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

інформацію 

1

Мета конкурсу

Метою конкурсу є створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ для висвітлення питань, пов'язаних з 

відносинами України та Євросоюзу, впровадження УА, інших зобов’язань України перед ЄС, для 

інформування суспільства про сутність європейської інтеграції та європейських цінностей, а також для 

просування реформ в регіональному вимірі, забезпечення провідних регіональних ЗМІ фінансовою 

спроможністю для сталого висвітлення європейської тематики, сприяння публічному обговоренню та 

підвищення інформованості громадськості про теми, пов’язані із ЄС, на місцевому, регіональному та 

міжрегіональному рівнях.

Передбачається, що виконання проекту сприятиме підвищенню обізнаності редакторів ЗМІ, провідних 

журналістів щодо відносин між ЄС та Україною і щодо процесу реформ, які підтримуються ЄС.

Оптимальний бюджет проекту 200 000 – 300 000 гривень, в залежності від типу ЗМІ, менше фінансування 

дасть переможцям додаткову можливість подаватися на продовження проекту.

Максимальна тривалість проектів – 1 рік, але в будь-якому разі проект має завершитись до 31.03.2019 

року. Переможці конкурсу під час виконання грантової угоди мають право подати нову грантову заявку, 

що забезпечить збереження сталості або розширення проекту, який виконується.

В рамках конкурсу пріоритет надається засобам масової інформації, що 

функціонують за межами столиці.

До участі у конкурсі запрошуються ЗМІ, які:

• офіційно зареєстровані як юридичні особи в Україні не менше 1 року (грантові 

заявки від ФОП не приймаються);

• мають щонайменше річний, бажано – трирічний досвід роботи;

• мають досвід публікацій за тематикою запропонованого проекту;

• мають сталу аудиторію в одному або декількох регіонах України (окрім 

Києва);

• мають спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними 

(включаючи фінансове звітування).

• запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників 

своєї організації у кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період 

виконання проекту (перелік і дати запланованих конференцій див. нижче).

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

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

конвергентні ЗМІ, що поєднують кілька типів; приватні, комунальні ЗМІ та ЗМІ, 

створені у вигляді неприбуткової організації. Комерційні ЗМІ можуть надсилати 

заявки щодо участі в конкурсі як самостійно, так і в співпраці з некомерційною 

організацією. В цьому разі комерційні ЗМІ мають виступити фінансовими 

гарантами виконання проекту.

22 січня 2018 р. 375 000 гривень

https://biggggidea.com/opportunities/p

ostijnij-konkurs-grantiv-zmi-za-

proevropejski-zmini-v-ukrani/
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Проект USAID «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні» («Агросільрозвиток»), що 

здійснюється компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк», надалі – «Кімонікс», запрошує подавати заявки на 

одержання грантів для інвестиційної діяльності, спрямованої на розширення ринків та обсягів збуту 

плодоовочевої продукції зі збільшеною доданою вартістю для безпосередніх її виробників шляхом 

поліпшення існуючих та/або створення нових потужностей логістичної інфраструктури, впровадження 

нових технологій та інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля до столу».

Метою даної грантової програми є розширення ринків та обсягів збуту плодоовочевої продукції із 

збільшеною доданою вартістю для безпосередніх її виробників шляхом  поліпшення існуючих та/або 

створення нових потужностей логістичної інфраструктури,  впровадження нових технологій та 

інноваційних рішень в ланцюгах руху продукції «від поля до столу».

Проект USAID «Агросільрозвиток» не фінансуватиме будівництво. Проект може підтримувати лише 

оновлення або розвиток інфраструктури невеликого масштабу.

За даною програмою гранти надаються як часткове співфінансування створення 

логістичних центрів для покращення збуту плодоовочевої продукції, зокрема:

1.створення одного логістичного центру (платформи) плодово-ягідної продукції 

у центральному регіоні України (Київська, Житомирська, Вінницька, 

Черкаська, Полтавська області);

2. створення одного логістичного центру (платформи) овочевої продукції у 

південному регіоні України (Миколаївська, Херсонська, Одеська, Запорізька 

області);

Порядок подання заявок

Заявки обсягом не більше 20 сторінок (технічну пропозицію, бюджет і 

супровідні документи) слід подавати в електронному вигляді на ел.адресу 

grants@ukraineards.com не пізніше 18:00 годин за Київським часом 24 січня 

2018 року. В темі листа прохання зазначити «RFA-05».

