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Громадська організація
«Ресурсно-інформаційний
центр «Громади Вінниччини»

ГРАНТИ. КОНКУРСИ. НАВЧАННЯ
23.04.2018р.
ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ

*Шановні користувачі!
Повідомляємо Вам, що публікації моніторингу "ГРАНТИ.КОНКУРСИ.НАВЧАННЯ" у відкритому доступі завершується 01 травня 2018 року.
ГО "Єврорегіон "Дністер" та ГО "Ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини" і надалі продовжують співпрацю із органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями у
сфері пошуку, написання та реалізації грантовий проектів та програм, приділяючи основну увагу офіційним партнерам, що підписали угоди про співпрацю з нашими інституціями.
Для наших партнерів ми пропонуємо новий, більш ефективний формат роботи, який полягатиме в спільному аналізі актуальних грантових пропозицій та підборі тем потенційних проектів у
відповідності до побажань та потреб партнера.
Ми переконані, що новий формат роботи дозволить підвищити ефективність нашої співпраці і допоможе Вам бути більш успішними в залученні зовнішніх ресурсів для розвитку громад та
організацій.
Для отримання доступу до індивідуальних консультацій та аналізу актуальних грантових пропозицій звертайтесь: тел. +380 (432) 56-27-29, e-mail euroregiondniester@gmail.com.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
З повагою
Команди
ГО "Єврорегіон "Дністер" та ГО "Ресурсно-інформаційний центр "Громади Вінниччини"

№
1

Мета та пріоритети грантової програми

Умови подачі заявок

Сума фінансування

Посилання на детальну
інформацію

от 20 000 до 40 000 евро

http://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/novo
sti-ministerstva/59607-obyavlenkonkurs-grantov-na-realizaciyuproektov-sotrudnichestva-v-celyahrazvitiya-v-stranah-vostochnogopartnerstva-i-centralnoj-azii-na-2018god

Міністерство закордонних справ Латвії
Конкурс грантів від Міністерство закордонних справ Латвії
Подати заявку на участь в конкурсі можуть прямі і непрямі органи державного
управління, самоврядування, інших державних установ Латвійської Республіки, а
також зареєстровані товариства, фонди, підприємці і профспілки. У рeалізатора
проекту повинен бути принаймні один партнер по співпраці в країні-бенефіціара.

23 квітня 2018 р

До участі у конкурсі запрошуються ЗМІ, які:
офіційно зареєстровані як юридичні особи в Україні не менше 1 року (грантові
заявки від ФОП не приймаються);
Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ для висвітлення питань, пов'язаних з
мають щонайменше річний, бажано – трирічний досвід роботи;
відносинами України та Євросоюзу, впровадження УА, інших зобов’язань України в рамках відносин з ЄС,
мають досвід публікацій за тематикою запропонованого проекту;
для інформування суспільства про сутність європейської інтеграції та європейських цінностей, а також для
мають сталу аудиторію в одному або декількох регіонах України (окрім Києва);
просування реформ в регіональному вимірі, забезпечення провідних регіональних ЗМІ фінансовою
мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними
спроможністю для сталого висвітлення європейської тематики, сприяння публічному обговоренню та
(включаючи фінансове звітування);
підвищення інформованості громадськості про теми, пов’язані із ЄС, на місцевому, регіональному та
мають веб-сайт організації та/або сторінку у Facebook;
міжрегіональному рівнях.
запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників своєї
організації у кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період
виконання проекту .

24 квітня 2018 р

Міністерство закордонних справ Латвії оголошує конкурс грантів «Підтримка проектів співробітництва з
метою розвитку в межуючих з Латвійською Республікою країнах-бенефіціарах» у країнах Східного
партнерства Європейського Союзу та країнах Центральної Азії.

2

Дед-лайн

Інститут економічних досліджень
«ЗМІ за проєвропейські зміни в Україні»
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375 000 гривень

https://www.eurointegration.com.ua/e
xperts/2018/03/20/7078991/
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Програма «Креативна Європа»
3 Конкурс грантів на програму Медіа «Кінофестивалі»
Програма «Креативна Європа» щороку надає підтримку у проведенні більше 100 європейських фестивалів,
що славляться своєю особливо різноманітною програмою європейських фільмів, із залученням широкої
громадськості та великої кількості фахівців.
Одним із пріоритетів даної підпрограми є сприяння формуванню аудиторії як засобу для стимулювання
інтересу та розширення доступу до європейських аудіовізуальних творів. Під час подання заявки на
отримання підтримки для проведення фестивалів необхідно надати ініціативи щодо формування аудиторії,
зокрема, ініціативи, спрямовані на молоду аудиторію.

Кожна організація, яка бере участь у вашому проекті, повинна зареєструватися на
порталі Учасників та отримати ідентифікаційний код учасника (ПІК). ПІК буде
запитаний у формі заявки. Щоб отримати доступ до порталу Учасників, вам
знадобиться ім'я користувача та пароль EULogin.

26 квітня 2018 р.

Загальний бюджет,
призначений для
співфінансування проектів
оцінюється в 3,2 млн. Євро.

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/supportfestivals-2018_en

30 квітня 2018 р.

від 150 000 грн до 300 000 грн

http://pravo.org.ua/ua/news/20872789-ogolosheno-konkursgrantiv-dlya-gromadskih-organizatsiy

30 квітня 2018 р.

від $15,000 до $35,000

https://www.gurt.org.ua/news/grants/44958/

30 квітня 2018 р.

Максимальний обсяг гранту
15 000 фунтів стерлінгів

http://www.feminist-reviewtrust.com/guidelines/

1 травня 2018 р.

20 000 фунтів стерлінгів і 70
000 фунтів стерлінгів

https://www.gurt.org.ua/news/grants/44896/

Центр політико-правових реформ
4 Конкурс грантів для громадських організацій
Мета конкурсу: посилення спроможності ОГС у регіонах України впливати на органи державної влади та
місцевого самоврядування, на їхніх посадових осіб з метою імплементації та прискорення реформ шляхом
участі у розробці політики, її адвокації, комунікації та моніторингу результатів її реалізації у сферах:
вдосконалення організації та діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування; розвитку та
вдосконалення різних форм самоорганізації громадян; становлення нової поліції та реформування
інспекційних органів держави; моніторинг впровадження реформ прокуратури та судівництва;
антикорупційна експертиза рішень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.
Конкурс має на меті зростання залучення організацій громадянського суспільства як до процесів
моніторингу секторальних реформ, так і до імплементації успішних реформ правосуддя, державного
управління, змін у системі органів правопорядку, подолання корупції в державі, формування підзвітної і
прозорої влади.

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають: статус
неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні; щонайменше дворічний
досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту; спроможність
впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включно з фінансовим
звітуванням); наявність окремого банківського рахунку для реалізації проекту.

USAID
5 Young Women Transform Prize
Безробіття серед молоді невідповідно впливає на молодих жінок. В усьому світі лише 37 відсотків молодих
жінок беруть участь у робочій силі, у порівнянні з 54 відсотками молодих чоловіків. Коли молоді жінки
виключаються з економічних можливостей, гендерна нерівність посилюється, і вони менш в змозі вкладати
кошти в власне здоров'я, освіту та безпеку своїх дітей. Фактори, що сприяють досягненню цього
економічного гендерного розриву, включають обмежені можливості для молодих жінок отримувати доступ
до якісної освіти та підвищення кваліфікації працівників; ґендерне насильство під час подорожі до робочої
або під час роботи; і бар'єри для приєднання традиційно чоловіків-домінуючих, високооплачуваних
професій.

