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

інформацію 

1

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

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

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:

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

- спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними 

(включаючи фінансове звітування).
30 травня 2017 р.

Максимальний розмір гранту 

(грн):

750 000

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

2

Конкурс є ініціативою «Mayors for Economic Growth Pioneer Projects», створеного Європейською комісією 

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

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

конкурсу: зростання спроможності органів місцевого самоврядування як фасилітаторів економічного 

зростання регіонів.

Завдання та пріоритети конкурсу:

- Направлення на сталий місцевий економічний розвиток;

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

громадянському суспільстві.

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

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

громади.

31 травня 2017 р.

Мінімальна сума гранту: EUR 

500,000

Максимальна сума гранту: 

EUR 1.000.000                      

Бюджет конкурсу: EUR 

4.500.000.

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

organiv-mistsevogo-samovryaduvannya-vid-

yevropejskoyi-komisiyi/?_utl_t=fb

3

Міжнародна організація «Mercy Corps» (Корпус милосердя) надає мікро гранти в сумі 500 USD 

внутрішньо переміщеним особам (ВПО), членам сімей приймаючих ВПО і жителям прифронтових міст та 

сіл для підтримки самозайнятості та розвитку мікропідприємництва.                 Для участі необхідно 

надіслати заявку, після чого їх запросять на безкоштовний тренінг з написання бізнес-плану в своєму або 

прилеглому районі. Після тренінгу в учасників програми буде 1-2 тижні для написання бізнес-плану та 

презентації його представникам Mercy Corps. У цей час вони можуть безкоштовно звернутися до фахівців 

Mercy Corps для допомоги в написанні плану. Кожен план буде оцінено експертною комісією і рішення 

про видачу буде прийнято на основі цієї оцінки.

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), члени сімей приймаючих ВПО і жителі 

прифронтових міст та сіл для підтримки самозайнятості та розвитку 

мікропідприємництва.

31 травня 2017 р.  500 USD http://gurt.org.ua/news/grants/38781/

4

Європейський союз (ЄС) шукає пропозиції по програмі «Союзний механізм цивільного захисту», 

націленої на оцінку і поліпшення заходів Союзу цивільного захисту у разі великих надзвичайних 

ситуацій.Мета цієї програми полягає у підвищенні готовності цивільної оборони та реагування на всі види 

лих, включаючи забруднення морського середовища, а також хімічні, біологічні, радіологічні, ядерні 

лиха, а також комбіновані лиха та лиха, які одночасно зачіпають ряд країн шляхом надання 

випробувального середовища для створених та / або нових експлуатаційних концепцій і процедур 

механізму і можливості навчання для всіх суб’єктів, які беруть участь у заходах з надання допомоги в 

галузі цивільної оборони в рамках механізму.

– Юридичні особи

– Приватні особи, державні організації або міжнародні організації

7 червня 2017 року

Загальний бюджет 4 900 000 

евро

– 3 600 000 євро для 

здійснення проектів за 

участю держав

– 1 300 000 євро для проектів 

недержавних організацій.

http://sbiz.club/8518/znayesh-yak-

pidvyshhyty-tsyvilnyj-zahyst-todi-tsya-

grantova-propozytsiya-dlya-tebe/

Міжнародна організація «Mercy Corps» (Корпус милосердя)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Мікро-гранти з підтримки самозайнятості для ВПО

ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ          

«Mayors for Economic Growth Pioneer Projects»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Гранти на розвиток органів місцевого самоврядування від Європейської комісії

Європейський союз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Союзний механізм цивільного захисту»

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та Європейська Правда                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

Громадська організація  
«Ресурсно-інформаційний  
центр «Громади Вінниччини» 
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Проект USAID «Агросільрозвиток» оголошує програму грантів, спрямовану на розбудову спроможності 

галузевих асоціацій і громадських об’єднань аграрного сектору розробляти пропозиції для покращення 

аграрної політики .Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), 

оголошує програму грантів, спрямовану на розбудову спроможності галузевих асоціацій і громадських 

об’єднань аграрного сектору розробляти пропозиції для покращення аграрної політики, законодавчого і 

регуляторного середовища в АПК України.  

У межах цієї програми галузевим асоціаціям і громадським об’єднанням АПК 

будуть надані до 10 грантів на виконання таких робіт із розвитку їх 

спроможності:

-Проведення аналізу існуючих проблем аграрної політики чи конкретної галузі.  

-Розробка стратегічних документів, моделей, концепцій, програм, 

рекомендацій, проектів законів, нормативних актів тощо.

-Організація і проведення професійних обговорень між учасниками ринку у 

форматі семінарів, круглих столів і конференцій із залученням підприємців, 

представників уповноважених урядових органів та інших зацікавлених осіб.

-Організація і проведення обговорення підготовлених матеріалів на засіданнях  -

-Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства 

України.

-Проведення інших заходів з розвитку аналітичного потенціалу асоціацій, 

необхідного для проведення аналізу і досліджень з питань роботи галузі.

12 червня 2017 р.

Очікується, що сума кожної

грантової угоди може 

коливатися в межах від 650,0 

тис.

грн. до 3,0 млн. грн., але 

остаточна сума залежатиме

від грантової діяльності та 

остаточних переговорів і

може виходити за межі цього 

діапазону. 

http://platforma-msb.org/usaid-vidkryvaye-programu-grantiv/

6

Департамент ООН з економічних та соціальних питань (UN-DESA) приймає заявки на 2017 рік на гранти з 

енергетики для сталого розвитку з метою сприяння інноваційних практик в рішенні глобальної 

енергетичної проблеми.

Тематика: «Сталий розвиток енергетики для подолання бідності та сприяння процвітанню в світі».

Особа або організація, офіційно зареєстрована, яка дотримується цілей та 

принципів Організації Об’єднаних Націй

Не має фінансових заборгованостей

Не бере участь в судових процесах або переслідується законом

Здатні демонструвати новаторські ініціативи, мають лідерські здібності, є 

відчутні результати на місцевому, національному, регіональному і глобальному 

рівнях в просуванні енергії в інтересах сталого розвитку, які узгоджуються з 

аспектами сталого розвитку та баченнями, цілями та критеріями гранту

Впровадження ініціатив та дій по проекту, протягом як мінімум трьох років, 

включаючи в себе більш широке використання нових і поновлюваних джерел 

енергії, інші технології з низьким рівнем викидів, більш ефективне 

використання енергії, більш широке використання передових енергетичних 

технологій , в тому числі більш чистих технологій використання викопних видів 

палива, а також стале використання традиційних енергетичних ресурсів, щоб 

задовольнити зростаючу потребу в надійних, доступних, економічно 

життєздатних, соціально прийнятних і екологічно безпечних енергетичних 

послуг в довгостроковій перспективі для досягнення стійкого розвитку і 

подолання бідності. Прихильні і здатні, підтримувати подальшу роботу по 

створенню потенціалу гранту;    Не є співробітником ООН.        

