маєте ідею, яка допоможе у розвитку рідного міста або громади? Проект, який створить нові можливості 

та робочі місця для місцевого населення?

Все в ваших силах, не пропустіть нагоду взяти участь у конкурсі грантів ―Mayors for Economic Growth 

Pioneer Projects‖ (M4EG) за підтримки ЄС.

31 травня 2017 р. від 500 000 до 1 000 000 євро
http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

hrantiv-es-dlya-rozvytku-malyh-mist-ukrajiny

Університет Graduate Institute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Міжнародний студентський конкурс Geneva Challenge

Представництва ЄС в Україні (в особі проекту Еuroquiz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Новий Конкурс відео на тему енергозбереження «ЄС: вибір молодого покоління України»

Центр нової освіти Івана Іванова спільно з провідними компаніями України                                                                                                                                                                                                                                                                                

Онлайн-конкурс сучасних освітян “Умію вчити!”

Національний екологічний центр України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Конкурс журналістських матеріалів на тему «За лаштунками «мирного атому»

Конкурс грантів ЄС для розвитку малих міст України

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Першого травня 2017 року розпочнеться міжнародний конкурс «Вікі любить Землю», покликаний зібрати 

світлини всіх заповідних територій. Громадська організація «Вікімедіа Україна» запрошує до української 

частини фотоконкурсу учасників та партнерів.

П‘ять років тому, навесні 2013-го, конкурс, в якому цього року беруть участь 26 країн, стартував саме в 

Україні.

Сьогодні «Wiki Loves Earth» — один із найбільших фотоконкурсів у світі, і ми дуже раді, що він був 

започаткований редакторами української Вікіпедії і багато українців попри всі негаразди, що їх 

переживає наша країна, щороку беруть у ньому участь.

«Вікі любить Землю» вже перетворився на рух небайдужих до природоохоронної справи та фотофіксації 

об‘єктів природно-заповідного фонду. Учасники діляться світлинами невідомих для широкого загалу 

місцин, де охороняється природа, завантажують під вільною ліцензією у Вікісховище, ілюструють ними 

статті у Вікіпедії та інших проектах.

Участь у конкурсі є вільною та відкритою як для професійних фотографів, так і 

для любителів. Протягом травня всі охочі можуть подати фотографії власного 

авторства, зроблені у будь-який період часу. Влітку професійне журі визначить 

переможців у кількох номінаціях, а також обере 10 кращих робіт, які візьмуть 

участь у міжнародному етапі конкурсу.

31 травня 2017 р.

Кількість нагород, які може 

отримати учасник в цьому 

Конкурсі, необмежена. 

https://www.prostir.ua/?grants=fotokonkurs-

viki-lyubyt-zemlyu-2
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ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут бізнес-освіти 

КНЕУ та Проект Association4U запрошують студентів ВНЗ України взяти участь у Літній школі 

«Association with the EU: what does it mean for You» (26 червня - 3 липня 2017 р. ) Проект реалізується за 

підтримки Європейського Союзу, яка надається через проект “Association4U”. 

Літня школа – це інтенсивний навчальний курс присвячений переважно питанням імплементації 

Україною та іншими країнами Східного партнерства Угод про асоціацію з Європейським Союзом.

Літня школа проходитиме в Інституті Бізнес-освіти КНЕУ за адресою: 04050, Україна, Київ, КНЕУ, 

вул. Мельникова 81, (метро Лук’янівська).                                                                                                               

Навчальною програмою Літньої школи передбачено вивчення:

Основ права ЄС;

Інституційної системи ЄС;

Права внутрішнього ринку ЄС;

Правового регулювання конкуренції в ЄС;

Торговельних відносин ЄС з третіми країнами;

Перспектив економічної інтеграції з ЄС шляхом побудови ЗВТ+ ;

Актуальних питань імплементації Україною, Молдовою, Грузією Угод про асоціацію з ЄС;

Інших суміжних тем

Брати участь у школі можуть студенти 4, 5, 6 курсів юридичних та економічних 

спеціальностей українських ВНЗ. Заявки приймаються і від студентів інших 

спеціальностей, зацікавлених у тематиці Літньої школи.   Заняття 

проходитимуть переважно українською мовою, зарубіжні гості проводитимуть 

заняття англійською мовою (без перекладу). Програма Літньої школи 

розрахована на інтенсивне навчання, по закінченні якого учасники, які успішно 

пройдуть навчання одержать сертифікати.