Усі заявники повинні бути юридичними організаціями відповідно до чинного
законодавства, молодіжні організації, що працюють у країнах з низьким або
середнім рівнем доходу, крім Єгипту та Йорданії, державні установи чи офіцери,
будь-який суб'єкт господарювання, який пропонує плату або прибуток на
запропоновану діяльність, приватні фонди створені для цілей управління майном,
субпідрядники YouthPower Навчання, політичні партії, угруповання, установи
або їх дочірні та афілійовані особи, організації, які захищають, підтримують або
сприяють антидемократичній політиці або незаконній діяльності.

The Feminist Review Trust
6 Грант «Розмаїття життя жінок»
The Feminist Review Trust запрошує подавати заявки на участь у грантовій програмі на 2018 рік. Програма
покликана репрезентувати розмаїття життя жінок та підтримку креативності у боротьбі з нерівністю.

Посольство Великої Британії в Україні
7 Конкурс проектів у межах Програми двосторонньої співпраці
Посольство Великої Британії в Україні оголошує конкурс пропозицій для здійснення проектної діяльності у
межах програми двосторонньої співпраці Міністерства закордонних справ Великої Британії. До участі у
конкурсі приймаються проектні пропозиції в сфері підтримки реформи децентралізації в Україні та захисту
прав людини.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com
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Фонд «Misk Foundation»
8 «Побудова нової генерації світових громадян для Глобальних Цілей»
Фонд «Misk Foundation» спільно з Фондом Білла та Мелінди Гейтс оголошує набір заявок на програму
Приймаються заявки від приватних та громадських організацій. Вони повинні
«Активізація світового громадянства. Побудова нової генерації світових громадян для Глобальних Цілей». бути афілійованими з організацією, яку потрібно подати, не можуть надаватися
До участі у конкурсі грантів приймаються проекти молодих інноваторів, що мають на меті залучення молоді гранти фізичним особам.
до світового громадянства та реалізації Цілей сталого розвитку.
Слідчі запрошуються запропонувати інноваційні та креативні рішення, які використовують нові знання для
позитивного залучення молодих людей до однієї чи кількох цілей як масштабу, так і глибини. Орієнтація
може бути локальною, але для підтримки глобального громадянства для глобальних цілей вони повинні
також чітко пов'язувати зусилля в іншому місці - на регіональному, національному та глобальному рівнях.
Початковий етап, який буде фінансуватися за цією ініціативою, повинен продемонструвати шлях до більш
стійкої та масштабованої програми. Він повинен збирати кількісні дані для інформування про прийняття
рішень для подальшого фінансування.

2 травня 2018 р.

US$100,000

https://www.gurt.org.ua/news/grants/4
4960/

1-й Конкурс – 19 100 000
Євро
2-й Конкурс – 17 000 000
Євро.

http://www.ro-ua.ro-uamd.net/projects/open-calls/
https://sbiz.club/9920/konkursyproektnyh-propozytsij-v-ramkahprogramy-prykordonnogospivrobitnytstva-yevropejskogoinstrumentu-susidstva-rumuniyaukrayina-2014-2020/

Міністерство регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Румунії
9 Два конкурси проектних пропозицій у рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020»
Міністерство регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Румунії оголосило
два конкурси проектних пропозицій у рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020».
В період 2014-2020 років Європейський Союз профінансує Спільну Операційну Програму
Румунія-Україна, через Європейський Інструмент Сусідства (ЄІС).
Програма адресована на область на кордоні між Румунією та Україною і внесе свій вклад для досягрення
загальної мети Європейського Інструменту Сусідства: еволюція в бік області процвітання та добросусідства,
здійснена завдяки діям співпраці в прикордонній зоні на користь членам-державамам і членам-ЄС які є
сусідами на кордоні.
Програма націлена на обрання проектів , які в результаті створять співпрацю між підприємствами з обох
боків кордону на користь співтовариств в прикордонній області, в таких напрямках, як освіта, дослідження,
загальна культурна спадщина, транспорт, здоров’я, надзвичайні ситуації, і попередження і боротьба з
організованою злочинністю.
Програма призначена для прикордонних областей між Румунією і Україною і сприятиме головній меті
Європейського Інструменту Сусідства: прогрес у напрямку процвітання та добросусідства на користь країнчленів ЄС та країн, що не є членами ЄС завдяки діям транскордонного співробітництва.

10

Перший конкурс проектних заявок ( Проекти «хард» )
Другий конкурс проектних заявок ( Проекти «софт» )c

3 травня 2018 р.

Потенційними бенефіціарами конкурсів проектних пропозицій є: регіональні /
повітові та місцеві органи влади, державні установи, освітні установи, культурні
установи, Громадські Організації, дослідницькі установи, або інші організації,
відповідні до кожного пріоритету, що мають головні офіси на території Програми

USAID
Грантова програма WomenConnect Challenge
USAID розпочинає конкурсну програму WomenConnect Challenge (WomenConnect). Вона покликана виявити
та підтримати комплексні рішення, які надають дівчатам та жінкам доступ до цифрових технологій для
забезпечення їхнього здоров'я, освіти та підвищення рівня життя їх сімей. Приймаються заявки від
організацій зі всього світу.

11

Території Програми складаються з:
Румунія: повіти: Сату-Маре, Марамуреш, Ботошань, Сучава, Тулча
Україна: Області: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська

Кандидати повинні відповідати наступним вимогам:
Заявники, які мають прибуток, повинні бути готові відмовитися від прибутку за
22 226,81 CFR. Фізичні особи мають право подавати заявки, хоча вони
зобов'язані продемонструвати існуючі партнерські відносини з усталеними
організаціями (необхідна супровідна документація, і організація повинна
погодитись бути суб'єктом надання грантів).

4 травня 2018 р.

Прийняти участь можуть:
Усі державні та приватні організації, зареєстровані та зареєстровані в країнахчленах ЦЄІ, а також міжнародні / регіональні організації можуть подати заявку.
Фізичні особи не можуть подати заявку. Всі заявники мають посилатися на їх
правовий статус у формі заявки, посилаючись на відповідне законодавство чи дію
відповідно. Неурядові організації та організації громадянського суспільства, а
також приватні організації додають офіційне підтвердження реєстрації до форми
заявки з перекладом на англійську мову. Ця вимога є обов'язковою.

8 травня 2018 р.

http://www.womenconnectchallenge.o
rg/

Центральноєвропейська ініціатива
Гранти Фонду співпраці

Державні та приватні установи, зареєстровані в державі-члені ЦЄІ, а також міжнародні та регіональні
організації, запрошуються звернутися до Фонду співробітництва ЦЄІ для інноваційних заходів,
спрямованих на підтримку мобільності та створення мереж. Пропозиція повинна зосереджуватися на
розбудові потенціалу шляхом передачі та обміну ноу-хау, зокрема, з країн-членів ЄС CEI до країн-членів
ЄС, які не є членами ЄС.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

Обсяг грантів - до 15 000
євро.

http://cei.int/content/cei-cooperationfund-call-proposals-2018-opendeadline-8-may
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USAID
12 «The Media Program in Ukraine»
USAID заохочує нових потенційних партнерів. USAID не прийматиме заявки від
фізичних осіб. Для того, щоб отримати право на присудження Кооперативної
угоди, крім інших умов цього НОФО, організації повинні мати зобов'язання щодо
Метою Програми є зміцнення ролі засобів масової інформації у демократичних процесах в Україні та
недискримінації щодо бенефіціарів та дотримання практики рівних можливостей
розширення доступу громадян до якісної інформації з метою підтримки європейської інтеграції. До участі
працевлаштування. Недискримінація включає в себе рівне ставлення незалежно
запрошуються неприбуткові громадські організації. Збільшення якісного, цікавого контенту по всій Україні,
від раси, релігії, етнічної приналежності, статі та політичної приналежності.
особливо на Сході та Півдні (приблизно 50%). Збільшення суспільного попиту на якісну інформацію
Наступні типи суб'єктів мають право подавати заявку на фінансування відповідно
(приблизно 25%). Реалізувати критичні реформи в ЗМІ (15%). Зміцнювати та підтримувати основні медіа
до цієї Угоди про фінансування:
інститути та процеси (10%)
США та інші країни. Неурядові організації (НУО). США та інші країни.
Неприбуткові організації. США та інші країни. Прибуткові організації. США та
інші країни. Коледжі та університети. Міжнародні громадські організації (PIOs)

10 травня 2018 р

$35,000,000

https://gurt.org.ua/news/grants/44586/
bull/

12 травня 2018 р.