15 червня 2017 р. 1 мільйон доларів США.
http://sbiz.club/8430/zayavka-na-grant-2017-

un-desa-stalyj-rozvytok-energetyky/

7

Європейська комісія оголошує конкурс грантів для підтримки розробки та впровадження «Плану дій зі 

сталого енергетичного розвитку» у громадах.  Заявки подаються англійською мовою                                                                      

Мета: сприяння досягненню і реалізації більш стійкої місцевої енергетичної політики, дозволяючи 

місцевим органам влади в країнах Східного сусідства реалізовувати інвестиційні проекти SEAP / SECAP 

згідно з Угодою мерів, шляхом реалізації та здійсненні заходів, які є в прийнятому SEAP / SECAP та 

ведуть до загальної фактичної економії енергії, фактичного скорочення СО2 і зниження експлуатаційних 

витрат.

Подача проходить в два етапи: концептуальна заявка та повна аплікаційна 

форма.                                                                                                                                                  

Критерії

- Юридична особа                                                                                                                                    

- Некомерційна організація

- Організації місцевої влади, які є підписантами Угоди мерів і мають прийняті 

SEAP / SECAP, асоціацію чи мережа місцевих органів влади з членами, які 

підписали Угоду мерів і мають прийнятий спільний SEAP / SECAP, місцеві 

неурядові організацій

- Зареєстрована організація в одній із країн «Східного партнерства»

Організації, які одноособово відповідають за даний проект, не посередники

Заявник може діяти індивідуально або бути співаплікантом (після реєстрації і 

тільки в одному проекті)

30 червня 2017 р 5 000 000 євро

http://sbiz.club/8499/otrymajte-1-500-000-

yevro-na-vprovadzhennya-planu-dij-zi-

stalogo-energetychnogo-rozvytku/

Департамент ООН з економічних та соціальних питань (UN-DESA)                                                                                                                                                                                                                                                  Заявка на 

грант 2017 UN-DESA – сталий розвиток енергетики!

Проект USAID «Агросільрозвиток»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Гранти на розбудову спроможності галузевих асоціацій і громадських об’єднань аграрного сектору

Європейська комісія                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Гранти на впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку

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 29.05.2017
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Тревел-грант ім. Богдана Сольчаника організовується з метою вшанування пам’яті Героя України, Героя 

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

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

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

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

зібрання, демократію і європейські цінності                                                                                    .Тревел-грант 

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

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

викладачів) в університеті Кембридж та університеті Оксфорд.                                                                                                 

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

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

кандидати наук, дослідники, викладачі) вищих навчальних закладів України 

денної або заочної форми навчання, працівники науково-дослідницьких 

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

Учасник Конкурсу).

Учасник може взяти участь у Конкурсі незалежно від наявності рекомендацій 

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

доходів тощо.

1 липня 2017 р.

Покриває транспортні 

витрати, пов’язані з поїздкою 

для участі у науковій 

конференції

http://heavenly-

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

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

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

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

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

%B0%D0%BD%D0%B0-

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

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

%D0%B0/
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В рамках Програми передбачено надання мікрогрантів, що сприятимуть всебічній співпраці соціально 

активних громадян, насамперед молоді, на міжрегіональному рівні через:

- спільні обговорення стратегії розвитку країни;

- творче і терпиме переосмислення розмаїтої історичної та культурної спадщини;

- аналіз та переосмислення своєї індивідуальної та регіональної ідентичності;

- обміни досвідом, відчуттями, переживаннями, поглядами;

- розвінчування навіяних пропагандою стереотипів;

- порозуміння і протистояння пропагандистським кліше.

До участі в конкурсі запрошуються соціально активні люди, які хочуть 

поділитися своїм досвідом та започаткувати співпрацю з представниками 

географічно-протилежних областей. Підтримка надаватиметься заявникам, що 

планують тривалу взаємодію, розвиток своїх проектів, налагодження контактів 

для подальшої діяльності. Учасниками можуть бути: молодіжні лідери, 

активісти, члени громадських організацій, учасники спільнот, громадські та 

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

Заявки приймаються 

на постійній основі 

від 4 липня 2016 р. до 

1 травня 2018 р.

Максимальна сума одного 

гранту для громадської 

організації 8323 

грн. Максимальний обсяг 

гранту для фізичної особи 

складає 6964 грн. Протягом 

двох років проект передбачає 

фінансову підтримку 500 

обмінів.

http://www.kultura.org.ua/?p=1058
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Європейська політика сусідства приймає пропозиції на отримання грантів з метою сприяння зайнятості та 

активної участі молоді в житті суспільства і економіки, шляхом розвитку навичок, необхідних на ринку 

праці і підтримуючи їх у становленні лідерів і підприємців, полегшуючи пошук нових професійних 

можливостей. 

цільова аудиторія - молоді люди; молоді люди з низьким 

Знедолена молодь, внутрішньо переміщені молоді люди 

Викладачі та інструктори

Молоді лідери і підприємці

молодіжні організації та молоді робітники, тощо

 11 липня 2017 р. EUR750 000 -  EUR1500 000. http://gurt.org.ua/news/grants/38749/
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Критерії відбору проектів:

актуальність проекту

інноваційність проекту

комерційний потенціал проекту, опис бізнес-моделі

наявність прямих конкурентів та подібних рішень на ринку

команда проекту

масштабованість проектів

Буде проведена професійна експертиза поданих проектів. Найкращі отримають можливість пройти 

програму акселерації, в ході якої досвідчені ментори допоможуть командам створити або завершити 

прототип продукту, скласти бізнес – план і підготуватися до презентації проект інвесторам.

Брати участь можуть:                                                                                                                        

фермери, які вирішили проблему у своєму господарстві в інноваційний спосіб;

науковці, які мають інноваційну розробку в агросфері;

Розробники, які створили прототип інноваційного продукту для 

сільськогосподарської сфери

15 липня 2017 р.
http://sbiz.club/8508/startuvav-iv-konkursi-

innovatsijnyh-proektiv-agrochallenge-2017/

Європейсьйський союз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Грантова підтримка ініціатив зі сприяння зайнятості та підприємницької діяльності молоді

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

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

Фундація AgroChallenge, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім.І.Сікорського», Науковий парк «Київська політехніка» та Інноваційна екосистема “Sikorsky 

Challenge”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ІV Конкурс інноваційних проектів “AgroChallenge 2017”.

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

Грант на наукову подорож ім. Богдана Сольчаника 

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 29.05.2017

http://www.kultura.org.ua/?p=1058
http://gurt.org.ua/news/grants/38749/
http://sbiz.club/8508/startuvav-iv-konkursi-innovatsijnyh-proektiv-agrochallenge-2017/
http://sbiz.club/8508/startuvav-iv-konkursi-innovatsijnyh-proektiv-agrochallenge-2017/
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Фонд Роберта Боша спільно з Чорноморським фондом регіонального співробітництва Німецького Фонду 

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

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

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

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

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

сприяють розвитку взаєморозуміння.                                                                                                                    

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

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

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

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

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

прилеглих регіонах, використанні медіа засобів у розвитку взаєморозуміння.                                                                                                                                           

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

проекту не має перевищувати 6 місяців.

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

і бюджету з веб-сторінки BST. 

Проекти мають бути ініційовані громадськими організаціями, які можуть 

ефективно залучити цільову аудиторію серед населення регіону в діяльність 

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

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

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

можливе і вітається.

