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Громадська організація
«Ресурсно-інформаційний
центр «Громади Вінниччини»

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВІННИЧЧИНИ: ГРАНТИ. КОНКУРСИ. НАВЧАННЯ
13.03.2017р.
ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ

№
1

http://gurt.org.ua/news/grants/36775/

Учасниками Конкурсу є неприбуткові, зокрема громадські організації (в тому
числі громадські об’єднання та спілки), які:
мають статус неприбуткової організації та офіційно зареєстровані у Вінницькій,
Київській, Львівській, Тернопільській, Херсонській областях не менше одного
року.
мають досвід аналітичної та адвокаційної діяльності на території зазначених
регіонів не менше одного року.

15 березня 2017 р.

Грант обсягом до 100 тис.
грн. (планується, що середній
розмір гранту становитиме 7080 тис. грн)

http://gurt.org.ua/news/grants/36854/

Кандидатам рекомендується розробляти проекти:
-Із залученням молодих груп населення;
-Охопленням широкої аудиторії;
-Перехресно-секторні (участь колег з різних областей, таких як мистецтво,
творчих галузей, IT і т.д.);
-Творчі (можуть включати в себе мистецькі заходи, хакатон та інші види
марафонів, флеш-мобів та інших видів кампаній і т.д.);

17 березня 2017р.

Середній грант складе $
24999

http://www.gurt.org.ua/news/grants/36695/

17 березня 2017р.

24999 доларів США

http://gurt.org.ua/news/grants/36130/

20 березня 2017р.

Покриваються витрати на
закупівлю канцтоварів,
спорттоварів та інших
необхідних матеріалів.

http://gurt.org.ua/news/grants/36910/

Фонд GMF (USA)
Черговий раунд збору заявок від українських організацій.

Чорноморський фонд регіонального співробітництва (BST)
Конкурс проектних пропозицій для ОГС
Проекти вітаються, які реалізовуватимуть у таких сферах:
-протидія антизахідної пропаганди;
-розвінчання підроблених новини і просування інформаційної грамотності;
-заохочення доброго управління;
- просування фундаментальних людських цінностей.
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13 березня 2017 р.

Максимальний розмір гранту
– 375 000 гривень
(оптимальний бюджет
проекту 200 000 – 300 000
гривень)

До участі у конкурсі запрошуються радіокомпанії, які:
• офіційно зареєстровані як юридичні особи в Україні не менше 1 року (грантові
заявки від ФОП не приймаються);
• мають щонайменше річний, бажано – трирічний досвід роботи;
• мають досвід випуску радіопрограм за тематикою запропонованого проекту;
• мають сталу аудиторію в одному або декількох регіонах України (окрім
Києва);
• мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними
(включаючи фінансове звітування).
У конкурсі можуть брати участь регіональні дротові та FM радіокомпанії.

Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні»
Конкурс на розробку Дорожніх карт розвитку малого та середнього підприємництва (МСП)

Умови та пріорітети конкурсу «Збереження демократії»: протидія антизахідній пропаганді; розвінчання
неправдивої інформації і просування інформаційної грамотності; просування позитивних процесів
управління; підйом фундаментальних людських цінностей.
Для того, щоб представити пропозицію по проекту, організації повинні подати: заява, форму бюджету.
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Посилання на детальну
інформацію

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з «Європейською правдою»
Конкурс грантів «Радіо за проєвропейські зміни в Україні»

Конкурс Дорожніх карт є інструментом мобілізації усіх зацікавлених сторін на рівні регіону (влади,
бізнесу та представників громадянського суспільства) задля створення сприятливих умов для ведення
бізнесу та заохочення широких верств населення до відкриття власної справи.
Мета конкурсу: широке залучення представників громадянського суспільства до розробки Дорожніх карт
розвитку малого та середнього підприємництва.

3

Сума фінансування

Умови подачі заявок

Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу регіональних радіокомпаній для висвітлення питань,
пов’язаних з відносинами України та Євросоюзу, впровадження УА, інших зобов’язань України перед ЄС,
для інформування суспільства про сутність європейської інтеграції та європейських цінностей, а також
для просування реформ в регіональному вимірі, забезпечення провідних регіональних радіокомпаній
фінансовою спроможністю для сталого висвітлення європейської тематики, сприяння публічному
обговоренню та підвищення інформованості громадськості про теми, пов’язані із ЄС, на місцевому,
регіональному та міжрегіональному рівнях.