20000 тисяч гривень

https://www.facebook.com/uniogener
atia
https://biggggidea.com/opportunities/g
eneratsiya-obednannya-nebajduzhih/

14 травня 2018 р.

750 000 гривень
(оптимальний бюджет
проекту 300 000 – 500 000
гривень)

https://www.gurt.org.ua/news/grants/4
4937/

Студентське об'єднання "Генерація"
13 Об'єднання небайдужих
Мета проекту: поширення наукових знань серед населення із залученням спеціалістів, популяризація та
актуалізації проблемних питань української історії.
Проект немає спонсорів та є незалежним об’єднанням заради консолідації наукового товариства.
Лекції будуть виходити на інтернет платформі «YouTube», яка буде офіційною сторінкою студентського
об’єднання (https://www.youtube.com/channel/UC_DDIYe2N29qY8mgQFDDk8A?view_as=subscriber). Даний
проект не є комерційним.

Умови співпраці: створення та реалізація даного проекту є ініціативою студентів
Харківського університету, тому головна умова співпраці – спільне бажання
зробити цікавий контент. Участь в проекті зі сторони лекторів відбувається на
добровільній основі, а сам проект є незалежним від політичних та офіційних
структур.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій
14 «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні»
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з «Європейською правдою», в
рамках проекту «Просування реформ в регіони», який фінансується Європейським Союзом в рамках
програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні» проводить 8 хвилю постійного конкурсу
грантів «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні» для ОГС з 11 областей України: Вінницької,
Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської,
Тернопільської, Харківської, Хмельницької.
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.

До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові організації громадянського
суспільства, які офіційно зареєстровані в одній із 11 запропонованих нижче
областей України: - Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька,
Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Тернопільська, Харківська,
Хмельницька області; - статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в
Україні не менше 1 року; - спроможність впроваджувати грантові проекти та
звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування); - запланували у
бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників своєї організації у
кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період виконання проекту.

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк»
15 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.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Загальна сума кредитів, які будуть видані в рамках програми протягом наступних
Загальна сума кредитів, яка
трьох років, складе 100 млн. грн. Сума одного кредиту перебуватиме у межах від
буде видана протягом трьох
250 тис. до 2,5 млн. грн. Програма гарантує, що для класичних соціальних
Тривалість конкурсу 3
років – 100 млн. грн.
підприємств (діяльність яких спрямована виключно на вирішення соціальних
роки. Початок у квітні
Сума одного кредиту
питань) ставка за затвердженим кредитом складатиме не більше 5% річних, а для
2016 р.
перебуватиме в межах 250
тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків на фінансування соціальних
тис. – 2,5 млн. грн.
підприємств або суспільно корисної діяльності – не більше 10% річних. За період
діяльності програми буде загалом видано 150-300 кредитів.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

https://goo.gl/frQzuH
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Програма НАТО
16 «Наука заради миру та безпеки»
НАТО приймає заявки на участь у грантовій програмі «Наука для миру та безпеки». Мета програми підтримка діалогу та практичної співпраці, заснованої на наукових дослідженнях, технологічних інноваціях
та обміні знаннями, між країнами-членами Альянсу та країнами-партнерами.
Програма SPS покращує практичне, результативне співробітництво за участю вчених, експертів та
державних службовців країн-членів НАТО та країн-партнерів. Він реагує та адаптується до змінюваного
Усі заявки повинні відповідати ключовим пріоритетам SPS і мати чітке
середовища безпеки, щоб підтримувати стратегічні цілі та політичні пріоритети НАТО у відносинах з
посилання на безпеку та стратегічні цілі НАТО.
партнерами. Програма SPS робить внески в зусилля НАТО, спрямовані на забезпечення стабільності та
створення оборонних потужностей у країнах-партнерах. Діяльність СФС ґрунтується на ключових
пріоритетах, що стосуються проблем безпеки, таких як боротьба з тероризмом та кіберзахистом, розробка
інноваційних технологій безпеки, надання підтримки місіям та операціям під проводом НАТО та розгляду
людських та соціальних аспектів безпеки.
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1 червня 2018р.

https://www.gurt.org.ua/news/grants/4
4866/

30 червня 2018 р.

http://www.maypolefund.org

Maypole Fund
Гранти для жіночих організацій
Якщо ви маєте ідею проекту, що пов'язаний з антимілітаризмом, протидією торгівлі зброєю, формування
культури миру та ненасильства, запобігання конфліктам та війнам – то ця грантова можливість саме для
вас. Maypole Fund надає фінансуванням жіночим організаціям, що діють у сфері окреслених проблем.

Критерії: Молоді жіночі групи / особи та лесбійські групи / особи;
Діяльність або проекти ще не розпочаті;
Жінки, які не мають доступу до інших джерел фінансування або проектам яких
важко залучити фінансування з інших країн;
Образно-творча діяльність;
Індивідуальні та дрібні жіночі групи понад створених жіночих груп.

18 EEA-Grants: Конкурс Проектів Регіонального Співробітництва
Фонд підтримує проекти, спрямовані на:
Вирішення спільних європейських проблем шляхом регіонального транскордонного співробітництва;
Транснаціональне співробітництво у формі обміну знаннями, обміну кращими практиками;
Розвиток потенціалу у пріоритетних секторах ЄЕП та Норвегії на 2014-2021 роки.
Партнерами проекту можуть бути суб’єкти господарювання державними або приватними, комерційними
або некомерційними, та неурядовими організаціями; академічними установами, зареєстрованими як
юридичні особи,

Для участі у проекті потрібно мінімум три партнери у консорціумі, з діяльністю у
різних країнах. (Країни, що мають право на участь, – це 15 держав-бенефіціарів, а
також обрані країни, що не є членами ЄЕП: Албанія, Білорусь, Боснія і
Герцеговина, Колишня Югославська Республіка Македонія, Молдова,
Чорногорія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна).

1 липня 2018 р.

https://eeagrants.org/Media/Files/TheЗагальний
бюджет становить 31,89 млн. EEA-and-Norway-Grants-Fund-forЄвро
Regional-Cooperation

19 Освітній грант на навчання на програмі Ukrainian MBA
Бізнес-школа «Міжнародний інститут бізнесу» оголошує про старт іменного освітнього гранту ім.
Олександра Савченка, ректора МІБ.
Грант ректора встановлений для молодої і талановитої молоді, яка прагне до розвитку своїх управлінських Для того, щоб отримати освітній грант, необхідно подати заявку, особисто взяти
навичок шляхом навчання на програмі МВА. Лише троє переможців спеціального відкритого конкурсу
участь у конкурсі і вирішити кейс з одним з кращих результатів. Взяти участь у
будуть удостоєні гранта. Іменний грант від А. Савченка буде видаватися виключно на навчання на програмі конкурсі можуть усі бажаючі навчатися на програмі Ukrainian MBA.
Ukrainain MBA.

13 вересня 2018 р.