Перевага надається проектам за наступними напрямками:

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

спрямованих на підтримку співвіснування та реінтеграцію;

-закордонні ініціативи для молоді

-громадянська освіта та активне громадянство

-історичний досвід примирення та його передача молодому поколінню

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

роль ЗМІ у подолання стереотипів

Особлива увага приділяється багатостороннім ініціативам і тим, що мають 

зв’язок з сусідніми країнами.

26 травня 2017 р. – 

зацікавленим 

організаціям 

пропонується 

подаватися з 20 

квітня 2017 до 26 

травня, 18:00 год. у 

Бухаресті, Румунія 

(UTC+3:00).      29 

вересня 2017 -– 

зацікавлені можуть 

подаватися лише з 1 

серпня 2017 до 29 

вересня 2017 до 18:00 

у Бухаресті, Румунія 

(UTC+3:00).

приблизно 23000 $ 

(приблизно 18000 євро). 

Багатосторонні проекти 

можуть перевищувати дану 

суму в окремих випадках

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

konkurs-zmitsnennya-doviry-2017-2018
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У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у річницю

встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Протягом наступного року

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

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

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

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

та розширення взаємовідносин між США та Україною.

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

посиланням.

Учасниками програми можуть стати українські та американські фізичні особи 

або організації, що мають статус недержавних і

неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.

1 вересня

2017 року.

8,000 доларів США для 

фізичних осіб і 25,000 

доларів США для

неурядових організацій

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

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

Program-Ukr.pdf
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Європейський молодіжний фонд (EYF) – це фонд, створений в 1972 році Радою Європи для надання 

фінансової та освітньої підтримки молодіжної діяльності Європи. Фонд приймає заявки на отримання 

Структурних грантів, які є дотаціями на загальні адміністративні витрати, понесені молодіжними НУО. 

EYF пропонує два типи структурних грантів:

Структурні гранти на 2 роки:

Ці гранти доступні раз в два роки і доступні тільки міжнародним молодіжним неурядовим організаціям і 

міжнароднім мережам молодіжних НУО, які отримали підтримку щонайменше в трьох міжнародних 

заходах протягом 3 попередніх років (грант або навчальна сесія у щорічній програмі Європейських 

молодіжних центрів). Однак грант необхідно підтвердити через 1 рік.                                                     

Одноразовий грант:

Одноразовий грант не поновлюється. Він може бути застосований регіональними мережами молодіжних 

НУО, метою яких є створення європейського координаційного органу. НУО повинні були отримати 

підтримку принаймні у трьох міжнародних заходах протягом 3 попередніх років (грант EYF або 

навчальна сесія у щорічній програмі європейських молодіжних центрів). 

Міжнародні молодіжні НУО (філії не менш ніж в семи державах-членах 

Європейського молодіжного фонду) та міжнародні мережі (до складу яких 

входять щонайменше сім організацій-членів не менше семи держав-членів 

Європейського молодіжного фонду), які:

– З європейською структурою або європейським секретаріатом

– Отримали підтримку протягом 3 попередніх років (базовий період: 2015, 2016 

та 2017 рр..) принаймні на 3 міжнародних заходів (грант EYF або навчальна 

сесія у щорічній програмі Європейських молодіжних центрів);

– Отримали гранти ЕМФ, принаймні, 2 з 3 років звітного періоду.
1 жовтня 2017 року

Загальний бюджет становить 

630 000 

http://sbiz.club/8519/vid-10-000-yevro-na-

osvitnyu-pidtrymku-molodizhnyh-nuo/

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

Грантовий конкурс «Зміцнення довіри» 2017-2018

Європейський молодіжний фонд                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Від 10 000 євро на освітню підтримку молодіжних НУО!

Посольство США в Україні

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

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 29.05.2017
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http://sbiz.club/8519/vid-10-000-yevro-na-osvitnyu-pidtrymku-molodizhnyh-nuo/


Єврорегіон "Дністер" м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com Страница  5 из 20

15

КримСОС і Агентство ООН у справах біженців продовжують грантову програму для допомогти 

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

НАПРЯМОК ПРОЕКТІВ

- інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та місцевими громадами;

- захист прав переселенців;

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

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

людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення;

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

місцевими громадами.

 Термін реалізації проекту – до кінця 2017 року.                                                                                                                                                          

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

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

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

допомога не надається у вигляді готівкових коштів.

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?

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

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

менше 50% групи повинні бути переселенцями);

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

внутрішньо переміщених осіб.                                                                       

ОСНОВНІ УМОВИ:

• проект носить некомерційний, неполітичний і недискримінаційний характер;

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

якими стикаються внутрішньо переміщені особи;

• кількість прямих/непрямих бенефіціарів допомоги, отриманої в результаті 

реалізації проекту;

• довгостроковість результату проекту;

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

• співпраця з владою та іншими громадськими організаціями/ініціативними 

групами, на місцевому/національному рівнях

15 грудня 2017 р. до 25 000 грн http://gurt.org.ua/news/grants/37856/
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ЄС і Рада Європи розпочали конкурсний набір проектних пропозицій, спрямованих навести мости між 

молоддю і тими, хто приймає рішення. 

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

інструменту OPIN

Дослідницько-інноваційний проект EUth пропонує молоді та громадським 

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

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

грудня 2016 року. 
Протягом року 10 000 євро http://gurt.org.ua/news/grants/34534/
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Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та на

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

над проектами, пов’язаними з медіа. 

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

1. Підвищення якості журналістської освіти.

2. Покращення професійних стандартів серед журналістів.

3. Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа.

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

Засіб масової інформації має бути незалежним. Державні, комунальні або 

партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Університети можуть виступати 

партнерами неурядових організацій у медійних проектах. Фонд також надає 

індивідуальні гранти журналістам та представникам українських засобів 

масової інформації або медіа організацій як приватних так і  державних.

Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо 

їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа. 

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

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

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

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

Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:

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

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

– збереження стійкого розвитку, міграції; 

– середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;

– репродуктивного здоров'я.

Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення 

справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту 

довкілля.

Протягом року
Суми фінансування визначені 

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

Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Посольство США в Україні

Загальний конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ

КримСОС і Агентство ООН у справах біженців                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Грантова програма підтримки ініціатив переселенців

Європейський Союз та Рада Європи

Гранти на підтримку електронної участі молоді у прийнятті державних рішень

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 29.05.2017
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National Geographic оголосив про відкриття грантової програми «Молоді дослідники» (Young Explorers 

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

польове дослідження в одній із 18 країн Азії.

Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм National Geographic:

– the Committee for Research and Exploration

– the Expeditions Council

– the Conservation Trust.

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

геологи, біологи, фотографи і всі зацікавлені збереженням навколишнього 

середовища, тваринного світу, архітектури.

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

досвідом дослідницької роботи. Протягом року

Розмір гранту буде становити 

від 2 000 до                            5 

000$.

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

dlya-doslidzhen-vid-national-geographic-

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

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

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

спільно визначити перших отримувачів кредитів шляхом відкритого конкурсу.

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

пільгового кредитування WNISEF забезпечить доступ до фінансових ресурсів за поміркованими ставками 

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

Загальна сума кредитів, які будуть видані в рамках програми протягом 

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

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

соціальних підприємств (діяльність яких спрямована виключно на вирішення 

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

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

фінансування соціальних підприємств або суспільно корисної діяльності – не 

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

кредитів.