2

Дед-лайн

Мета та пріоритети грантової програми

Чорноморський фонд регіонального співробітництва (BST) оголошує новий
конкурс проектних пропозицій для організацій та представників
громадянського суспільства з Вірменії, Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії та
України.

Львівська освітня фундація
Міні-гранти для наставництва з дитиною героя АТО
Львівська освітня фундація запрошує небайдужу молодь долучатися до програми наставництва для дітей,
які втратили батька в АТО.
Програма триває з 2014 року і до сьогодні охопила більше 60-ти наставників та діток героїв по всій
Україні.
Основна мета програми - підтримати дитину героя АТО через регулярні цікаві освітні заходи, корисне
дозвілля та спілкування з наставником
Програма є міні-ґрантовою: наставнику покриваються витрати на закупівлю канцтоварів, спорттоварів та
інших необхідних матеріалів.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Ви маєте змогу подати заявку на конкурс міні-ґрантів до 20 березня 2017 року.
Більше інформації про проект можна знайти на сторінці “Львівської освітньої
фундації“, а також у групі Facebook - “Старший брат” - наставництво для дітей
героїв АТО”.
Для участі у конкурсі міні-грантової програми просимо заповнити аплікаційну
форму.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

13.03.2017
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Програма USAID «Нове правосуддя» оголошує конкурс для українських НУО зі здійснення громадського моніторингу та адвокації діяльності урядових установ, органів судової влади, центрів правової допомоги
заради покращення захисту прав людини судами.
Метою грантової програми є надання підтримки організаціям громадянського суспільства у здійсненні
моніторингу дотримання законодавства та захисту прав людини судами, створення механізмів обміну
інформацією та скоординованої співпраці між зацікавленими сторонами заради покращення доступу до
правосуддя найбільш вразливих верств населення, поглиблення розуміння представників судової влади та
надавачів послуг правової допомоги своєї ролі у захисті прав людини; та надання допомоги коаліціям
правозахисників у адвокації захисту прав людини судами.
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Програма “Нове правосуддя” планує надати до 5 грантів у розмірі до 540 000
грн. кожен. Орієнтовний початок проектів – 20 квітня 2017 р., тривалість
проектів 6-8 місяців. Заявки слід подавати в електронному та паперовому
вигляді. Прийом заявок завершується 22 березня 2017 р. о 18:00.

Терміни подання:
- Розвиток потенціалу у сфері вищої освіти - дед-лайн минув
- Стратегічні партнерства - 29 березня 2017 р.
- Альянси знань - 28 лютого 2017 р.

24 березня 2017 р.

Максимальний бюджет
одного освітньго заходу не
може перевищувати – 37 000
грн.

http://gurt.org.ua/news/grants/37164/

29 березня 2017 р.
28 лютого 2017 р.

Сума грнату залежить від
обраної тематики конкурсу

http://eacea.ec.europa.eu/erasmusplus/funding_en

28 березня 2017 р.

від 250 000 грн. до 810 000
грн.

http://gurt.org.ua/news/grants/37148/

30 березня 2017 р.

Незазначено грантодавцем

http://gurt.org.ua/news/grants/37128/

Програма USAID «Нове правосуддя» планує надати до 18 грантів на загальну
суму близько 6 500 000 грн. Очікується, що гранти надаватимуться у розмірі від
250 000 грн. до 810 000 грн. кожен, а діяльність, що фінансується з коштів
гранту має відбуватися впродовж 3 - 12 місяців.

Держдепартамент США
Грантовий конкурс за Програмою «Гранти для учасників програм обмінів»
Програма має на меті активізувати зв’язки між випускниками, стимулювати професійний розвиток,
сприяти їх активній участі у проектах, що підтримують демократичні перетворення та економічні
реформи в Україні.

11

http://gurt.org.ua/news/grants/37018/

Програма USAID «Нове правосуддя
Прийом концепцій реалізації грантових проектів, які спрямовані на посилення ролі громадянського суспільства у процесі реформування судової системи.
Програма USAID «Нове правосуддя оголошує про початок прийому концепцій реалізації грантових
проектів, які спрямовані на посилення ролі громадянського суспільства у процесі реформування судової
системи.
Грантова програма покликана сприяти досягненню таких результатів:
-Залучення ОГС до процесу зміцнення суддівської незалежності та самоврядування.
-Посилення ролі громадянського суспільства у підвищенні прозорості та підзвітності судової влади перед
суспільством і зміцненні верховенства права.
-Участь громадянського суспільства в процесі удосконалення судового адміністрування.
-Залучення ОГС до процесу підвищення якості правничої освіти.
-Посилення ролі громадянського суспільства у покращенні доступу до правосуддя та захисту прав
людини.
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до 540 000 грн.