за 1 місце - 40 000 грн.
за 2 місце - 30 000 грн.
за 3 місце - 20 000 грн

https://iib.com.ua/ru/novostimib/item/4807-rozpochato-konkurs-naotrimannya-imennogo-osvitnogograntu-vid-rektora-mib-osavchenko.html?utm_source=bigidea
_umba_grant_2018&utm_medium=p
artner_site&utm_campaign=bigidea_
umba_grant_2018

150 000 гривень

http://www.irf.ua/grants/contests/mizh
narodniy_fond_vidrodzhennya_ogolo
shue_konkurs_idey_dlya_partnerstva
_u_kraudfandingoviy_initsiativi_kultur
a_spilnota/

Фонд «Відродження»
20 Нова краудфандингова ініціатива у галузі культури «Культура. Спільнота»
Цією ініціативою Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих суспільних ініціатив шляхом
краудфандінгу – залучення коштів від громадян.
Завдяки нашій підтримці, громадські організації, які реалізують проекти у сфері культури та залучають
кошти спільноти отримають додаткові можливості для реалізації своїх ідей.
Пріоритет цього конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які допомагають знайти порозуміння у
суспільстві, залучають людей з різних середовищ та регіонів.
У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

У конкурсі можуть брати участь організації з усіх регіонів України.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

31 грудня 2018 р.

23.04.2018
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Креативна Європа
Конкурс підтримки Художніх Перекладів
Заявки можна подавати за двома напрямками:
Напрямок 1: дворічні проекти
- Надається підтримка у роботі з перекладу серії з 3-10 художніх творів, які відповідають вимогам проекту, з
однієї європейської мови на іншу;
- Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців;
- Максимум 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту до 100 000 євро на проект.
Напрямок 2: рамкові партнерські угоди
- Надається підтримку у роботі з перекладу серії з 5-10 художніх творів, які відповідають вимогам проекту, з
однієї європейської мови на іншу;
- Щонайбільше 50% від загального обсягу коштів, передбачених для проекту до 100 000 євро на проект;
- Грант може надаватися одному видавництву або групі видавців.
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Очікується
оголошення конкурсу
підтримки Художніх
Перекладів у другий
тиждень березня!

Орієнтовно сукупний бюджет
для співфінансування
проектів цієї категорії
оцінюється в 3,6 мільйони
євро.

https://biggggidea.com/opportunities/kreativna-evropaogoloshue-konkurs-pidtrimki-hudozhnih-perekladiv/

БФ “Помагаєм”
Конкурс підприємницьких проектів
Основні положення конкурсу:
Фонд приймає проекти, попередньо оцінює, залучаючи експертів з числа донорів та партнерів фонду і
сторонніх фахівців.
Подання проекту на конкурс автоматично означає згоду автора проекту з тим, що фонд презентуватиме
проект включно з усіма візуальними та текстовими матеріалами, а також може передавати контактні дані
автора проекту потенційним інвесторам – особисто на зустрічах, надсилаючи електронною поштою або під
час закритих (не публічних) заходів. Для презентації проекту на публічних заходах або збору коштів на
краудфандингу фонд отримує додаткове погодження від автору проекту.
Допомога Фонду в пошуку фінансування та реалізації проекту може бути лише підтримкою автору та
команді проекту, але не заміняє їхніх зусиль у виконанні проекту.
Авторство та вигоди від реалізації проекту залишаються за автором.
Фонд допомагає шукати фінансування для проектів, але не гарантує залучення певної суми на певних
умовах у певні строки. Всі умови фінансування індивідуально обговорюються з автором проекту та
потенційними донорами / інвесторами.
Окрім пошуку фінансування фонд по можливості буде надавати проектам інші варіанти підтримки:
просування в ЗМІ та соціальних мережах, інформування автора про додаткові можливості, навчання,
конкурси, гранти, тощо.
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До участі запрошуються проекти наступних категорій:
Проекти, ініційовані внутрішньо переміщеними особами (ВПО)
Проекти за участю ВПО
Проект в інтересах людей з інвалідністю або передбачає їх працевлаштування
Проект в інтересах дітей
Проект у сфері культури і креативності
Проект реалізується в малому місті або сільській території
Соціальне підприємництво
Один проект може відноситись до однієї або одразу до кількох категорій.

Конкурс постійно
діючий.

до 1000 євро

http://sbiz.club/9664/konkurspidpryyemnytskyh-proektiv-vid-bfpomagayem/

Фонд «Монсанто»
Пропозиції проектів для надання грантів
Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії «Монсанто», яке працює заради значного та
значимого поліпшення життя людей та зміцнення громад в усьому світі.
Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за межами США за такими напрямами:
Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в аграрних громадах навколо світу,
в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та
академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми.
Забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки неурядових організацій, що надають
допомогу для продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних
інших місцевих потреб.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Проекти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю компанії
«Монсанто». Проектна діяльність може бути розрахована на період до 12 місяців.
Організації-заявники повинні надати підтвердження проведення нещодавнього
зовнішнього аудиту фінансів організації за міжнародними стандартами.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

Перший період: з 1
січня до 29 лютого,
другий період: з 1
липня до 31 серпня.

Мінімальний розмір гранту, http://www.monsantoglobal.com/globa
що може бути наданий – 25 l/ua/ourcommitments/pages/monsant
тис. доларів США.
o-fund.aspx
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Європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу
Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME)
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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Терміни визнаені
окремими
програмами.

Суми фінансування визначені
окремими програмами

http://goo.gl/GRVij1

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

Міністерство Закордонних Справ Японії
ҐРАНТОВА ДОПОМОГА ПО ПРОЕКТАХ ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ»
Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для проектів розвитку призначається для
задоволення різноманітних потреб країн, що перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома
як «програма Кусаноне», сприяє проектам, що пропонуються різними організаціями, як неурядовими
організаціями, так і місцевими державними організаціями. Програма Кусаноне набула високого рейтингу
завдяки тому, що вона забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам розвитку.
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням,
початковим школам, науководосліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля
здійснення проектів розвитку цих організацій. Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні
забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми видами співробітництва, що
впливатимуть на добробут суспільства
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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.

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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Будь яка некомерційна організація може стати одержувачем програми Кусаноне.
Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова організація, що виконує основні
проекти розвитку.
Приклади потенційних реціпіентів допомоги: місцеві та міжнародні неурядові
організації (незалежно від громадянства), лікарні, початкові школи, науководосліджувальні інститути та інші неприбуткові організації.

не вказано

Кошти програми Кусаноне
http://www.ua.embнадаються після дослідження
japan.go.jp/jpn/bi_ua/oda/humansec/i
та оцінки кожної заявки
nfo_u.pdf
на щорічній проектній основі.