1 червня 2017р.

Участь у Літній школі є 

безкоштовною. Організатори 

покривають витрати 

іногородніх учасників на 

проживання в Києві протягом 

навчання в Школі (в 

гуртожитку готельного типу). 

Транспортні витрати 

учасників не 

відшкодовуються.

https://www.prostir.ua/?grants=litnya-shkola-

association-with-the-eu-what-does-it-mean-

for-you
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Plural+ запрошує молоді таланти взяти участь в конкурсі відео на тему міграції, різноманіття та соціальної 

інклюзивності.

Plural+ – це спільна ініціатива Альянсу цивілізацій ООН та Міжнародної організації з міграції, метою якої 

є підтримка зусиль молоді з досягнення миру та порозуміння у всьому світі.

4 червня 2017 року.

http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

video-na-temu-mihratsiji-riznomanittya-ta-

sotsialnoji-inklyuzyvnosti

 Спільна ініціатива Альянсу цивілізацій ООН та Міжнародної організації з міграції Plural+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Конкурс відео на тему міграції, різноманіття та соціальної інклюзивності

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут бізнес-освіти КНЕУ, Проект Association4U                                                                                                                                                               

Набір до Літньої Школи «Association with the EU: what does it mean for You» 

Громадська організація «Вікімедіа Україна»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Фотоконкурс «Вікі любить Землю»

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Громадська організація «Прес-клуб реформ» оголошує Конкурс журналістських матеріалів, що є 

частиною «Регіональні голоси за децентралізацію», який реалізується за підтримки «Фонду розвитку ЗМІ» 

Посольства США в Україні. Метою Конкурсу є поширення демократичних цінностей і процесів у 

суспільстві в Центральній Україні, особливо у сільській місцевості, а також підвищення активності 

журналістів у ході висвітлення процесів децентралізації та інтенсифікація використання репортерами 

нових медіа задля висвітлення децентралізації, просування прозорих та демократичних процесів у ході 

здійснення реформи децентралізації у центральній Україні.

Завдання Конкурсу полягає у підтримці та заохоченні тих журналістів та мас-медіа, хто професійно 

висвітлює актуальні питання, котрій стосуються реформи децентралізації, а також успішної реалізації 

реформи на території Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей; адвокації питань створення 

об‘єднаних територіальних громад та поширення успішних практик на території Кіровоградської, 

Вінницької та Черкаської областей; популяризації і поширенні актуальної інформації серед громадян 

України про важливість рефор

Участь у Конкурсі можуть брати журналісти, медіа-активісти, блогери, які 

працюють у національних та місцевих ЗМІ, що зареєстровані або поширюють 

свою діяльність на аудиторію Кіровоградської, Вінницької та Черкаської 

областей. До участі у Конкурсі приймаються статті, опубліковані у друкованих 

виданнях (журналах, збірниках, газетах) та на веб-сайтах, а також відео-сюжети 

та радіо-програми, що виходили в ефір у період з 1 березня 2017 року і до 5-го 

червня 2017 року. Статті та відео-матеріали, що не були опубліковані або не 

вийшли в ефір, не приймаються до розгляду.

Тематика статей, що приймаються до розгляду, повинна стосуватися тем  

децентралізації, об‘єднання територіальних громад, впровадження реформи на 

рівні трьох зазначених вище областей України, успішних прикладів взаємодії 

місцевої влади та громади у сфері децентралізації та інших тем у рамках 

зазначених вище завдань Конкурсу. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 

«Стаття в друкованому ЗМІ», «Он-лайн публікація» та «Сюжет у випуску 

новин\програма на телебаченні\радіо». У кожній з номінацій визначається по 

три переможці – всього буде 9 (дев‘ять) призерів, яких буде відзначено 

відповідними призами.

5 червня 2017 р.