Програми Еразмус+ 2017
Key Action 2
КА2 – Проекти співпраці:
1. Розвиток потенціалу,
2. Альянси знань,
3. Стратегічні партнерства
(Cooperation for Innovation and Good Practices: Capacity Building, Knowledge Alliances, Strategic
Partnerships)
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22 березня 2017р.

Українська Гельсінська спілка з прав людини та Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини»
Конкурс на отримання фінансування для проведення локальних освітніх заходів для випускників
Метою проведення конкурсу є підвищення громадянської активності в сфері захисту прав людини та
Випускником Програми вважається особа, яка успішно пройшла базове
громадських інтересів і створення умов для продовження навчання випускників Програми через
навчання в рамках Програми. Для визначення відповідності умовам конкурсу,
практичні дії.
ознайомтесь, будь ласка, з критеріями базового навчання тут.
Пріоритети конкурсу:
-Спрямованість запланованої діяльності на підтримку та захист прав людини.
-Залучення місцевих громад, молоді до громадської активності щодо просування та захисту прав людини.
-Проведення відкритих освітніх заходів на актуальні теми, що стосуються прав людини.
-Залучення до освітніх заходів представників різних населених пунктів та регіонів України.
-Розвиток співробітництва між випускниками Всеукраїнської освітньої програми “Розуміємо права
людини”.
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Держдепартамент США проводить грантовий конкурс за Програмою «Гранти
для учасників програм обмінів» для випускників програм тренінгів та обмінів,
що підтримуються урядом США.

ІЕД та Європейська Правда
4 хвиля конкурсу «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні»
Мета конкурсу – зростання залучення організацій громадянського суспільства до процесів моніторингу та
публічного діалогу з органами влади щодо секторальних реформ у відповідності до виконання Угоди про
асоціацію в таких секторах як правова, конституційна, судова та виборча реформи, фінансування
політичних партій, реформа державного управління, охорона здоров’я, охорона довкілля, енергетика,
транспорт, земельна реформа, технічні бар’єри в торгівлі та спрощення торгівлі, контроль безпеки
продуктів харчування.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

До участі у конкурсі запрошуються ОГС, які мають:
• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року;
• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними
(включаючи фінансове звітування).

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

30 березня 2017 р.

Максимальний розмір гранту
– 750 000 гривень
(оптимальний бюджет
проекту 300 000 – 500 000
гривень).

http://gurt.org.ua/news/grants/36807/

13.03.2017

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

Львівська освітня фундація
Конкурс міні-грантів «Розвиток волонтерства в громадах»
Львівська освітня фундація (далі - ЛОФ) оголошує конкурс міні-грантів «Розвиток волонтерства в
громадах». Метою конкурсу є підтримка активної молоді, що хоче здійснювати соціальний супровід дітейсиріт, напівсиріт, дітей у СЖО.
Молодіжна ініціативна група, місцева БО чи ГО спільно із парохом (священиком) визначають напрям
діяльності та створюють розклад запланованих заходів. Для отримання міні-гранту спільнота повинна
заповнити онлайн аплікаційну форму
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Максимальна сума мінігранту - 15 000 грн.

http://gurt.org.ua/news/grants/36948/

31 березня 2017 р.

5 000.00 євро

http://gurt.org.ua/news/grants/36354/

10 квітня 2017 р

Програма USAID «Нове
правосуддя» планує надати 1
грант у розмірі до 500 000
грн.

https://drive.google.com/open?id=0B4JHbnXoevPGOGJpbG
5GSDlaRk0

14 квітня 2017 р

Загальна сума гранту: 120 000
грн.

http://ria.my/grantovyj-konkurs-na-navchannya-u-vinnytskij-itakademiyi-vid-fondu-ria/

24 квітня 2017 р

Фінансова підтримка
реалазції науково-дослідних
проектів

http://gurt.org.ua/news/competitions/36638/

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-PublicDiplomacy-Small-Grant-Program-Ukr.pdf

Фонд RIA та Вінницька ІТ-Академія
Конкурс на отримання стипендії на навчання у Вінницькій ІТ-Академії
Вимоги до кандидатів:
Участь у конкурсі можуть прийняти чоловіки та жінки віком від 17 років.
До участі у конкурсі запрошуються претенденти з усіх міст України. Навчання
проводиться у м. Вінниці.
Необхідний рівень освіти/знань: немає
Знання мов: українська
Відбір студентів за заявками абітурієнтів буде здійснюватися грантовим
комітетом у складі представників Фонду та ІТ-Академії. Результати відбору
буде оголошено 30.04.2017 на сайті Фонду RIA (ria.my).

Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща
Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2017-2018 рр.
Мета конкурсу
Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного
співробітництва між науковцями обох країн.
Пріоритетні напрями: Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, ехатронні,
роботизовано, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо); Енергетичний менеджмент та
енергоефективність; Екологія та управління навколишнім середовищем; Науки про життя, нові технології,
здоров’я та запобігання найрозповсюдженішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика; Нові
речовини та матеріали; Соціальні та гуманітарні науки; Оборонні технології.
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Запит про надання пропозицій призначений для громадських організацій, які
відповідать встановленим критеріям. Лише організації, які брали участь у
тренінгах з питань аналізу та чутливості до конфліктів, організованих
«International Alert», можуть подавати пропозиції. Рекомендується подавати
пропозиції, що розроблені декількома громадськими організаціями.

Метою грантового конкурсу є сприяння організаціям громадянського
суспільства, які активно підтримують реформу сектору правосуддя, у здійсненні
моніторингу та лобіюванні/адвокації ефективних процедур перевірки та
люстрації суддів та державних службовців та розробці і пропонуванні змін до
законодавства задля удосконалення процедур перевірки та люстрації відповідно
до міжнародних та європейських стандартів.

Фонд RIA та Вінницька ІТ-Академія оголошують конкурс на отримання стипендії на навчання у
Вінницькій ІТ-Академії (ita.in.ua) за наступними напрямками:
- програмування;
- тестування QA;
- DevOPS
- веб-дизайн.
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30 березня 2017 р.

Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя»
Конкурс грантів для українських неурядових організацій зі здійснення моніторингу стану перевірки суддів та люстрації державних службовців
Програма USAID реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» оголошує конкурс грантів для
українських неурядових організацій зі здійснення моніторингу стану перевірки суддів та люстрації
державних службовців, а також проведення аналізу результатів їх запровадження та надання
рекомендацій щодо покращення ефективності й прозорості цих процесів.
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Вимоги до проектної пропозиції
Проект має бути написаний парафіяльною молоддю, місцевими ГО чи БО та
парохом парафії (зі всієї України) і може бути реалізований у таких напрямках:
- організація дозвілля та освіти дітей цільової групи (навчання, майстер-класи,
заходи недільної школи, організація денного табору при парафії для дітей
цільової групи);
- візити у сиротинці та установи інтернатного типу із навчально-виховними
заходами (зустрічі, катехизація, арт-напрям тощо).

«International Alert»
Проект «Психологічні зерна миру: реабілітація після травми та громадянський активізм в Україні»
Проект спрямований на сприяння реінтеграції та відновленню груп населення, які серйозно постраждали
внаслідок конфлікту в Україні, шляхом активізації зусиль з охорони психічного здоров’я та
психосоціального відновлення по всій території України, розширення прав і можливостей громадських
активістів та підтримки наукових досліджень і діалогу у сфері зміцнення миробудівництва на місцевому
та національному рівнях.
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Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох
країн.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак
керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

Посольство США в Україні
Програма «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів» 2017 року
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.
ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Учасниками програми можуть стати українські та американські фізичні особи
або організації, що мають статус недержавних і
неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

13.03.2017

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

Європейський Союз та Рада Європи
Гранти на підтримку електронної участі молоді у прийнятті державних рішень
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
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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.

10 000 євро

http://gurt.org.ua/news/grants/34534/

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.

Максимальна сума одного
гранту для громадської
організації 8323
Заявки приймаються
грн. Максимальний обсяг
на постійній основі
гранту для фізичної особи
від 4 липня 2016 р. до
складає 6964 грн. Протягом
1 травня 2018 р.
двох років проект передбачає
фінансову підтримку 500
обмінів.

http://www.kultura.org.ua/?p=1058

Посольство США в Україні
Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії
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):

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.

ефективності та самозабезпеченню третього сектора;
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Протягом року

Центр культурного менеджменту за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США)
Річна програма національних обмінів, зорієнтована на активізацію контактів між регіонами України
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.
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Протягом року

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/demgrantssmall-2014-ukr.pdf

Протягом року

24 000 дол. США

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-2014ukr.pdf

Протягом року

Суми фінансування визначені
окремими програмами

https://www.macfound.org/about/

Посольство США в Україні
Загальний конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ
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.