ПРООН
Громадянське суспільство задля розвитку демократії
У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав
людини в Україні», ПРООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії щороку
підтримуватиме проекти та ініціативи організацій громадянського суспільства за результатами запрошень
до подання проектних пропозицій.
Ми шукаємо проекти, які:
Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих методів діалогу між організаціями
громадянського суспільства та органами влади (наприклад, спрямовані на підвищення участі громадян у
процесі прийняття рішень на місцевому рівні та у процесі формування та використання коштів місцевих
бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, механізмів місцевої демократії, публічного контролю та
підзвітності органів влади; розробку інноваційних інструментів стимулювання участі громадян; просування
порядку денного реформ на регіональному рівні; залучення організацій громадянського суспільства у
впровадження Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на обласному рівні, та
інші);
Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових майданчиків для діалогу,
демонструючи при цьому сталість таких майданчиків;
Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері адвокації і лобіювання для внесення змін в існуючі
законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення діалогу між організаціями громадянського суспільства
та органами влади.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

не вказано

до 30 000 дол. США

http://gurt.org.ua/news/grants/39123/
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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.
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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
Максимальний розмір
передбачає виконання
фінансування 3 500 євро.
у конкретні строки,
Фінансування в межах малого
необхідно вказати це,
гранту передбачає покриття
тоді Ваша заявка
витрат, пов’язаних із оплатою
розглядатиметься
вартості навчання, чи
Наглядовою радою в
інтернатури, транспортних
режимі електронного
витрат, витрат на
голосування, подача
проживання, вартість
заявки - не пізніше
навчальних матеріалів чи
ніж за 3 тижня до
засобів, заходів щодо
запланованої дати
подальшого поширення
виконання.

http://goo.gl/gHc47x

Міністерство закордонних справ Естонії
Мікрофінансування для НУО або місцевих органів влади.
Мікрофінансування для НУО або місцевих органів влади. Максимальна сума гранту становить 15 000 євро.
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. Мета мікрофінансування —
швидко реагувати на короткострокові потреби в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та
муніципальних установ,

не зазначено

Максимальна сума гранту
становить 15 000 євро.

https://www.estemb.kiev.ua/ukr
https://vm.ee/en/taxonomy/term/55

30 Фонд Східна Європа
Місія Фонду Східна Європа – сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи
ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Фонд Східна Європа
(ФСЄ) допомагає громадянам будувати власне майбутнє, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та
сприяючи партнерству громади, влади та бізнесу.
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https://eef.org.ua/

Щоб стати резидентом WannaBiz необхідно:
Заповнити форму заявки. Прикріпити презентацію проекту за планом.
Пройти (скайп) - інтерв'ю.
Презентувати проект на зустрічі з командою WannaBiz.

Постійно діючий

До $50 000

http://wannabiz.com.ua/

Постійно діючий

$24 000

https://photos.state.gov/libraries/ukrai
ne/895/pdf/mdf-2014-ukr.pdf

Немає

від 10 000 до 150 000 євро

https://www.democracyendowment.e
u/

Посольство США
Підтримка незалежних українських ЗМІ
Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні засоби масової інформації (друковані, радіо,
телевізійні та електронні) подавати заявки на конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ.
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не зазначено

WannaBiz
Фінансування стартапів бізнес-інкубатором WannaBiz
Бізнес-інкубатор WannaBiz був заснований в липні 2012 в Одесі. Основний мотив WannaBiz -розвиток ITпідприємництва та формування стартап-екосистеми в Україні. Мета: допомагати інноваційним і
перспективним IT-проектів стати компаніями світового рівня.
Проекти по online-рекламі і рекламним мережам зможуть отримати найбільшу підтримку від WannaBiz.
Допускаються проекти у сферах електронної комерції, PaaS, SaaS і Cloud-технології.
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Детальна інформація про програми та конкурси Фонду за посиланням:
https://eef.org.ua/

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

Європейський фонд підтримки демократії
Підтримка демократичних процесів
Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і зміцнення
Європейський фонд підтримки демократії (The European Endowment for Democracy, EED) надає підтримку
демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених Європейською
організаціям, неформальним платформам та окремим активістам, діяльність яких спрямована на розвиток і
політикою сусідства. На гранти EED можуть претендувати організації, рухи, а
зміцнення демократичного громадянського суспільства. Тривалість проектів та суми грантів визначаються
також активісти, молодіжні лідери та представники незалежних мас-медіа, що
індивідуально.
діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх структури та формальний статус.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

23.04.2018

Єврорегіон "Дністер"
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Глобальний інноваційний фонд
Грант на підтримку соціальних інновацій
Фонд підтримує проекти на етапі:
1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та
Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в соціальні інновації.
запуску проекту.
GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій та проектів на різних стадіях
2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої
їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до промислового чи інших видів впровадження
результати.
3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

Немає

від 50 000 до 15 000 000
доларів

http://www.globalinnovation.fund/

від 500 до 10 000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

The ABILIS Foundation
35 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.
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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.

Немає

Розмір гранту буде становити
https://www.nationalgeographic.com/
від 2 000 до 5 000$.

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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Немає

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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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)

Немає

Необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Посольство США
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. 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: • Права людини - освіта,
моніторинг, повідомлення про порушення прав людини: у заявках необхідно вказати, які прошарки
населення будуть цільовими та які види діяльності заплановані в рамках проекту та після його завершення;
• Верховенство права та реформа в галузі права: юридичні послуги, юридична освіта населення та
компанії з адвокації, судова підтримка, лобіювання ідеї верховенства права та діяльність після завершення
проекту; • Підтримка громадських ініціатив: ініціативи, що сприяють подальшому розвитку,
ефективності та самозабезпеченню третього сектора;
• Розвиток виборчої системи: освіта виборців та моніторинг виборів, в тому числі навчальні програми та
інша діяльність, пов’язана з удосконаленням виборчої системи;
• Антикорупційна діяльність та прозорість уряду: освіта та інформування громадськості щодо даних
проблемам; • Запобігання торгівлі людьми: проекти, спрямовані на підвищення обізнаності щодо
проблеми, попередження торгівлі людьми та надання юридичної допомоги;
• Рівність жінок, етнічних та інших меншин: захист, юридична допомога; проекти, спрямовані на
створення асоціацій тощо. • Економічні реформи: сприяння ініціативам у сфері ринкової економіки,
розвиток малого та середнього бізнесу, реформи в аграрному секторі; підтримка зв’язків між громадськістю
та приватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших питань стосовно підприємницької
діяльності;

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.
Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути
призначеними або обраними на державні посади.

конкурс є постійно
діючим

https://ua.usembassy.gov/uk/educatio
середні суми грантів
становлять від 5,000 до 15,000 n-culture-uk/current-programs-grantsдоларів США
uk/

Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та українською.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com
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39 Грантова програма короткострокових ініціатив громадських організацій
Конкурс проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується
Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною організацією Пакт.
Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на
національному, регіональному та місцевому рівнях.
Метою цього конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) ініціатив українських
організацій громадянського суспільства, спрямованих на задоволення виникаючих потреб у залученні
громадян та досягнення вимірюваних результатів.
Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування громадського активізму, обміну
знаннями та навичками між громадянами.
Пріоритетні напрямки: Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» в першу чергу приділяє
увагу ключовим демократичним реформам та імплементації таких наскрізних тем, як: сприяння
євроінтеграції; боротьба з корупцією; децентралізація; прозоре та підзвітне врядування (включаючи періоди
виборчих кампаній); інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб (ВПО),
представників ЛГБТІ спільноти (лесбійок, гомосексуалістів, бісексуалів, трансгендерних осіб та осіб
інтерсекс), молоді та інших вразливих груп.
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Критерії відбору:
відповідність вказаним цілям цього конкурсу;
стійка організаційна структура;
потенційна спроможність налагоджувати контакт з громадами і громадянами;
потенційна спроможність досягати сталих результатів, які триватимуть після
закінчення проекту.
Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців.

Цей конкурс є
безстроковим.

до $20,000.

https://gurt.org.ua/news/grants/40828/

Максимальна сума гранту –
10 000 євро.

https://biggggidea.com/opportunities/2
83/

немає

£30 000–10 000 000

https://globalinnovation.fund/what-wedo/our-approach/

Немає

до €700

http://ecflabs.org/step-travelgrants/about

Європейська молодіжна фундація
Грант для неурядових організацій
Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядових організацій на отримання грантів від Європейської
молодіжної фундації
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.
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До подання проектних пропозицій запрошуються офіційно зареєстровані
організації громадянського суспільства з усіх регіонів України.

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).