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

informatsijnyh-materialiv-rehionalni-holosy-

za-detsentralizatsiyu
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ГО «Агенція розвитку освітньої політики» запрошує навчальні заклади, державні установи, громадські 

організації, та всіх зацікавлених осіб до участі в конкурсі-огляді кращих методичних напрацювань з 

питань громадянської освіти, політичної просвіти та виховання культури демократії у дітей і молоді.   

Метою  конкурсу-огляду є збір і публікація українського досвіду в міжнародному посібнику, який 

створюється за підтримки міжнародного проекту «Mehr bewegen! – Für eine starke Kinder – und 

Jugendbeteiligung in Osteuropa» (Ми можемо більше! За розвиток дитячої та молодіжної активності в 

Східній Європі), а також укладання національного он-лайн Каталогу успішних освітніх практик з цієї 

тематики, який буде розміщено в електронній бібліотеці НАПН України.                          Кращі практики 

будуть також надруковані в міжнародному посібнику українською, німецькою, грузинською та 

російською мовами за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

 Запрошуються навчальні заклади, державні установи, громадські організації, та 

всіх зацікавлених осіб до участі в конкурсі-огляді. До участі приймаються 

описи методик, сценарії заходів, імітаційних чи моделюючих ігор, конспекти 

навчальних занять, плани реалізації партиципативних проектів, приклади 

методичного посібника, аудіовізуального ресурсу тощо, що використовуються у 

формальній та неформальній освіті для розвитку громадянської активності дітей 

і молоді.Тематичні напрямки, за якими приймаються матеріали:

1. Нові формати молодіжної партиципації. Проведення молодіжних форумів 

(передбачається розкриття різних тематик).

2. Політична просвіта, діалоги з владою, підготовка молоді до участі у виборах.

3. Реалізація молодіжних партиципативних проектів із залученням місцевої 

громади.

4. Форми та методи адвокації (колективного представництва).

5. Утвердження прав людини та подолання стереотипів (культурні, гендерні, 

релігійні, етнічні, вікові тощо).

10 червня 2017 р.

Гонорар за надані матеріали 

не передбачено. Авторів 

кращих практик буде 

запрошено для презентації 

їхнього досвіду на 

міжнародній конференції та 

ІІ Молодіжному форумі в 

Києві у жовтні 2017 р.

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-

ohlyad-kraschyh-praktyk-z-rozvytku-

hromadyanskoji-aktyvnosti-ditej-i-molodi-my-

mozhemo-bilshe
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Громадська організація «Новий Донбас» спільно з Асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін 

«Нова Доба» запускають флешмоб #Діалоги_з_друзями. Флешмоб розрахований на дітей та підлітків, 

котрі мають друзів на тимчасово окупованих територіях. Організатори закликають зняти короткі 

відеозвернення до тих, з ким розлучила війна. Проект має на меті допомогти дітям, котрі постраждали від 

війни, та їхнім сім‘ям знайти спільну мову з дітьми з інших регіонів України. Також організатори 

планують налагодити контакт із дітьми на тимчасово окупованих територіях України, звернувшись до них 

соціальними роликами.           Проект пройде у три етапи: відбір учасників за допомогою флешмобу 

#Діалоги_з_друзями, тренінги та консультації з відеозйомки та монтажу, спільна робота на знімальному 

майданчику над соціальними роликами.

Авторів найцікавіших відео запросять на Молодіжну Академію у Києві. Там 

організатори зберуть дітей і підлітків ВПО та дітей з усієї України для роботи 

над спільним відеопроектом. Під керівництвом фахівців сфери 

відеопродакшену та реклами діти створять власні відеоролики про дружбу і про 

друзів.
13 червня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/competitions/38356/

Громадська організація «Новий Донбас» спільно з Асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба»                                                                                                                                                                                                                  

Флешмоб «Діалоги з друзями»

ГО «Агенція розвитку освітньої політики»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Конкурс-огляд кращих практик з розвитку громадянської активності дітей і молоді «Ми можемо більше!»