22 Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур
Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення
Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних фондів. Сприяє розвитку знань, справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту
підтримує індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає поліпшити державну політику; надає
довкілля.
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.

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
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23 Гранти для досліджень від National Geographic «Молоді дослідники»
National Geographic оголосив про відкриття грантової програми «Молоді дослідники» (Young Explorers
Grants), яка має на меті підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проект чи провести
польове дослідження в одній із 18 країн Азії.
Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм National Geographic:
– the Committee for Research and Exploration
– the Expeditions Council
– the Conservation Trust.
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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-doslidzhenvid-national-geographic-molodi-doslidniki-/

Протягом року

від 250 тис. до 2,5 млн. грн.

https://goo.gl/frQzuH

Протягом року

Загальний бюджет програми $272,000

http://www.communitydemocracies.org/Working-forDemocracy/Initiatives/CD-UNITED

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 бізнесасоціації, 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

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/1284granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк»
Інноваційна програма кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками
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.

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

26 Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу
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.
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"Платформа ровитку громадянського суспільства"
Гранти для організаційого розвитку
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

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
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Правозахисний центр «Поступ»
Проекту «Побудова системи захисту жертв порушення прав людини в Криму та на Сході України»
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.
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http://goo.gl/qiNoVi

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/

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

Протягом року

до 24 000 доларів США

http://goo.gl/mrWNv0

Немає

до 15 тис. євро

Посольства США в Україні.
Фонд сприяння демократії
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.
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Максимальний обсяг
фінансування - 2000 EUR. В
екстрених випадках, сума
може бути збільшена.

Посольства США в Україні.
Програма Фонду розвитку українських ЗМІ – 2016
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.
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Хто може отримати допомогу:
1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп;
2. Журналісти;
3. Лідери і члени органів самоорганізації населення;
Заявки приймаються
4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей;
на постійній основі
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.

КримSOS і Агентство ООН у справах біженців.
Грантова програма підтримки волонтерських ініціатив
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.
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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.

Міністерство закордонних справ Естонії
Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади
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

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Хто може подавати пропозиції?
- 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.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com
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33 Глобальний інноваційний фонд

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
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http://www.globalinnovation.fund/

від 500 до 10 000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

Необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Потягом року

від 15 тис. доларів

http://goo.gl/KvGQox

Потягом року

Максимальний розмір гранту
– EUR 499,000

https://www.government.nl/

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

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/

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.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Уряд Нідерландів.
Фонд захисту людських прав. Малі гранти
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
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та розвиток; розвиток бізнесу та
прав людини, включаючи дитячу робочу силу.
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Немає

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство
Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на посилення справедливості, рівності прав і
підтримку в суспільстві
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору;
підвищення активності громадськості.
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Немає

The Coca-Cola Foundation.
Community Support Opportunity
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.
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від 50 000 до 15 000 000
доларів

Немає

The ABILIS Foundation.
Фінансування організацій у справах людей з обмеженими можливостями
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.

35

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.

Microsoft.
Програма Microsoft Software Donation
Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення ефективності
їх діяльності, шляхом надання ліцензійного програмного забезпечення.

39 Європейський фонд підтримки демократії

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.

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
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м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com

Глобальний дитячий фонд.
Конкурс: «Надання послуг вразливим групам дітей»
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.

41

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/

Європейська молодіжна фундація.
Грант для неурядових організацій
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.
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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
http://www.coe.int/en/web/european-youthвід обраної грантової
foundation/home
програми

Проект «Адвокація та підвищення спроможності уряду в сфері міграції».
Конкурс на отримання малих грантів/стипендій
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.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Якщо заявка
передбачає
Максимальний розмір
виконання у
фінансування 3 500 євро.
конкретні строки,
Фінансування в межах
необхідно вказати це, малого гранту передбачає
тоді Ваша заявка
покриття витрат, пов’язаних
Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного
розглядатиметься із оплатою вартості навчання,
чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити
Наглядовою радою в чи інтернатури, транспортних
можливість такого навчання, його строки та умови. До пропозиції треба подати
режимі електронного
витрат, витрат на
листи підтвердження від приймаючої сторони.
голосування, подача
проживання, вартість
заявки - не пізніше
навчальних матеріалів чи
Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською
ніж за 3 тижня до
засобів, заходів щодо
мовами.
запланованої дати
подальшого поширення
виконання.
Заявник може бути представником негромадської організації, громадським
активістом чи адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями
мігрантів.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

http://goo.gl/gHc47x
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ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНКУРСИ
№

Мета та пріоритети

Умови участі

Дед-лайн

Фінансове
забезпечення/
винагорода
конкурсів

Посилання на детальну
інформацію

1 березня 2017 р.