The Global Innovation Fund Grants: Підтримка ініціатив глобального
значення
Глобальний інноваційний фонд - це незалежна глобальна організація, яка інвестує в соціальні інновації,
Процес подання заявки GIF передбачає три етапи:
спрямовані на покращення життя та можливостей мільйонів людей у країнах, що розвиваються. За
1. Початкова заявка: заявники повинні зареєструвати та подати стислий бізнесдопомогою програми грантів вони шукають інноваційних рішень для глобальних проблем розвитку, які
план або проектну пропозицію з поясненням того, як інновації створюють
можуть мати значно більший вплив, ніж існуючі підходи, особливо для бідних та вразливих груп. GIF
соціальний вплив: http://goo.gl/mnFWDO
підтримує команди з соціальних підприємств, некомерційних фірм, некомерційних організацій, державних 2. Повна програма.
установ та дослідників у всіх відповідних секторах, а також здійснює роботу, що базується в будь-якій країні- 3. Договірна угода.
претенденті у країнах, що розвиваються.

42 Гранти на поїздки для творчих діячів
Європейський культурний фонд в рамках програми STEP Beyond видає гранти на поїздки по Європі
творчим діячам, які працюють в будь-якій сфері сучасного мистецтва і культури.

43

Перевага віддається кандидатам у віці від 18 до 35 років і / або перебувають на
початковій стадії своєї кар'єри.

Швейцарське бюро співробітництва в Україні забезпечує підтримку малих
проектів
Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію розвитку та
співробітництва (SDC) та підтримує малі проекти, орієнтовані на діяльність громадських організацій.
Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи та враховувати потреби громади на умовах
залученості, а також просувати нові ідеї та підходи у відповідних регіонах
Основні області підтримки малих проектів:
- Здоров’я;
- Місцеве самоврядування та децентралізація;
- Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП);
- Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;
- Соціальні послуги;
- Реагування на наслідки конфлікту
- Законності, справедливості;
- Культурні заходи.
Схеми малих проектів можуть підтримувати громадські організації лише один раз.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими
організаціями з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим
досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні організації
можуть також розглядатися.
Державні органи та комерційні структури можуть подавити заявки у випадку
попереднього погодження з боку програми
Для того щоб мати право на підтримку, проектна пропозиція, мусить
виконати наступні умови:
- бюджет у діапазоні 100 000 – 600 000 грн.;
- заявник повинен робити також власний внесок у грошовій чи натуральній
формі.
- концентруватись на витратах пов’язаних з переважно з діяльністю: придбання
обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні акції не
підтримуються;
- терміни реалізації максимально 12 місяців: діяльність проекту має бути
реалізовано і остаточна звітність повинна бути доставлена в цей час.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

http://gurt.org.ua/news/grants/40193/
bull/
Гранти надаються
постійно.

100 000 – 600 000 грн

https://www.eda.admin.ch/countries/u
kraine/uk/home/vertretungen/koopera
tionsbuero.html

23.04.2018
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ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ,
КОНКУРСИ

№

1

Мета та пріоритети

Умови участі

Посилання на детальну
інформацію

26 квітня 2018 р.

Доступний бюджет
становить 7,5 млн. Євро.

https://www.prostir.ua/?grants=%E2%
80%8Bvidkryto-pryjom-zayavok-natreninhy-prohrama-kreatyvna-evropa

Секретаріат зі змін клімату ООН
Міжнародний конкурс «Момент для змін»
Секретаріат зі змін клімату ООН оголошує відбір заявок на програму «Момент для змін» (Momentum for
Change Lighthouse Activities).

3

Фінансове
забезпечення/
винагорода
конкурсів

Програма Креативна Європа
Прийом заявок на «Тренінги»
Це буде останній прийом заявок за цією програмою, оскільки обрані організації будуть нагороджені
рамковою угодою про партнерство на період 3 роки.
Поточний конкурс пропозицій є продовженням минулих закликів програми, з точки зору цілей та цільових
проектів. Проте в були внесені деякі оновлення:
1. Відповідно до пріоритетів політики Європейської Комісії, деякі області та теми були розширені:
• Інновації у розвитку контенту та оповідання історії (нові типи форматів для всіх платформ, нові способи
написання) • Використання цифрових та нових технологій, особливо засобів цифрового просування
• Анімація (у контексті Плану дій щодо анімації) • Наставництво, розвиток талантів, молоді творці
• Цифрове розповсюдження та охоплення молодих аудиторій / взаємодія • Зв’язки з фінансовими
інструментами та можливостями для доступу до фінансування • Маркетинг, реклама та охоплення аудиторії
2. Відповідно до дискусій, що відбулися в рамках Level Playing Field Group, участь країн з низькою
виробничою потужністю посилюється різними шляхами: • Окрім європейських та міжнародних заходів,
заявники можуть подати заявку на третій тип участі: Регіональні акції. Ці заходи спрямовані на посилення
спроможності фахівців з країн з низьким виробничим потенціалом. Цільова група повинна бути ТІЛЬКИ
громадянами у формі LCC, а рівень співфінансування може досягати 80% від прийнятних витрат. До 10%
наявного бюджету буде спрямовано на регіональні заходи. • Сприяючи співпраці між гравцями з груп
різних країн (консорціуми / партнерства) • Позитивна дискримінація в політиці розподілу стипендій
(виключно для громадян з країн з низьким виробничим потенціалом).

2

Дед-лайн

Заявки можуть поддати: Організації, громади, міста, бізнес, уряди та інші, які
беруть конкретні заходи щодо зміни клімату, можуть застосовуватись для того,
щоб їхні проекти були визнані «Момент для змін» 2018 року.

30 квітня 2018 р.

https://momentum.unfccc.int/

Глобальна премія плюралізму
Нагорода "Глобальний плюралізм" відзначає досягнення та досконалість у галузі плюралізму. Премія
Номінанти повинні продемонструвати чудові та стійкі досягнення в будь-якому з
представлена кожні два роки особам, організаціям, урядам та підприємствам будь-якої національності.
широкого спектру дисциплін, пов'язаних з плюралізмом.
Завдяки своїм чудовим і стійким досягненням, винагороди вкладають вклад у створення більш інклюзивних Придатні кандидатури з усіх країн.
суспільств, в яких захищається різноманітність людей.
Представлений Глобальним центром плюралізму, міжнародним науково-освітнім центром, розташованим у
Оттаві, Канада, премія спрямована на
Підніміть міжнародний профіль плюралізму, який визначається як принцип поваги до різноманіття,
Визначити та поширити інноваційні та успішні підходи до плюралізму у всьому світі, і
Визнати та підняти профіль зразкових організацій, окремих осіб або інших суб'єктів, які прагнуть сприяти
плюралізму.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

30 квітня 2018 р.

50 000 канадських доларів

https://award.pluralism.ca/

23.04.2018
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4 IIІ Всеукраїнський конкурс Неймовірні села України 2018
Конкурс проходитиме за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, асоціації
«Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ), Посольства Франції в Україні, Посольства Королівства
Нідерланди в Україні, проекту «Німецько-український агрополітичний діалог», компанії «Бейкер Тіллі
Україна», Асоціації об'єднаних територіальних громад України, Всеукраїнської асоціації сільських та
селищних рад.
Мета проекту: сприяти взаємодії дрібного і середнього бізнесу та органів державного управління на селі для
підтримки розвитку сільських територій та громад, популяризувати життя в селі, нагадати про історикокультурну спадщину українського села.
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Призовий фонд IIІ
Всеукраїнського конкурсу https://gromada.org.ua/gromada/dash
«Неймовірні села України
ivska/news/13-20-59-02-03-2018/
2018» буде оголошено згодом

До участі у сесіях Єврошколи запрошуються студенти (останні курси) та
випускники українських ВНЗ (які закінчили університет не більше, ніж три роки
тому) з усіх регіонів України. Взяти участь можливо лише в одній сесії на
вибір.Увага! Дати та міста можуть змінитися, про що організатори повідомлять
додатково.
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.
Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно вибрати сесію, у якій би
хотіли взяти участь та заповнити відповідну анкету.
Робочі мови Єврошколи – українська та англійська. Знання англійської мови
(вміння говорити та читати англійською, а також розуміти усне мовлення) є
обов’язковим для участі.