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

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

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

правами людини, закріплені у Варшавській декларації, мають право на 

фінансування.

Заявки заповнюються англійською мовою.

Протягом року
Загальний бюджет програми - 

$272,000

http://www.community-

democracies.org/Working-for-

Democracy/Initiatives/CD-UNITED
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COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом 

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

Які можливості це відкриває для українського МСП?

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

напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

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

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

багато інших.

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

працювати?

Український малий та середній бізнес, громадські організації, установи, 

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

асоціації, профспілки, кластери, органи державної влади, отримують 

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

учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з підпрограм.

У березні 2016 року представники Європейської комісії почнуть обирати 

організації на території України, що будуть реалізовувати окремі підпрограми 

коштом бюджету COSME.

Терміни визнаені 

окремими 

програмами.

Суми фінансування визначені 

окремими програмами
http://goo.gl/GRVij1

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

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

Інноваційна програма кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками

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

Гранти для досліджень від National Geographic «Молоді дослідники»

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 29.05.2017
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Через конкурс грантів Платформа має на меті посилити ОГС, які є активними у суспільстві та зацікавлені 

у

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

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

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

-Технічні спроможності

-Організаційні спроможності

-Адаптивні спроможності 

-Спроможність впливати 

 Види грантів з організаційного розвитку ОГС

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

зміцнення організаційної спроможності Вашої ОГС.

- Базовий грант (максимальна сума  –  $1000) 

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

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

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

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

До участі в цьому конкурсі запрошуються:

• офіційно зареєстровані громадські організації і благодійні організації/фонди, 

які мають статус неприбуткових;

• ініціативні групи громадян, які відповідним чином обґрунтують потребу в 

організаційному розвитку.

Протягом року
від 1000 доларів 

до 7 000 доларів

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

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

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

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

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

Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим. 

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

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

Хто може отримати допомогу: 

1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп; 

2. Журналісти; 

3. Лідери і члени органів самоорганізації населення; 

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

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

зони конфлікту і допомагають у його вирішенні. 

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

Заявки приймаються 

на постійній основі

Максимальний обсяг 

фінансування - 2000 EUR. В 

екстрених випадках, сума 

може бути збільшена. 

http://goo.gl/qiNoVi
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Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським 

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

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:

- Підвищення якості журналістської освіти;

- Покращення професійних стандартів серед журналістів;

- Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа;

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

Основні вимоги програми: Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від 

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

Державні, комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. 

Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам 

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

отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові 

українських медіа.

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

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

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

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

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

Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду:

- Економічні реформи;

- Антикорупційні програми та прозорість органів влади;

- Допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО);

- Антипропаганда;

- Допомога ветеранам.

Головні вимоги до проектів:

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус 

недержавних та неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до 

українського законодавства. До таких належать: громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.

Тривалість проекту не має перевищувати одного року. Протягом року до 24 000 доларів США http://goo.gl/mrWNv0 

 "Платформа ровитку громадянського суспільства" 

Гранти для організаційого розвитку 

Правозахисний центр «Поступ»

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

Посольства США в Україні.

Програма Фонду розвитку українських ЗМІ

Посольства США в Україні.

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

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

діють в громадських інтересах. 

Напрямки проектних пропозицій:

• освіта

• охорона здоров'я

• мир і стабільність

• розвиток демократії і верховенство закону

• економічний розвиток

• екологічно сприятливий розвиток

• інформування громадськості та глобальна освіта

Пропозиції можуть подавати:

- урядові або місцеві органи влади 

- НУО

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською 

мовою до Посольства Естонії в Україні. 

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

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

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

видів впровадження

Фонд підтримує проекти на етапі:

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

запуску проекту.

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

результати.

3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

Немає
від 50 000 до 15 000 000 

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

на самостійне життя і економічну самодостатність.

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

заходів, що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких 

складаються з людей з обмеженими можливостями.

Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:

1. Подача ідеї.

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

проектної пропозиції.

Немає
від 500 до 10 000 євро http://goo.gl/I1Y8z5 
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Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя  громад.

Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання водних 

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

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Немає

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

підтримку в суспільстві

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

підвищення активності громадськості.

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

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

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

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

прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

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

– EUR 499,000
https://www.government.nl/

Фонд Ч. Ст. Мотта

Громадянське суспільство

Уряд Нідерландів

Фонд захисту людських прав. Малі гранти

Міністерство закордонних справ Естонії

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади

Глобальний інноваційний фонд

The ABILIS Foundation. 

Фінансування організацій у справах людей з обмеженими можливостями

The Coca-Cola Foundation.

Community Support Opportunity

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 29.05.2017
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Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення ефективності 

їх діяльності, шляхом надання  ліцензійного програмного забезпечення. 

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

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

належать організації. За умовами програми операційна система не постачається, 

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

оновленням можна, лише якщо на комп’ютерах встановлено ліцензійну 

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

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

Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Потягом року

Безкоштовне ліцензійне 

програмне забезпечення 

Microsoft  для зареєстрованих 

комп’ютерів ГО

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

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

і зміцнення демократичного громадянського суспільства. Тривалість проектів та суми грантів

визначаються індивідуально.

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

демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених 

Європейською політикою сусідства. На гранти EED можуть претендувати 

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

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

структури та формальний статус.

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

Сфери інтересів: 

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

- молодь та підлітки (вразливі групи); 

- професійно-технічна і початкова освіта; 

- ВІЛ/СНІД; 

- Інваліди.

Подавачі - громадські організації. Спершу в режимі онлайн подається лист 

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

фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.

Лист зацікавленості 

можна надсилати 

протягом усього року

від $25,000 дo $75,000 http://www.globalfundforchildren.org/
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Програма малих грантів спрямована на підтримку ініціатив з підвищення кваліфікації, отримання знань та 

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

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

адвокації.

Програмна тематика:

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

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

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

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

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

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

підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту прав мігрантів.

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

теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.

Заявник може бути представником негромадської організації, громадським 

активістом чи адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями 

мігрантів.

Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного 

чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити 

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

листи підтвердження від приймаючої сторони.

Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською 

мовами.

Якщо заявка 

передбачає 

виконання у 

конкретні строки, 

необхідно вказати це, 

тоді Ваша заявка 

розглядатиметься 

Наглядовою радою в 

режимі електронного 

голосування, подача 

заявки - не пізніше 

ніж за 3 тижня до 

запланованої дати 

виконання.

Максимальний розмір 

фінансування 3 500 євро. 

Фінансування в межах 

малого гранту передбачає 

покриття витрат, пов’язаних 

із оплатою вартості навчання, 

чи інтернатури, транспортних 

витрат, витрат на 

проживання, вартість 

навчальних матеріалів чи 

засобів, заходів щодо 

подальшого поширення

http://goo.gl/gHc47x

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

Конкурс на отримання малих грантів/стипендій

Microsoft

Програма Microsoft Software Donation

Європейський фонд підтримки демократії

Глобальний дитячий фонд 

Конкурс: «Надання послуг вразливим групам дітей»

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 29.05.2017
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Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість мікрофінансування проектів для українських 

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

вартості проекту.

Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Естонії. 