Грант, професійна експертиза
і доступ до науково-технічної
бази Noosphere Ventures в
еквіваленті 2 мільйони
гривень.

http://vernadskychallenge.com/

3 березня 2017 р

Участь у Єврошколі є
безкоштовною для відібраних
студентів. Організатори
оплачують проїзд,
проживання та харчування
учасників з інших міст.

http://www.prostir.ua/?grants=predstavnytstvo-es-oholoshujenabir-na-18-u-sesiyu-eu-study-days-evroshkoly

1 Конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge 2017
Місія Vernadsky Challenge – стати унікальною платформою, яка допоможе талановитим фахівцям
розвивати і втілювати в життя свої ідеї у сфері проектування та інженерії.
Напрямки конкурсу: космічні технології, медичне устаткування, геологорозвідка, проекти у сфері
ефективного природокористування, комплекси та системи військового призначення, альтернативна
енергетика, робототехніка, ігрові платформи, програмне забезпечення для фінансових та інженерних
комунцікацій, системи управління транспортом, агропромислова техніка, нові матеріали металургії,
електроніки та інші, системи обробки, зберігання і передачі великих масивів даних.

2

Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським освітнім центром реформ
Набір учасників на вісімнадцяту сесію EU Study Days in Ukraine.
Єврошкола це унікальна можливість для українських студентів та випускників ВНЗ:
-отримати нові знання від найкращих фахівців з Європейського Союзу та України;
-вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в таких сферах, як політика,
економіка, енергетика, візові питання, освіта та права людини;
-дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та науковцями;
-долучитися до мережі активної молоді, з метою обміну досвідом та впровадження спільних ініціатив у
майбутньому.

3

Команди з найбільш перспективними ідеями отримають грант, професійну
експертизу і доступ до науково-технічної бази Noosphere Ventures в еквіваленті
2 мільйони гривень

Хто може взяти участь?
Участь можуть взяти студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ
(які закінчили університет не більше, ніж три роки тому) з усіх регіонів
України.
Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (або
здобувають) освіту за спеціальностями: міжнародні відносини, європейські
студії, право, політологія, економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика,
історія, культурологія, філософія та філологія.

ГО «Школа Медіа-Патріотів»
Майстер-клас: «Психологічна безпека в умовах інформаційної війни» (м. Київ)
18 березня 2017 р. о 12:00 у м. Києві за адресою провулок Електриків, 7, офіс 8, ГО «Школа МедіаПатріотів» проводить майстер-клас: «Психологічна безпека в умовах інформаційної війни» .
Пропагандистська війна, що протягом останніх двох років розгорнулася в інформаційному просторі
України та Російської Федерації, постає одним з ключових факторів, що спричиняє невротизацію і
конфліктогенність у вітчизняному суспільстві.
У цих умовах психологічні методи можуть допомогти коригувати вже наявні проблеми і шляхом
саморегуляції сприяти їх запобіганню.
Мета майстер-класу – допомога у створенні системи індивідуального психологічного самозахисту в
умовах пропагандистської атаки.

Для реалізації цієї мети на майстер-класі буде розглянуто питання:
• феномен сучасної інформаційної війни: психотехнології впливу на суспільну
думку;
• психологічні порушення та проблеми як ефекти інформаційної війни:
соціальний та індивідуальний вимір;
• методи та практики як засіб подолання негативних наслідків інформаційної
атаки;
• як захистити себе та своїх близьких від інформаційних атак.
Зареєструватися на майстер-клас можуть усі охочі.

18 березня 2017 р.

http://gurt.org.ua/news/trainings/37288/

20 березня 2017р.

http://gurt.org.ua/news/trainings/37300/

4 Тренінг для журналістів та виробників українських ЗМІ у рамках програми «Open Media Hub»
22-25 березня 2017 року у місті Київ відбудеться тренінг для журналістів та виробників українських ЗМІ у
рамках програми «Open Media Hub», фінансованої Представництвом Європейського Союзу. Навчання у
рамках тренінгу буде стосуватися покращення навичок виробництва новин. Дедлайн - 20 березня 2017
року.
Курс буде орієнтовано на поліпшення незалежної і об'єктивної журналістики засобами візуального
сторітелінгу. Навчання буде спрямоване на створення протягом тренінгу історій із застосуванням
сучасних навичок сторітелінгу у режимі реального часу.