На 24 сесію - 2 квітня
2018 р.
Участь у Єврошколі є
На 25 сесію - 4 червня безкоштовною для відібраних https://www.prostir.ua/?grants=predst
avnytstvo-es-oholoshuje-nabir-na-eu2018 р.
студентів. Організатори
На 26 сесію:
оплачують проїзд,
study-days-evroshkoly-u-2017-2018http://bit.ly/EUSD_26se проживання та харчування
rokah
ssionShid (дедлайн – 2
учасників з інших міст.
липня, 2018 о 23:00)

Львівський театр ляльок
Конкурс на постановки: "Сучасні традиції 2018"
Львівський театр ляльок запрошує до співпраці креативних та сміливих режисерів і художників втілити
разом з нами свої найцікавіші ідеї!

7

30 квітня 2018 р.

Представництво Європейського Союзу в Україні
Набір учасників на сесії EUStudy Days in Ukraine, які відбудуться у 2017-2018 роках
24 сесія відбудеться – 19-22 квітня 2018 р. у Чернігові (реєстрація: http://bit.ly/EUSD_24sessionChernihiv)
25 сесія відбудеться – 21-24 червня 2018 р. у Херсоні (реєстрація:http://bit.ly/EUSD_25sessionCherson)
26 сесія відбудеться – 19-22 липня 2018 р. в Маріуполі/ Сєвєродонецьку (про точне місто буде повідомлено
додатково) (реєстрація: http://bit.ly/EUSD_26sessionShid)

6

Вимоги до села-претендента на конкурс
— Заповнити анкету села-претендента ІІІ Всеукраїнського конкурсу «Неймовірні
села України 2018».
— За бажанням надіслати на пошту agroportal.ua@gmail.com фото- і
відеоматеріали, вказавши в темі листа назву села та область.
Примітка: організатори залишають за собою право не інформувати тих учасників
конкурсу, які не пройдуть І етап конкурсного відбору.

До участі у конкурсі запрошується тандем режисера/-ки і художника/-ці, котрі
запропонують сучасну та цікаву ідею для створення новорічно-різдвяної вистави
в нашому театрі вкінці 2018 року.

01 травня 2018 р.

Постановка вистави за кошти https://www.facebook.com/events/568
театру
639020139458/

2 травня 2018 р.

Мінімальний розмір гранту –
25 тисяч гривень,
максимальний – 100 тисяч.

Конкурс фінансової підтримки соціально-культурних проектів інститутів
громадянського суспільства
У Вінниці оголошено конкурс фінансової підтримки соціально-культурних проектів інститутів
громадянського суспільства. Як йдеться у рішенні виконавчого комітету Вінницької міської ради, подавати
проекти можна вже із 2 квітня та до 2 травня. Пріоритетні напрямки конкурсу: Сприяння розвитку
громадянського суспільства, місцевого самоврядування: впровадження інформаційних технологій, нових
рішень щодо залучення інвестицій у різні сфери міського розвитку, управління якістю та прозорість
діяльності органів місцевого самоврядування. Розвиток адміністративних та соціальних послуг, зв’язків та
співпраці на міжрегіональному та міжнародному рівнях. Сприяння розвитку інфраструктури для малого і
середнього бізнесу, залученню приватних інвестицій, проведення профорієнтаційних заходів. Сталий
екологічний розвиток і покращення якості надання комунальних послуг; енергоефективність та захист
навколишнього середовища; популяризація велосипедного руху, електротранспорту та безпеки на дорогах.
Якість життя: забезпечення прав дітей щодо їх участі у розвитку міста; пропаганда цінностей здорової сім’ї
та здорового способу життя. Створення цікавих інтерактивних заходів для громадян, особливо на відкритих
громадських територіях, які мають ініціювати активну участь мешканців у розвиток міста. Розвиток
міжвікової інтеграції, інтеграції людей з інвалідністю та етнічних меншин. Підтримка розвитку послуг
соцдопомоги;

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Учасниками конкурсу можуть бути: інститути громадянського суспільства (ІГС) –
громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної
особи, творчі спілки, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за
два роки до дати оголошення конкурсу та згідно із законодавством мають право
на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

https://vezha.vn.ua/vid-25-do-100-tysyach-gryven-u-vinnytsiogolosyly-novyj-konkurs-proektiv-dlya-gromadskyh-organizatsij/

23.04.2018
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м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29, e-mail: euroregiondniester@gmail.com

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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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
Заявки приймаються
для подальшої діяльності. Учасниками можуть бути: молодіжні лідери, активісти,
на постійній основі
члени громадських організацій, учасники спільнот, громадські та культурні діячі,
до 1 травня 2018 р.
митці, журналісти, вчителі, викладачі, підприємці, та інші.

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

Тренінг "Стратегічне планування як інструмент соціально-економічного розвитку"
м. Вінниця
Стратегія розвитку громади є важливим стратегічним документом, в якому викладено бачення, засади та
шляхи майбутнього розвитку спроможної громади. Цей документ дозволяє діагностувати та вчасно
вирішувати актуальні проблеми соціально розвитку громади. Стратегія відображає сильні та слабкі місця, а
також перспективи розвитку громади.
Мета тренінгу – підвищити поінформованість щодо необхідності стратегічного планування в громадах
задля стійкого соціального й економічного розвитку шляхом проведення 3-денного тренінгу.
Програма заходу розроблена з урахуванням кращих європейських практик, в яких поєднується мінімальна
теоретична частина з максимальною практичною складовою.

Захід буде цікавим для представників місцевих органів влади, громадських
організацій, профспілок та інших зацікавлених сторін зі всієї України.
Організатори забезпечують проживання учасників, харчування та роздаткові
матеріали. Витрати на транспорт є власним внеском учасника.
10 травня 2018 р

https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSeO8-p-EqXagxSla9USFc1jyUQ2P6yNSj4bQej03rEHJ1
aXg/viewform

15 травня 2018 р.

1 500 євро трьом фіналістам, http://social-academy.com.ua/socialпоїздка на саміт в Грузію
impact-award-proekty-yaki-zminyuyutпереможцю
svit-na-krashhe/

10 Social Impact Award: проекти, які змінюють світ на краще
Social Impact Award - міжнародна програма з розвитку соціального підприємництва для молоді, яка
вік 17-25 років
проходить одночасно в 20 країнах світу. Оператором програми в Україні є Українська соціальна академія.
SIA є річною програмою, куди входить освітній цикл і конкурс проектів в сфері соціального
підприємництва на отримання стипендій. Фіналісти конкурсу обираються журі на основі поданих заявок і
візьмуть безкоштовну участь в 3-х місячній інкубаційній програмі, де разом з експертами та наставниками
будуть працювати над реалізацією бізнес-плану. Три найкращі проекти за результатами інкубаційної
програми отримують грошову премію і візьмуть участь у міжнародній зустрічі призерів програм SIA різних
країн. Social Impact Award Ukraine для молодих людей віком 17-25 років, які: хочуть познайомитись з
соціальним підприємництвом як таким; мають ідею соціального підприємства; хочуть масштабувати свій
соціальний бізнес, який тільки-тільки заснували. Але є важлива умова – проект не повинен мати іншої
фінансової підтримки чи бути фіналістом інших освітньо-конкурсних програм.
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Кабінет Міністрів України
Конкурс проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 „Про затвердження
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних пропозицій
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 2019 році для реалізації проектів, спрямованих на соціальне становлення та
розвиток молоді
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16 травня 2018 р