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

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

діють в громадських інтересах. 

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

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

розвиток,  інформування громадськості та глобальна освіта) 

І відповідати загальним цілям розвитку співпраці: 

- становище жінок та забезпечення гендерної рівності 

- поліпшення навколишнього середовища та підвищення рівня екологічної свідомості 

- сприяти втіленню ICT solutions 

Подавати пропозиції можуть: 

- урядові або місцеві органи влади 

- НУО 

Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською 

мовою до Посольства Естонії в Україні. 

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

Існує також можливість фінансування інших проектів у рамках Стратегії 

розвитку естонського співробітництва та гуманітарної допомоги 2011-2015 рр. 

Для отримання додаткової інформації відвідайте сторінку. 

Крайнього терміну 

подачі заявки нема. 

За рік можуть бути 

профінансовані 2 або 

3 проекти. 

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

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

питань щодо виділення грантів має бути приділена пілотним проектам українських громадських 

організацій або європейськими громадськими організаціями, які мають бажання спрацювати з 

українськими громадськими організаціями у зазначених сферах.

Запропоновані пілотні проекти:

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

залучають молодь на місцевому рівні;

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

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

громадські організації не можуть подаватись на отримання гранту).                                                                           

Українські неурядові організації                                                                                                

Заявки на отримання гранту від українських громадських організацій повинні 

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

Крайнього терміну 

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

– гранти надаються виключно українським недержавним та неприбутковим організаціям;

– організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії;

– іноземні організації, а також громадяни інших країн не можуть 

претендувати на отримання фінансування за даною програмою; 

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

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

завершення терміну проекту, не підлягають відшкодуванню.

Тематика проектів:

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

– верховенство права та реформа в галузі права; 

– підтримка громадських ініціатив; 

– розвиток виборчої системи;

– антикорупційна діяльність та прозорість уряду;

– рівність жінок, етнічних та інших меншин;

– економічні реформи та інші.

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації 

взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Заявки на 

загальний конкурс приймаються постійно, не існує кінцевого терміну подачі 

заявок – конкурс є постійно діючим.

Тривалість до одного 

року
$5 000 - 24 000 https://biggggidea.com/opportunities/286/

Фонд сприяння демократії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Гранти на розвиток прав людини та антикорупційну діяльність

Міністерство закордонних справ Естонії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади

Європейська молодіжна фундація                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Грант для неурядових організацій 

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 29.05.2017
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Бизнес-инкубатор WannaBiz был основан в июле 2012 в Одессе. Основной мотив WannaBiz –развитие IT-

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

инновационным и перспективным IT-проектам стать компаниями мирового уровня.

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

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

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

WannaBiz предоставляет:

– финансирование в размере до $50 000;

– инфраструктуру;

– менторскую и организационную поддержку;

в обмен на 5-15% компании.

Чтобы стать резидентом WannaBiz необходимо:

1. Заполнить форму заявки Прикрепить презентацию проекта по плану.

2. Пройти (скайп)-интервью.

3. Презентовать проект на встрече с командой WannaBiz.

Мы оцениваем проекты по следующим критериям:

– насколько мы способны вам помочь;

– интерес рынка к вашему решению;

– способность команды создать продукт и перерасти в глобальную компанию;

– масштабируемость и повторяемость бизнес-модели;

– сложность технологической составляющей и бизнес-процессов.

До $50 000 https://biggggidea.com/opportunities/325/
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Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк» розпочали впровадження інноваційної 

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

Джерелом фінансування кредитів є програма технічної допомоги Агентства США з міжнародного 

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

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

пільгового кредитування WNISEF забезпечить доступ до фінансових ресурсів за поміркованими ставками 

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

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

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

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

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

кредитів.

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

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

регіонів, а також інваліди, малозабезпечені жінки та представники інших 

незахищених суспільних груп. У квітні поточного року WNISEF та Ощадбанк 

мають спільно визначити перших отримувачів кредитів шляхом відкритого 

конкурсу.

Немає 

Сума одного кредиту 

перебуватиме у межах від 250 

тис. до 2,5 млн. грн.

https://biggggidea.com/opportunities/progra

ma-kredituvannya-sotsialnih-pidpriemstv/

WannaBiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Финансирование стартапов бизнес-инкубатором WannaBiz

Western NIS Enterprise Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

Фінансове 

забезпечення/

винагорода 

конкурсів

Посилання на детальну 

інформацію 

1

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

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

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

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

конкурсів, у яких органи влади можуть бути лише партнером.

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

від чого насправді може залежати успіх проектної заявки.

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

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

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

прогнозовано буде одним з найпотрібніших у діяльності органів місцевого самоврядування.                                        

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

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

Вимоги до слухачів: Базові вміння роботи на ПК.                                                            

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в 

будь-який час.                                                                                                                                           

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИМ:

Представникам органів місцевого самоврядування.

Представникам центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Представникам організацій громадського суспільства.

Ініціативним громадянам, які шукають механізми вирішення проблем своїх 

громад.

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

Курс є повністю 

безкоштовним. 

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

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

2

Центр нової освіти Івана Іванова спільно з провідними компаніями України заохочує освітян, які 

працюють сучасно!

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

Конкурс триває з 22 березня по 31 травня 2017 р.                                                                                                

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

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

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

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

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

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

konkurs-suchasnyh-osvityan-umiyu-vchyty

3

Маєте ідею, яка допоможе у розвитку рідного міста або громади? Проект, який створить нові можливості 

та робочі місця для місцевого населення?

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

Pioneer Projects‖ (M4EG) за підтримки ЄС.

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

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

4

Першого травня 2017 року розпочнеться міжнародний конкурс «Вікі любить Землю», покликаний зібрати 

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

частини фотоконкурсу учасників та партнерів.

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

Україні.

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

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

переживає наша країна, щороку беруть у ньому участь.

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

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

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

статті у Вікіпедії та інших проектах.

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

для любителів. Протягом травня всі охочі можуть подати фотографії власного 

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

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

участь у міжнародному етапі конкурсу.

31 травня 2017 р.

Кількість нагород, які може 

отримати учасник в цьому 

Конкурсі, необмежена. 

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

viki-lyubyt-zemlyu-2

ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНКУРСИ 

Громадська організація «Вікімедіа Україна»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Фотоконкурс «Вікі любить Землю»

Центр нової освіти Івана Іванова спільно з провідними компаніями України                                                                                                                                                                                                                                                                                

Онлайн-конкурс сучасних освітян “Умію вчити!”

Асоціація міст України:Підготовка та впровадження проектів розвитку громад

Конкурс грантів ЄС для розвитку малих міст України
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ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Інститут бізнес-освіти 

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

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

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

Літня школа – це інтенсивний навчальний курс присвячений переважно питанням імплементації 

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

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

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

Навчальною програмою Літньої школи передбачено вивчення:

Основ права ЄС;

Інституційної системи ЄС;

Права внутрішнього ринку ЄС;

Правового регулювання конкуренції в ЄС;

Торговельних відносин ЄС з третіми країнами;

Перспектив економічної інтеграції з ЄС шляхом побудови ЗВТ+ ;

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

Інших суміжних тем

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

спеціальностей українських ВНЗ. Заявки приймаються і від студентів інших 

спеціальностей, зацікавлених у тематиці Літньої школи.   Заняття 

проходитимуть переважно українською мовою, зарубіжні гості проводитимуть 

заняття англійською мовою (без перекладу). Програма Літньої школи 

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

пройдуть навчання одержать сертифікати.