Якщо хочете взяти участь у тренінзі, запропонуйте три історії, які зможете
підготувати протягом навчання від Фундації Томсон під керівництвом
експертки Зої Чарльз:
1. «Історія людини» – ми хочемо поглянути на обличчя України очима реальних
людей у реальних життєвих ситуаціях.
2. «Новина» - актуальна тема, яка пов’язана із тематикою відносин Україна-ЄС
3. «Коротка історія «Мені 20» - оповідть про те, чого прагне сучасна молодь

5 Тренінг в рамках програми "Активні Громадяни" 25-26 березня (м. Вінниця)
Завдяки тренінгу учасники матимуть змогу:
1. Сформувати та розвинути особисті якості, необхідні для реалізації продуктивних громадських змін,
2. Дізнатись про можливості міжкультурного діалогу і соціального розвитку,
3. Навчитись розробляти власні проекти локальної соціальної дії,
4. Отримати можливість взяти участь у конкурсі міні-грантів до Британської ради (у рамках програми
“Активні громадяни” Британська Рада надає міні-гранти на реалізацію соціальних проектів обсягом до
500 фунтів (15 000 грн.),
5. Після проходження тренінгу отримають сертифікат міжнародного зразка та можливість продовжити
навчання на всеукраїнських семінарах і тренінгах Британської Ради.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Участь у тренінгу безкоштовна, учасникам з інших міст не компенсується
вартість проживання та проїзду. Кількість учасників обмежена. Обов’язкова
присутність на весь час тренінгу. Для подачі заявки необхідно заповнити дану
форму до 22 березня включно. Відібраним учасникам буде надіслано технічні
деталі щодо програми тренінгу 23 березня.
Місце проведення: м. Вінниця, вул. В.Винниченка, 5, ЦР "Гармонія".

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

22 березня 2017р.

Участь у тренінгу
безкоштовна

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrkei4GadnI9v
Ml41aJISsJe1nqRxPsN9pW3-BtP0syZCKYw/viewform

13.03.2017
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ГО «КримСОС»
Семінар «Соціальна мобілізація населення» (м. Київ)
ГО «КримСОС» запрошує на семінар «Соціальна мобілізація населення», що відбудеться 23-24 березня
2017 р. в Києві.
На семінарі будуть розглядатись теми:
-Успішні соціальні проекти
-Принципи формування та розвитку громади
-Соціальна мобілізація населення
-Ресурси громади
-Ефективна комунікація з органами влади

7
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Заявки на участь можуть надсилати активісти з усієї України, проте перевага
буде надаватися тим, хто ще не брав участі в заходах для громад КримСОС.
Проживання та харчування оплачують організатори семінару. Компенсація
вартості проїзду відбудеться тільки за умови надання дублікатів проїзних
документів.

23 березня 2017р.

Проживання та харчування
оплачують організатори
семінару. Компенсація
вартості проїзду відбудеться
тільки за умови надання
дублікатів проїзних
документів.

http://gurt.org.ua/news/trainings/37277/

Академія праці, соціальних відносин та туризму та Financial Literacy Hub в рамках програми Еразмус+ Модуль Жана Моне
Триденний ІНТЕНСИВ-курс «Фінансовий сектор ЄС як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки» (м. Київ)
7-9 квітня 2017 р. Академія праці, соціальних відносин та туризму та Financial Literacy Hub в рамках
програми Еразмус+ Модуль Жана Моне проводить триденний ІНТЕНСИВ-курс «Фінансовий сектор ЄС
як рушій сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи, перспективи мережевої економіки».
Мета заходу - простою та доступною мовою ознайомити учасників з сучасними тенденціями розвитку
фінансового сектора Європейського Союзу та його сучасною роллю у забезпеченні сталого розвитку.

Захід орієнтований на осіб, що не мають фахової економічної освіти чи
практики у сфері функціонування фінансових ринків, проте бажають отримані
нові знання про сталі ініціативи, що реалізуються у фінансовому секторі ЄС.
Вимог до освіти чи віку учасників немає.
Обов’язкова реєстрація до 1 квітня 2017р. включно .
Детальна програма заходу наведена за посиланням.

1 квітня 2017 р.

Організаційний внесок 100
грн.

http://gurt.org.ua/news/trainings/37280/

8 Програма стажування працівників законодавчої влади Professional Fellows Program 2017 (США)
Professional Fellows Program (PFP) – це програма стажування молодих працівників законодавчої влади,
спонсором якої є Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США.