24 січня 2018 р.

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

na-stvorennya-dvoh-lohistychnyh-

platform-v-sektori-ovochiv-ta-sektori-

frukty-yahody

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з «Європейською правдою»

ПОСТІЙНИЙ КОНКУРС ГРАНТІВ «ЗМІ ЗА ПРОЄВРОПЕЙСЬКІ ЗМІНИ В УКРАЇНІ»

USAID

Гранти на створення двох логістичних платформ в секторі овочів та секторі фрукти-ягоди
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КОНКУРС СУБГРАНТІВ

(фінансування третіх сторін)

З метою залучити місцеві громадські організації до розбудови прозорості та підзвітності українських міст 

учасників рейтингу, ТІ Україна оголошує конкурс суб-грантів. Конкурс є частиною проекту «Розбудова 

прозорості в містах України», що фінансується за кошти Фонду демократії ООН (UNDEF).

 Мета конкурсу: підвищити рівень прозорості муніципалітету мінімум на 20 балів від рівня, зазначеного у 

рейтингу прозорості 100 найбільших міст України станом на червень 2017 року (рейтинг і методологія 

доступні на сайті transparentcities.in.ua).

Учасники конкурсу

Неурядові організації, які мають статус неприбутковості, та діють в містах 

України, охоплених рейтингом прозорості міст 

(https://transparentcities.in.ua/rating/). Буде обрано 15 НУО-переможців із 

врахуванням справедливого географічного розподілу та балансу позицій міст в 

рейтингу (тобто серед переможців будуть НУО з міст, які знаходяться і 

відносно високо, й низько в рейтингу).

Склад проектної пропозиції

Заповнена аплікаційна форма і форма бюджету, завірені печаткою та підписом 

керівника організації (додаються);

Резюме керівника проекту;

Скан-копії листів підтримки від партнерів проекту (якщо є);

Скан-копія свідоцтва про реєстрацію/виписки з ЄДР;

Скан-копія статуту.

!!! Вищезазначені документи подаються у форматі pdf. Кожен файл має бути 

вкладеним в лист окремо. Не приймаються до розгляду файли-архіви (ZIP, RAR 

тощо).

25 січня 2018 р.

Загальний бюджет конкурсу –  

30 000 дол.

Розмір одного грантудо 2 тис. 

дол.

Загальна кількість грантів – 

15

Максимальний строк 

реалізації проекту – 6 місяців.

https://www.prostir.ua/?grants=transp

arency-international-ukrajina-

oholoshuje-konkurs-subhrantiv-u-

ramkah-proektu-transparentcities
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У рамках грантового контракту з Європейською комісією Секретаріат Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства (EaP CSF) оголошує конкурс грантів для країн Східного партнерства на 

2018 рік. Мета конкурсу – підтримка проектів неурядових організацій, що стосуються таких тем: 

демократія, права людини, справедливе управління; економічна інтеграція та розвиток; зміна клімату та 

збереження енергії; комунікація  між людьми; соціальна політика та соціальний діалог.

28 січня 2018 року 10 000 – 25 000 євро
https://www.gurt.org.ua/news/grants/4

2557/
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Гранти для культурних операторів з України та країн ЄС на реалізацію спільних проектів, які сприяють 

обміну досвідом та ідеями між Україною та ЄС, та/або створенню нових культурних продуктів. Ця 

категорія відкрита лише для партнерських заявок від двох або більше організацій, що базуються в Україні 

та ЄС, а не для індивідуальних заявників.

Проекти мають охоплювати принаймні одне із зазначених завдань і чітко зосереджуватися на 

міжнародному культурному обміні та співпраці, а також підкреслювати важливість видимості та 

комунікації.

Завдання:

Підвищення обізнаності про важливість культури для економічного розвитку та соціальної єдності.

Стимулювання ширшої участі громадськості у культурних заходах.

Заохочення співпраці між організаціями громадянського суспільства (ОГС), організаціями державного 

сектору та організаціями приватного сектору, які працюють у культурному та творчому секторах.

Розвиток знань та спроможності діячів, що працюють у культурному та творчому секторах.

Залучати недостатньо представлені або маргіналізовані групи до культурної діяльності.