ГО «Прес-клуб реформ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Конкурс інформаційних матеріалів «Регіональні голоси за децентралізацію»

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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 Конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, яка є «інформацією-носієм рішень», тобто не лише 

розкриває проблеми сучасного суспільства, а й показує шляхи їх вирішення та спонукає людей до дій.                                                                                                                                                                                        

Для участі в конкурсі заповнюйте анкету та надсилайте матеріали, що містять вирішення актуальних 

проблем сучасного суспільства у сфері економіки, релігії, культури та соціальних питань. Матеріали 

подані на конкурс мають бути опубліковані, озвучені, показані у будь-яких українських засобах масової 

інформації (українською або російською мовою), а також розміщені в електронних ЗМІ з 8 червня 2016 

року до 7 червня 2017 року.                                                                                                                            

Матеріали на Конкурс приймаються впродовж року до 7 червня 2017 року включно

На конкурс приймаються матеріали обсягом: 

Відеоматеріали – до 60 хв.

Аудіоматеріали – до 30 хв.

Друковані матеріали та матеріали електронних ЗМІ –  не більше – 20 тис. 

знаків.                                                                                                         Кількість 

матеріалів, поданих одним автором – не більше п`яти.

Визначення найкращих робіт відбуватиметься у чотирьох номінаціях: 

«Суспільство», «Економіка», «Культура», «Релігія».

 7 червня 2017 р.

за 1 місце (4 перемоці)  – 

3000 грн.  2 місце – призи від 

спонсорів і дипломи 

учасників Конкурсу. 

Фіналісти отримають 

дипломи учасників Конкурсу.

http://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsky

j-konkurs-reportery-nadiji-v-ukrajini

24

Маєш свій стартап та прагнеш, щоб він став «юнікорном»? Знаєш, що таке MVP, IPO, DCF та IRR та 

мрієш стати наступним Ілоном Маском, Марком Цукербергом або Марісою Маєр? Подавай заявку до 

Телеком-акселератору 2.0. Radar Tech за підтримки Київстар.

Команда ВДНГ-TECh змінює назву на Radar Tech та запускає другий набір телеком-акселератора за 

підтримки Київстар. Цього року акселератор вводить нові формати для генерації ідей та менторства та 

планує на виході розширити кількість успішних кейсів співпраці стартапів з телеком-оператором. У 2017 

році акселератор пройде на базі колишнього інноваційного парку UNIT.city,

Ми пропонуємо 3-місячну програму розвитку, даємо можливість стати партнером великої корпорації та 

отримати 26 млн потенційних користувачів. Твоє надбання – це новий досвід, адже підчас акселерації 

буде можливість працювати під менторством українських та міжнародних експертів. Загалом це понад 

200 годин теорії та практики, що стануть поштовхом для розвитку власного бізнесу.

Стати учасником акселератору можуть підприємці, стартапи, продуктові 

команди, а також представники малого та середнього бізнесу. Команда має 

складатися мінімум з двох осіб, одна з яких - громадянин України, який 

проживає на її території. Усі члени команди мають бути повнолітніми. 

Пріоритет надається командам з базовим прототипом рішення. Особлива умова: 

учасники мають бути готові до безперервної, активної роботи та виходу з 

власної зони комфорту.

18 червня 2017 р.

https://biggggidea.com/opportunities/aksele

ratsijna-programa-telekom-akseleratora-

radar-tech-za-pidtrimki-kivstar/
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Триває III конкурс на звання Європейської столиці інновацій (iCapital). Уперше до нього може долучитися 

й Україна, адже однією з умов участі є асоційоване членство у програмі ЄС Горизонт 2020 або членство в 

Євросоюзі.

Уперше конкурс iCapital було проведено 2014 року. Тоді перемогу здобула Барселона (Іспанія). А в 

другому конкурсі кращим визнали Амстердам – столицю Нідерландів.

 Нагороду отримає місто, що впроваджує кращу інноваційну екосистему, яка пов‘язує громадян, 

громадські організації, наукові кола та бізнес. Оцінюватимуть учасників за інноваційними рішеннями для 

розв‘язання конкретних соціальних проблем, з якими вони стикаються.