Програма дає перспективним молодим фахівцям можливість отримати
практичний досвід та наочність роботи в уряді США. Знання та інтерес цих
молодих професіоналів щодо американських політичних процесів буде
розширений завдяки короткостроковому стажуванню в місцевих законодавчих
органах США, а також в установах державного рівня і в некомерційних
організаціях, які мають відношення до тематики програми

7 квітня 2017 р.

http://gurt.org.ua/news/grants/37046/

9 Представництво ЄС оголошує прийом відеоробіт для конкурсу в рамках щорічного проекту «ЄС: вибір молодого покоління України»
Цього року Представництво пропонує зосередитись на темі енергозбереження і його важливості як у
Вимоги до відео
побуті українці, так і для благополуччя усієї країни. Роботи приймаються у двох категоріях: професіоналів -Тривати менше 3-х хвилин;
(ті, що мають освіту та професійний досвід у сфері виробництва відео) та аматорів.
-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.

10

23 травня 2017 р.

Найкращі відео ролики
будуть відзначені
спеціальними призами та
дипломами від
Представництва ЄС в Україні

http://euroquiz.org.ua/video-contest

протягом року

1700 євро на місяць

http://www.fritz-thyssenstiftung.de/funding/types-ofsupport/stipends/?L=1

Фонд Фріца Тіссена
Стипендії для молодих науковців
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.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

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.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com
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АКАДЕМІЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД
Академія спроможності громад - це центр надання консультаційної та експертної підтримки органам місцевого самоврядування, громадським організаціям у різних аспектах забезпечення розвитку та впровадження
передового європейського досвіду. Академія створена у рамках міжнародного проекту «Розбудова спроможності громад – досвід Вишеградської четвірки для країн Східного партнерства». Проект реалізується Вінницьким
обласним осередком Міжнародної громадської організації «Україна-Польща-Німеччина» в рамках програми Флагманських проектів Міжнародного Вишеградського Фонду.
Тренера Академії викладають навчальні модулі на умовах надання тренерських послуг. 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. Вартість навчання визначаєть індивідуально з урахуванням гонорару
тренерів, витрат на проїзд, харчування та проживання тренерів і учасників.
Більш детально з програмою модулів, експертами Академії можна ознайомитись в анонсах:
- на офіційному сайті проекту https://goo.gl/dxATlO
- на офіційному сайті ВОО МГО «Україна-Польща-Німеччина» https://goo.gl/JYOrT6
- на офіційному сайті партнера Єврорегіону «Дністер» http://dniester.eu/1481
За детальною інформацією звертайтеся на електронну пошту academycap.ua@gmail.com
Координатор проекту в Україні – Кавунець Андрій, kavunets@i.ua, тел. (098) 485-24-23.
№

Короткий опис навчального модуля, тренери

Умови участі

Дед-лайн

Вартіть навчання

Посилання на детальну
інформацію

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

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

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

1 Навчальний модуль "Досвід країн Вишеградської четвірки у впровадженні реформ: можливості застосування в Україні та Молдові"
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

2 Навчальний модуль "Ефективна співпраця влади, громадськості та медіа як механізми розвитку спроможності громад"
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

3 Навчальний модуль "Механізми участі громадськості в процесах прийняття рішень органами влади"

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 нормативноправовою 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.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

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

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com
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4 Навчальний модуль "Стратегічне планування"
Стратегічне планування - основа успішного розвитку громади: бачення очікуваного результату і шляхів
його досягнення; уявлення громади інвесторам; підтримка ваших дій громадою; залучення коштів
грантових проектів, в тому числі, міжнародних.
Учасники набудуть вміння, які дозволять ефективно побудувати процес
стратегічного планування та розвитку громади з урахуванням місцевого потенціалу.
попередні.

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

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

5 Навчальний модуль "Фандрайзинг та підготовка якісних проектних пропозицій"

В рамках цього модуля будуть розглянуті можливості та
інструменти залучення ресурсів з різних джерел (внутрішніх і
міжнародних) для сталого розвитку громад. Також, буде зроблений акцент на
визначенні проблем громад і їх вирішення за допомогою написання проектних
пропозицій. Відповідно, детально буде розглянуто процес заповнення
грантового проектної пропозиції.

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

За довідками звертайтесь: тел. +38(097) 646-65-48, м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, e-mail: euroregiondniester@gmail.com, resource.vin@gmail.com
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