після затвердження
Державного бюджету

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material
/36607

23 травня 2018 р

3,6 мільйони євро

https://www.gurt.org.ua/news/grants/4
4605/

ЄС «Креативна Європа»
«Художні Переклади»
Основними завданнями підтримки літературних перекладних проектів є: підтримувати культурне та мовне
різноманіття в ЄС та інших країнах, що беруть участь у Культурі, зміцнити транснаціональний обіг та
різноманітність високоякісних літературних творів у довгостроковій перспективі; поліпшити доступ до цих
літературних творів в ЄС та за її межами; досягти нових аудиторій за якісні літературні переклади.
У рамках вищезазначених цілей пріоритетами підтримки літературних перекладних проектів є: підтримка
пропаганди європейської перекладеної літератури; заохочення до перекладу менш представлених жанрів,
таких як роботи для молодшої публіки (дітей,
підлітки та молодь), комікси / графічні романи, оповідання чи поезія; заохочення належного використання
цифрових технологій як у поширенні, так і в просуванні
твори;

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Проект повинен відповідати наступним вимогам щодо мов: Мова оригіналу та
цільова мова повинні бути "офіційно визнаними мовами" країн, які приймають
участь у Програмі. "Офіційно визнані мови" - це ті, що визначені Конституціяєю
або основним законом відповідної країни;
Крім того, мова оригіналу або цільова мова повинні бути офіційно визнаними
мовою
одної з країн, що відповідають вимогам ЄС / ЄАВТ. Переклади з латинського та
давньогрецького на офіційно визнані мови в одній з
країн, що відповідають вимогам ЄС / ЄАВТ, також мають право на участь;
Цільова мова повинна бути рідною мовою перекладача;

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

23.04.2018

Єврорегіон "Дністер"
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м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29, e-mail: euroregiondniester@gmail.com

Гаагський Інститут Інновацій у Праві
Конкурс інновацій у праві Innovating Justice Challenge
Гаагський Інститут Інновацій у Праві (HiiL) пропонує гранти та бізнес підтримку для новаторів у праві.
Новатори, що працюють в сфері правосуддя та права в Україні та у всьому світі,
Зокрема, заохочуються подачі, які будуть зосереджені на п’яти головних проблемних сферах: правосуддя у можуть подати онлайн заявку та отримати гранти, підтримку менторів та
сфері зайнятості, у сфері сім’ї, проекти повязані із правами на земелю, злочинністю і правозастосуванням, а міжнародний нетворк.
також проекти направлені на допомогу малому та середньому бізнесу. Заявки загального “лігал тек”
характеру також приймаються.
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Від 5 до 20 тисяч євро

https://www.gurt.org.ua/news/grants/4
4435/

Творче конкурсне завдання:
1. Зніми відео, на якому ти розповідаєш цікаві факти про постать та її внесок у
культуру України. Завантаж відео на youtube з хештегом ДТ_2018 та надішли нам
посилання.
2. Сходи в музей та зроби селфі біля стенду з інформацією про обрану тобою
постать або її картиною, книгою, особистою річчю тощо.
3. Якщо ти більше хотів би (хотіла б) малювати, то намалюй про постать чи її
роботу картину чи зроби колаж. Можеш створити скульптурну композицію з
пластиліну.
4. Напиши оповідання або казку про історію наукового винаходу, мистецького
твору чи картини обраної тобою особи.
5. Створи мультимедійну презентацію про обрану тобою постать та її внесок у
культуру України.

https://www.gurt.org.ua/news/competit
ions/43957/

1 червня 2018 р.

Хмельницька обласна рада
Конкурс журналістських робіт 2018 року
Хмельницька обласна рада оголошує проведення у 2018 році обласного конкурсу журналістських робіт на
краще висвітлення тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик
територіальних громад Хмельницької області.
До участі у Конкурсі допускаються матеріали, створені у 2017-2018 роках в наступних чотирьох номінаціях:
• «Краща онлайн-публікація»
• «Краща публікація у друкованих ЗМІ»
• «Кращий радіоматеріал»
• «Краща телепрограма, сюжет».
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30 травня 2018 р

Табір «Джерела толерантності»
Конкурс творчих робіт
Табір «Джерела толерантності» («Истоки толерантности») 16-й рік поспіль дарує незабутні літні дні, нових
друзів і відчуття безумовного прийняття і розуміння сотням дітей різних етнічних спільнот з усіх куточків
України. Табір є унікальним: він працює за авторською методикою занурення в етнокультуру народів.
Кожен день діти знайомляться з певним народом – його піснями і казками, кухнею, традиціями, мистецтвом
та історією.
А ще граються в рухливі ігри, танцюють, займаються спортом і відвідують цікавий гурток: театральний,
психологічний, історичний, малювання й конструювання, журналістики, вокальний та хореографічний. У
таборі представлені грецька, кримськотатарська, вірменська, українська, болгарська, литовська, єврейська,
німецька, румунська спільноти.
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Для участі в Конкурсі необхідно заповнити аплікаційну форму Конкурсу та
додати до неї одну роботу (публікацію, або аудіо- чи відеозапис) у вигляді
посилання (link) на цю роботу, яка попередньо завантажується автором на
файлообмінні хмарні сервіси або до мереж YouTube, Vimeo, SoundCloud та має
знаходитися там у вільному доступі до моменту оголошення переможців
Конкурсу.

31 жовтня 2018 р.

https://biggggidea.com/opportunities/r
І премія – 10000 грн., ІІ
премія – 7000 грн., ІІІ премія ozpochavsya-konkurs-zhurnalistskih– 5000 грн.
robit-2018-roku-u-hmelnitskij-oblasti/

немає

Seed Grant надає стипендію
після зарахування студента до https://biggggidea.com/opportunities/t
університету, максимальний
op-50-biznes-shkil-ssha-vidрозмір підтримки – до 100
stipendijno-programi-seed-grant/
тис. дол. США.

Seed Grant
Стипендійна програма від Western NIS Enterprise Fund
Seed Grant, стипендійна програма від Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) для студентів бізнес-шкіл,
склала рейтинг 50 найпрестижніших програм МВА в США на основі даних U.S. News за 2015 рік. Усі
університети у списку входять у перелік закладів, навчання у яких може профінансувати Seed Grant.
Кожен університет у рейтингу представлений за кількома характеристиками: ціна навчання, відсоток
зарахованих абітурієнтів, кількість студентів, а також середній бал GMAT, потрібний для вступу. Детальну
інформацію про кожну МВА-програму та умови навчання можна отримати, натиснувши на назву
відповідного університету.

17 Конкурс заявок «Об’єднання, адвокація, співпраця: підтримка коаліцій ОГС заради реформ»
Метою цього конкурсу є підтримка ініціатив організацій громадянського суспільства (надалі - ОГС) по
зміцненню горизонтальних багаторівневих мереж та коаліцій для більш ефективного залучення громадян до
процесу впровадження демократичних реформ на національному, субнаціональному та місцевому рівнях.
Програма «Долучайся!» надаватиме підтримку ОГС по всій країні, надаючи пріоритет тим організаціям, які
мають підтверджений досвід або можуть продемонструвати спроможність консолідації та координації
мереж та коаліцій навколо секторальних реформ.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29 e-mail: resource.vin@gmail.com

Пакт розглядатиме
заявки на постійній
основі.

чікуваний розмір грантів
становить до $50,000.

https://gurt.org.ua/news/competitions/
43810/

23.04.2018

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38 (0432) 56 27 29, e-mail: euroregiondniester@gmail.com
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АКАДЕМІЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД

№

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

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

2
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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.

3

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

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 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.
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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.
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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.
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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
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