1 червня 2017р.

Участь у Літній школі є 

безкоштовною. Організатори 

покривають витрати 

іногородніх учасників на 

проживання в Києві протягом 

навчання в Школі (в 

гуртожитку готельного типу). 

Транспортні витрати 

учасників не 

відшкодовуються.

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

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

for-you

6

Мережа «Імпакт Хаб» (Impact Hub) і ПРООН оголошують про запуск другого циклу програми 

Accelerate2030 – міжнародної транскордонної програми для підприємств, що працюють в інноваційній 

сфері. Цього року заявки на участь у цій унікальній програмі можуть подавати підприємства з 17 країн із 

чотирьох континентів: Венесуели, Колумбії, Гватемали, Бразилії, Гани, Малі, Руанди, Мексики, Південної 

Африки, Зімбабве, України, Туреччини, Вірменії, М’янми, Філіппін, Камбоджі та Малайзії.

Підприємства повинні мати успішний досвід роботи, а їхня діяльність має 

сприяти досягненню Цілей сталого розвитку (ЦСР). 
2 червня 2017 р

10 підприємців  отримають 

індивідуальну підтримку 

впродовж 9 місяців для 

розширення діяльності та 

представлять свої 

підприємства на Social Good 

Summit (Саміті соціального 

блага), який відбудеться у 

Женеві, Швейцарія, у жовтні 

2017 року. 

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

impakt-hab-i-proon-oholoshuyut-pro-zapusk-

druhoho-tsyklu-prohramy-accelerate2030

7

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

інклюзивності.

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

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

4 червня 2017 року.

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

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

sotsialnoji-inklyuzyvnosti

8

Ключові завдання в рамках проекту: підготовка журналістських розслідувань та/або спеціальних 

репортажів у текстовій та/або мультимедійній формі для розкриття публічно недоступної 

інформації/даних у галузі енергетики, ―чорних скриньок‖ (ситуацій приховування або відсутності доступу 

до суспільно важливої інформації). Тривалість розслідування та підготовки матеріалу - не більше за 1,5 

місяці.

До участі у конкурсі запрошуються журналісти друкованих видань, онлайн-

ресурсів, теле- та радіокомпаній, а також незалежні журналісти-фрілансери.

Вимоги до кандидатів:

- Наявність портфоліо розслідувань на подібну тематику;

- Розуміння можливих пов’язаних із розслідуванням ризиків та готовність до 

них.

6 червня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/competitions/38599/

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

Конкурс відео на тему міграції, різноманіття та соціальної інклюзивності

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

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

Мережа «Імпакт Хаб» і ПРООН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Другий цикл програми Accelerate2030

ГО «Діксі Груп»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

IV конкурс для журналістів-розслідувачів в рамках Проекту USAID «Прозора енергетика»

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 29.05.2017
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Громадська організація «Прес-клуб реформ» оголошує Конкурс журналістських матеріалів, що є 

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

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

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

журналістів у ході висвітлення процесів децентралізації та інтенсифікація використання репортерами 

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

здійснення реформи децентралізації у центральній Україні.

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

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

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

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

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

України про важливість рефор

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

працюють у національних та місцевих ЗМІ, що зареєстровані або поширюють 

свою діяльність на аудиторію Кіровоградської, Вінницької та Черкаської 

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

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

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

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

вийшли в ефір, не приймаються до розгляду.

Тематика статей, що приймаються до розгляду, повинна стосуватися тем  

децентралізації, об’єднання територіальних громад, впровадження реформи на 

рівні трьох зазначених вище областей України, успішних прикладів взаємодії 

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

зазначених вище завдань Конкурсу. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 

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

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

5 червня 2017 р.

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

informatsijnyh-materialiv-rehionalni-holosy-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

російською мовами за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.

 Запрошуються навчальні заклади, державні установи, громадські організації, та 

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

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

навчальних занять, плани реалізації партиципативних проектів, приклади 

методичного посібника, аудіовізуального ресурсу тощо, що використовуються у 

формальній та неформальній освіті для розвитку громадянської активності дітей 

і молоді.Тематичні напрямки, за якими приймаються матеріали:

1. Нові формати молодіжної партиципації. Проведення молодіжних форумів 

(передбачається розкриття різних тематик).

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

3. Реалізація молодіжних партиципативних проектів із залученням місцевої 

громади.

10 червня 2017 р.

Гонорар за надані матеріали 

не передбачено. Авторів 

кращих практик буде 

запрошено для презентації 

їхнього досвіду на 

міжнародній конференції та 

ІІ Молодіжному форумі в 

Києві у жовтні 2017 р.

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

ohlyad-kraschyh-praktyk-z-rozvytku-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

майданчику над соціальними роликами.

Авторів найцікавіших відео запросять на Молодіжну Академію у Києві. Там 

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

над спільним відеопроектом. Під керівництвом фахівців сфери 

відеопродакшену та реклами діти створять власні відеоролики про дружбу і про 

друзів.
13 червня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/competitions/38356/
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 Конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, яка є «інформацією-носієм рішень», тобто не лише 

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

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

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

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

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

року до 7 червня 2017 року.                                                                                                                            

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

На конкурс приймаються матеріали обсягом: 

Відеоматеріали – до 60 хв.

Аудіоматеріали – до 30 хв.

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

знаків.                                                                                                         Кількість 

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

Визначення найкращих робіт відбуватиметься у чотирьох номінаціях: 

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

 7 червня 2017 р.

за 1 місце (4 перемоці)  – 

3000 грн.  2 місце – призи від 

спонсорів і дипломи 

учасників Конкурсу. 

Фіналісти отримають 

дипломи учасників Конкурсу.

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

j-konkurs-reportery-nadiji-v-ukrajini

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

конкурс  «Репортери надії в Україні»  

ГО «Прес-клуб реформ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Конкурс інформаційних матеріалів «Регіональні голоси за децентралізацію»

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

Флешмоб «Діалоги з друзями»

ГО «Агенція розвитку освітньої політики»                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

ГО «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 29.05.2017
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Маєш свій стартап та прагнеш, щоб він став «юнікорном»? Знаєш, що таке MVP, IPO, DCF та IRR та 

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

Телеком-акселератору 2.0. Radar Tech за підтримки Київстар.

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

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

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

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

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

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

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

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

Стати учасником акселератору можуть підприємці, стартапи, продуктові 

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

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

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

Пріоритет надається командам з базовим прототипом рішення. Особлива умова: 

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

власної зони комфорту.

18 червня 2017 р.

https://biggggidea.com/opportunities/aksele

ratsijna-programa-telekom-akseleratora-

radar-tech-za-pidtrimki-kivstar/

14

Щербенко Арт Центр оголошує про старт прийому заявок до п’ятого конкурсу молодих українських 

художників МУХі 2017 Детальна інформація про участь у МУХі 2017: http://muhi.com.ua/                      

Переможець отримає  – 40 000 грн, участь в мистецькій резиденції в Чехії та 

можливість реалізувати власний проект у галерейному просторі «Щербенко Арт 

Центру» у 2018 році.