Конкурс відкритий для міст з населенням понад 100 000.  21 червня 2017 рю

1млн євро для прискорення 

розвитку інноваційної 

діяльності. Міста, що 

посядуть другу і третю 

сходинку, отримають по 

100тис євро.

https://www.prostir.ua/?grants=ukrajinski-

mista-vpershe-mozhut-vzyaty-uchast-u-

jevropejskomu-konkursi-icapital
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Українська Гельсінська Спілка з прав людини проводить Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права 

людини і сучасні виклики України», направлений на підвищення зацікавленості молоді в питаннях з прав 

людини.   Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності» запрошує 

учнів/учениць 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, 

професійно-технічних училищ і студенти/студентки коледжів. 

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-

технічних училищ і студенти/студентки коледжів. 

Участь у  Конкурсі  здійснюється  на  добровільних засадах.

30 вересня 2017

Учасники, які зайняли 

призові місця 

нагороджуються Дипломами 

І, ІІ та ІІІ ступеня та цінними 

подарунками 

http://gurt.org.ua/news/competitions/37807/

III конкурс на звання Європейської столиці інновацій (iCapital)

Українська Гельсінська Спілка з прав людини                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини і сучасні виклики України»,

Телеком-акселератор 2.0 Radar Tech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Акселераційна програма телеком-акселератора Radar Tech за підтримки Київстар

Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету за підтримки французької асоціації «Репортери надії»                                                                                                                             Всеукраїнський 

конкурс  «Репортери надії в Україні»  

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує представників творчих професій приєднатися до 

своєї команди дослідників.                                                                                                                       Для участі 

потрібно заповнити аплікаційну форму (англійською, італійською або французькою мовою), яка містить 

копію портфоліо, CV, мотиваційний лист, рекомендаційний лист.

Вимогами до учасників є: вік до 25 років і знання англійської мови.            Взяти 

участь у програмі можуть програмісти, архітектори, графічні дизайнери, 

музиканти, письменники, режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори, 

аніматори.

протягом року

Оплачується квиток до Італії, 

житло у Тревізо, обіди з 

понеділка до п‘ятниці, 

медична страховка; надається 

щомісячна стипендія на 

особисті витрати.

https://biggggidea.com/opportunities/419/
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Індивідуальні міні-ґранти спрямовані на розвиток міжнародних мистецьких обмінів і посилення контактів 

українських та зарубіжних учасників з метою інтеграції сучасної української культури у світовий 

контекст. 

Програма надає підтримку на:

– презентаційні подорожі, які включають подорожі митців на запрошення іноземних організацій для 

представлення своїх творів на конкурсах та фестивалях; 

– участь у резиденціях та культурних акціях, які передбачають створення та подальшу презентацію 

культурного продукту. 

Право на участь мають:

– як молоді практикуючі митці, так і професіонали;

– у презентаційних подорожах – громадяни України;

– максимальна кількість людей, яка може подаватись на один грант – одна 

особа.

Аплікант має подати заповнену аплікаційну форму, запрошення сторони 

організатора заходу, професійне резюме та портфоліо робіт. Для презентаційної 

подорожі необхідно також додати:

– опис робіт, що будуть представлені;

– інформацію про захід, в якому плануєте взяти участь;

– рекомендаційного листа фахівця.

Благодійна програма 

діє протягом усього 

року. Аплікант 

повинен зробити 

подання до Фонду 

мінімум за чотири 

тижні до дати 

планованої поїздки. 

До 5 000 грн. Сума добових 

для закордонних відряджень 

до 800 грн., для внутрішніх 

переїздів до 50% від добових.

https://biggggidea.com/opportunities/367/
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Напрямки грантових заявок :

1. Наукові та польові дослідження (CRE – Committee for Research and Exploration);

2. Експедиції (EC – Expeditions Council);

3. Охорона природи (CT – Conservation.

Заявники не зобов'язані мати вченого ступеня. Проте вказівка попереднього досвіду в області наукових 

або польових досліджень, охорони природи або експедицій буде перевагою. Якщо експедиція планується 

в зарубіжну країну, то необхідно включити в неї хоча б одного місцевого жителя. Зверніть увагу: 

програма грантів «Молоді дослідники» приймає попередні заявки впродовж усього року. Але, будь ласка, 

відправте заявку принаймні за вісім місяців до старту Вашого проекту.