20 червня 2017 р.

Загальний призовий фонд  – 

70 000 грн. .

https://biggggidea.com/opportunities/konkur

s-molodih-ukranskih-hudozhnikiv-muhi-

2017/
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Метою конкурсу є  поширення кращих студентських практик протидії корупції у вищих навчальних 

закладах. За результатами проведення конкурсу буде сформовано каталог антикорупційних практик. 

Конкурс проводиться у рамках проекту «Покоління вільне від корупції», що реалізовується в рамках 

проекту «Українська регіональна платформа громадських ініціатив», за фінансової підтримки 

Європейського Союзу. Організатором конкурсу є Громадська організація «Регіональний центр 

євроінтеграційних проектів».

Участь у конкурсі беруть заходи антикорупційного спрямування, що були 

проведені від імені органів студентського самоврядування та/або окремими 

ініціативними групами чи окремими студентами вищих навчальних закладів 

України у період з 01.02.2017 року по 20.06.2017 року.

До участі у конкурсі допускаються ті заходи, інформація про проведення яких 

поширена у спільноті  проекту «Покоління вільне від корупції» у соціальній 

мережі Fаcebook https://www.facebook.com/groups/generation.free.of.corruption/ 

20 червня 2017 р. 1000 грн http://gurt.org.ua/news/competitions/38649/
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Триває III конкурс на звання Європейської столиці інновацій (iCapital). Уперше до нього може долучитися 

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

Євросоюзі.

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

другому конкурсі кращим визнали Амстердам – столицю Нідерландів.

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

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

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

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

1млн євро для прискорення 

розвитку інноваційної 

діяльності. Міста, що 

посядуть другу і третю 

сходинку, отримають по 

100тис євро.

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

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

jevropejskomu-konkursi-icapital

За фінансової підтримки Європейського Союзу                                                                                                                                                                                                                                                                                   Конкурс 

кращих антикорупційних практик у ВНЗ

Щербенко Арт Центр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Конкурс молодих українських художників МУХі 2017

Телеком-акселератор 2.0 Radar Tech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Акселераційна програма телеком-акселератора Radar Tech за підтримки Київстар

III конкурс на звання Європейської столиці інновацій (iCapital)

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 29.05.2017
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Проект USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється 

компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», запрошує подавати заявки на участь у проекті, спрямованому на 

покращення інформаційного забезпечення компаній, що працюють у секторі овочів та фруктів, ринковою 

інформацією стосовно плодоовочевої продукції шляхом створення та забезпечення функціонування бази 

даних цін та товарних партій плодоовочевої продукції у формі мобільного додатку під робочою назвою 

«Ціни на овочі та фрукти». Грант надаватиметься і впроваджуватиметься відповідно до правил USAID та 

Уряду США, що регулюють гранти за контрактами, та внутрішніх процедур управління грантами проекту 

«Агросільрозвиток».                                                                                                                    

Технічне завдання:

Основні характеристики мобільного додатку під робочою назвою «Ціни на 

овочі та фрукти» :

Операційна система: Android, IOS

Цільова аудиторія: виробники, трейдери, переробники, експортери, гуртові 

покупці.

Потенційна кількість користувачів: більше 50 000

Товарні групи: овочі, фрукти                                                                                                           

.Термін реалізації проекту складає 12 місяців. Тестовий прототип програми 

повинен бути реалізований до кінця вересня 2017 року.

Організація також повинна передбачити заходи з просування цього додатку з 

метою залучення максимальної кількості користувачів та забезпечити технічну 

підтримку роботи мобільного додатку.

26 червня 2017 р. http://gurt.org.ua/news/competitions/38735/
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«Премія Юних Підприємців Uniliver» відкрита для подачі заявок для підтримки і відзначення молоді з 

усього світу за існуючі ініціативи, продукти або послуги, які вирішують деякі з найбільших проблем 

стійкості планети.У 2017 році серед молодих підприємців визнають до восьми переможців. Два фіналіста 

в кожній з чотирьох пріоритетних областей будуть відібрані з процесу відео-інтерв’ю і запрошені в 

Кембридж, де вони будуть працювати з різними експертами Кембриджського університету.

– Будь-яка особа в віці від 18 до 35 років (станом на 30 червня 2017 року), яка 

працює в одній з чотирьох пріоритетних областей (– Сільське господарство

– Можливості для жінок, – Відходи, – Питна вода)

– Ініціатива заявника повинна бути вже в процесі реалізації.

 30 червня 2017 року до 50 000 євро
http://sbiz.club/8524/premiyi-50-000-yevro-

dlya-molodyh-pidpryyemtsiv/
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Українська Гельсінська Спілка з прав людини проводить Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права 

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

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

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

професійно-технічних училищ і студенти/студентки коледжів. 

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх 

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

технічних училищ і студенти/студентки коледжів. 

Участь у  Конкурсі  здійснюється  на  добровільних засадах.

30 вересня 2017

Учасники, які зайняли 

призові місця 

нагороджуються Дипломами 

І, ІІ та ІІІ ступеня та цінними 

подарунками 

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

20

Громадські організації Волинський прес-клуб і Гендерний центр, програма «У-Медіа» (Інтерньюз) 

оголошують Конкурс журналістських матеріалів, які висвітлюють питання дискримінації або дотримання 

прав людини за ознакою статі, можливостей або перешкод щодо їх реалізації у соціумі з огляду на стать.
До участі в конкурсі запрошуються представники / представниці друкованих 

ЗМІ, телебачення, радіо та інтернет-видань, блогери та журналісти-фрілансери 

всіх регіонів України, які цікавляться тематикою рівних прав і можливостей 

чоловіків та жінок.

Тематика матеріалів може стосуватися (але не обмежуватися) таких сфер: 

політики, влади, бізнесу / економіки, соціальної сфери (відпустки по догляду за 

дитиною, працевлаштування, забезпечення умов праці та ін.), медицини, освіти, 

юриспруденції, журналістики, військової галузі, громадської активності тощо.

31 липня 2017 р. 

Учасників / учасниць 

конкурсу буде нагороджено 

призами, а переможців / 

переможиць – дипломами і 

цінними подарунками.

http://gurt.org.ua/news/competitions/38792/

Проект USAID «Агросільрозвиток»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Конкурс на створення мобільного додатку для агробізнесу

ГО  Волинський прес-клуб і Гендерний центр, програма «У-Медіа» (Інтерньюз)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Конкурс журналістських матеріалів на ґендерну тематику

«Премія Юних Підприємців Uniliver»

Українська Гельсінська Спілка з прав людини                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини» м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com 29.05.2017
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У рамках проекту ЄС Association4U відкрито конкурс для журналістів на найкраще роз’яснення положень 

і висвітлення результатів впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Мета конкурсу:

Підвищити обізнаність суспільства про Угоду про асоціацію/Зону вільної торгівлі між Україною та 

Європейським Союзом;

Пояснити можливості та виклики, які постають в процесі імплементації Угоди перед українськими 

державними інститутами, громадянами, неурядовими організаціями та господарюючими суб’єктами;

Популяризувати успішний досвід українських громадян та заохотити до активного використання 

можливостей, що надаються Угодою про асоціацію;

Сприяти утвердженню європейських цінностей та європейської ідентичності України й українців     

.Номінації:

Найкращий аналітичний матеріал

Найкращий репортаж

Найкраще інтерв’ю

Найкраща історія успіху

Найкращий матеріал в категорії ―Суб’єктивний погляд‖ (найкращий матеріал художньо-публіцистичного 

жанру)

Найкраща ілюстрація (малюнок або репортажне фото)

Найкращий студентський матеріал

До участі в конкурсі запрошуються:

Журналісти регіональних ЗМІ усіх форм та типів власності (теле- та 

радіокомпанії, друковані та онлайн-медіа), а також фрілансери, які 

співпрацюють з цими ЗМІ.