Участь у конкурсі грантів «Молоді дослідники» для проведення досліджень, 

експедицій та інших проектів можуть взяти молоді люди у віці від 18 до 25 

років.                                                                                                                                                  

Розмір гранту залежить від значущості проекту. Кандидатам також 

рекомендується шукати додаткові джерела фінансування. Їх наявність не 

обов'язкова, але буде плюсом при розгляді вашої заявки. протягом року $2 000-5 000 https://biggggidea.com/opportunities/3174/

30

Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим науковцям на проведення досліджень у вищих 

навчальних закладах та некомерційних організаціях на території Німеччини. Фонд заохочує двостороннє 

наукове співробітництво із залученням німецьких та закордонних університетів.

Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних, соціальних і природничих наук, серед яких: історія, 

лінгвістика, філософія, економіка, соціологія, політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.

Вимоги:

- Стипендія надається іноземним науковцям, які мають ступінь PhD (чи 

еквівалент), здобутий не раніше, ніж 2 роки тому.

- Фонд не фінансує написання кандидатських чи докторських дисертацій. 

Пропонований кандидатом проект дослідження має мати чіткий робочий план 

на терміни виконання.

протягом року 1700 євро на місяць
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-

support/stipends/?L=1

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Стипендії для митців від Італійського дослідницького центру Fabrica

Фонд Фріца Тіссена 

Стипендії для молодих науковців

Фонд «Відкрий Україну»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Гранти на подорожі для українських митців

National Geografic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Young Explorers: Конкурс грантів від National Geografic

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 10.05.2017
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№ Короткий опис навчального модуля, тренери Умови участі Дед-лайн Вартіть навчання
Посилання на детальну 

інформацію 

1

Кожна країна має своє обличчя, і пройшла свій

шлях реформ. Слухачі даного модуля зможуть ознайомитися з досвідом країн

Вишеградської четвірки в різних аспектах. У цьому модулі буде використаний досвід

реформ на прикладі конкретних громад, і досвід цілих країн за такими напрямками:

• розвитку рівня громадянського суспільства,

• розвитку активності громадян,

• впливу стратегічного планування на розвиток громад,

• навчально - інформаційної підтримка місцевого самоврядування,

• налагодження співпраці влади та громадського сектору,

• впливу жителів громад на прийняття рішень влади

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

розглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

academycap.ua@gmail.com. Координатор проекту - Кавунець Андрій,  

kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Звернення 

приймаються на 

постійній основі

Вартість навчання визначаєть 

індивідуально з урахуванням  

гонорару тренерів, витрат на 

проїзд, харчування та 

проживання тренерів і 

учасників.

https://goo.gl/dxATlO

2

Передбачається, що під час модуля учасники

навчання отримають необхідні знання в сфері GR-технологій і лобіювання,

особливостей професійної діяльності в умовах розвитку соціальних медіа.

Налагодження якісних комунікацій всередині і за межами громад, готовність

враховувати думку і потреби як влади, так і бізнесу, і громадськості дозволить

залучати практично необмежені ресурси, як людські, так і фінансові.

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

розглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

academycap.ua@gmail.com. Координатор проекту - Кавунець Андрій,  

kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Звернення 

приймаються на 

постійній основі

Вартість навчання визначаєть 

індивідуально з урахуванням  

гонорару тренерів, витрат на 

проїзд, харчування та 

проживання тренерів і 

учасників.

https://goo.gl/dxATlO

3

У рамках навчального модуля учасники зможуть ознайомитися з: 

- головними поняттями, загальними принципами, керівними напрямами, інструментами та механізмами в 

сфері громадської участі, які спираються на практичний досвід і перевірені методи з різних країн Європи. 

-актуальні інструменти, процедурах, технологіях громадської участі, які регулюються нормативно-

правовою базою Україна на місцевому, національному рівнях і можуть активно використовуватися 

громадянами вже сьогодні.

-  авторська методика «Участь громадськості в процесі прийняття рішень органами влади» Марчука Ігоря.

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

розглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 
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