Студенти факультетів журналістики вищих навчальних закладів (очної форми 

навчання) віком до 25 років.

Вимоги до конкурсних матеріалів:

До розгляду приймаються всі формати і жанри журналістських матеріалів, які 

вийшли в ефір на регіональному телебаченні чи радіо або були опубліковані в 

регіональних друкованих ЗМІ чи інтернет-виданнях у період з 15 жовтня 2016 

року до 15 жовтня 2017 року.

Один учасник може подавати на конкурс кілька матеріалів, але не більше 

одного в кожній номінації.

20 жовтня 2017 р.

Переможці конкурсу 

нагороджуються цінними 

призами (диктофонами, 

телефонами, зарядними 

пристроями, планшетами, 

жорсткими дисками, тощо).

http://gurt.org.ua/news/competitions/38712/
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Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує представників творчих професій приєднатися до 

своєї команди дослідників.                                                                                                                       Для участі 

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

копію портфоліо, CV, мотиваційний лист, рекомендаційний лист.

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

участь у програмі можуть програмісти, архітектори, графічні дизайнери, 

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

аніматори.

протягом року

Оплачується квиток до Італії, 

житло у Тревізо, обіди з 

понеділка до п’ятниці, 

медична страховка; надається 

щомісячна стипендія на 

особисті витрати.

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

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

контекст. 

Програма надає підтримку на:

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

представлення своїх творів на конкурсах та фестивалях; 

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

культурного продукту. 

Право на участь мають:

– як молоді практикуючі митці, так і професіонали;

– у презентаційних подорожах – громадяни України;

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

особа.

Аплікант має подати заповнену аплікаційну форму, запрошення сторони 

організатора заходу, професійне резюме та портфоліо робіт. Для презентаційної 

подорожі необхідно також додати:

– опис робіт, що будуть представлені;

– інформацію про захід, в якому плануєте взяти участь;

– рекомендаційного листа фахівця.

Благодійна програма 

діє протягом усього 

року. Аплікант 

повинен зробити 

подання до Фонду 

мінімум за чотири 

тижні до дати 

планованої поїздки. 

До 5 000 грн. Сума добових 

для закордонних відряджень 

до 800 грн., для внутрішніх 

переїздів до 50% від добових.

https://biggggidea.com/opportunities/367/

ЄС Association4U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Конкурс для журналістів і студентів на найкращий матеріал про євроінтеграцію

Фонд «Відкрий Україну»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Гранти на подорожі для українських митців

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Стипендії для митців від Італійського дослідницького центру Fabrica

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 29.05.2017

http://gurt.org.ua/news/competitions/38712/
https://biggggidea.com/opportunities/419/
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Цей навчальний курс допоможе всім, хто хоче опанувати можливості залучення додаткового 

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

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

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

конкурсів, у яких органи влади можуть бути лише партнером.

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

від чого насправді може залежати успіх проектної заявки.

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

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

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

прогнозовано буде одним з найпотрібніших у діяльності органів місцевого самоврядування.                                        

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

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

Вимоги до слухачів: Базові вміння роботи на ПК.                                                            

Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в 

будь-який час.                                                                                                                                           

ЦЕЙ КУРС БУДЕ ЦІКАВИМ:

Представникам органів місцевого самоврядування.

Представникам центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Представникам організацій громадського суспільства.

Ініціативним громадянам, які шукають механізми вирішення проблем своїх 

громад.

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

Курс є повністю 

безкоштовним. 

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

course-v1:AUC+CDP101+2017_T1/about
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Напрямки грантових заявок :

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

2. Експедиції (EC – Expeditions Council);

3. Охорона природи (CT – Conservation.

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

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

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

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

відправте заявку принаймні за вісім місяців до старту Вашого проекту.

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

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

років.                                                                                                                                                  

Розмір гранту залежить від значущості проекту. Кандидатам також 

рекомендується шукати додаткові джерела фінансування. Їх наявність не 

обов'язкова, але буде плюсом при розгляді вашої заявки. протягом року $2 000-5 000 https://biggggidea.com/opportunities/3174/
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Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим науковцям на проведення досліджень у вищих 

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

наукове співробітництво із залученням німецьких та закордонних університетів.

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

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

Вимоги:

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

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

- Фонд не фінансує написання кандидатських чи докторських дисертацій. 

Пропонований кандидатом проект дослідження має мати чіткий робочий план 

на терміни виконання.

протягом року 1700 євро на місяць

http://www.fritz-thyssen-

stiftung.de/funding/types-of-

support/stipends/?L=1

Асоціація міст України:Підготовка та впровадження проектів розвитку громад

National Geografic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Young Explorers: Конкурс грантів від National Geografic

Фонд Фріца Тіссена 

Стипендії для молодих науковців

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 29.05.2017
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№ Короткий опис навчального модуля, тренери Умови участі Дед-лайн Вартіть навчання
Посилання на детальну 

інформацію 

1

Кожна країна має своє обличчя, і пройшла свій

шлях реформ. Слухачі даного модуля зможуть ознайомитися з досвідом країн

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

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

• розвитку рівня громадянського суспільства,

• розвитку активності громадян,

• впливу стратегічного планування на розвиток громад,

• навчально - інформаційної підтримка місцевого самоврядування,

• налагодження співпраці влади та громадського сектору,

• впливу жителів громад на прийняття рішень влади

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

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

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

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

kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Звернення 

приймаються на 

постійній основі

Вартість навчання визначаєть 

індивідуально з урахуванням  

гонорару тренерів, витрат на 

проїзд, харчування та 

проживання тренерів і 

учасників.

https://goo.gl/dxATlO

2

Передбачається, що під час модуля учасники

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

особливостей професійної діяльності в умовах розвитку соціальних медіа.

Налагодження якісних комунікацій всередині і за межами громад, готовність

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

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

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

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

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

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

kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Звернення 

приймаються на 

постійній основі

Вартість навчання визначаєть 

індивідуально з урахуванням  

гонорару тренерів, витрат на 

проїзд, харчування та 

проживання тренерів і 

учасників.

https://goo.gl/dxATlO
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У рамках навчального модуля учасники зможуть ознайомитися з: 

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

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

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

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

громадянами вже сьогодні.

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

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

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

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

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
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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

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

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

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

АКАДЕМІЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД

Навчальний модуль "Стратегічне планування"

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 29.05.2017
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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

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

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

Навчальний модуль "Фандрайзинг та підготовка якісних проектних пропозицій"

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 29.05.2017