Вивчення різноманітності та заохочення міжкультурного діалогу через культурну діяльність.

80% суми гранту для співпраці виплачуватиметься попередньо, а залишок - після отримання відповідного 

звіту. Проекти можуть отримати 100% фінансування від програми, однак співфінансування до 30% 

заохочується і буде оцінюватися більш високо. Між тим програма не може використовуватися для 

отримання коштів для на співфінансування інших програм ЄС, наприклад, програм "Креативної Європи".

До проекту має бути залучена Україна та щонайменше одна країна ЄС. 

Тривалість проекту – від 3 до 12 місяців.

Подача проектів відкрита для (неформальних) об'єднань організацій з України 

та Європейського союзу, зокрема і організацій громадянського суспільства, 

організацій державного сектору та приватних організацій (також і 

прибуткових), що діють у культурному та творчому секторах. Індивідуальні 

заявники подаватися не можуть. Один учасник партнерства повинен подати 

заявку від імені усіх організацій, які бажають співпрацювати над проектом; 

водночас цей учасник нестиме відповідальність за підписання та виконання 

умов угоди, а також за управління фінансами та звітністю. Між тим, усі 

учасники партнерства повинні мати відповідний правовий статус для 

отримування благодійних грантів.

Заявки мають подаватися англійською мовою. Учасників повідомлять про 

результати до 15 березня 2018 року. Гранти необхідно використати з 1 квітня 

2018 року до 15 Березня 2019 року.

29 січня 2018 р.

Пропонуються гранти різного 

розміру: до 10 000 євро для 

малих, до 20 000 євро для 

середніх та до 50 000 євро 

для великих проектів.

https://biggggidea.com/opportunities/g

ranti-dlya-gromadskih-derzhavnih-ta-

privatnih-organizatsij-scho-pratsyuyut-

u-kulturnomu-ta-tvorchomu-sektorah/

Transparency International Україна

Конкурс субгрантів у рамках проекту #TransparentCities

British Council

Гранти для громадських, державних та приватних організацій, що працюють у культурному та творчому секторах

Європейська комісія

Гранти від Європейської комісії для країн Східного партнерства на 2018 рік
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Програмою передбачено фінансування одного єдиного проекту у розмірі 1,5 млн EUR. Проект повинен 

мати на меті підтримку інновації у культурному та креативному секторах

Проект має відображати такі цілі:

зближувати культурні та креативні простори та органи місцевого самоврядування;

допомагати краще освоювати громадські простори для соціального та міського відродження через призму 

культури;

обмін найкращою практикою щодо соціальної інтеграції та взаємовідносинами культурних і креативних 

просторів з їхніми околицями;

дослідження та обмін кращих практик культурних та креативних просторів з аспектами загальної 

економіки та інноваційними моделями для надання суспільних послуг.

Проектна заявка має відображати як за допомогою конкретних дій будуть 

реалізовані наступні цілі:

Зближення культурних і творчих просторів та місцевих керівників;

Розширення громадських просторів для соціальної та міської регенерації через 

культуру;

Обмін найкращими практиками щодо соціальної інтеграції креативних та 

культурних просторів з навколишнім середовищем;

Дослідження та обмін кращих практик культурних і творчих просторів, з 

врахуванням аспектів економіки та інноваційних моделей для надання 

суспільних послуг.

Проектна заявка має містити інформацію про те, яким чином необхідно 

спиратися на досягнуті результати, на які, відповідно, будуть спрямовані ті дії, 

що власне фінансуються за міжсекторальним напрямком (European Network of 

Creative Hubs, Culture for Cities and Regions) і т.д.

05 лютого 2018 р. 1,5 млн EUR

https://biggggidea.com/opportunities/g

rant-na-proekt-kulturni-ta-tvorchi-

prostori-ta-

mistsya/https://sbiz.club/9899/yevropej

ska-komisiya-vydilyaye-1-5-mln-yevro-

na-rozvytok-kreatyvnyh-prostoriv/
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До Вашої уваги нове запрошення подачі заявок від Фонду Meet up: Deutsch-Ukrainische 

Jugendbegegnungen Німецько-Українські зустрічі

Фонд EVZ має на меті підтримку в 2018 році німецько-українські та німецько-українсько-російські 

зустрічі молоді у віці з 16-35 років.

Метою програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді» є інтенсифікувати відносини з 

Україною, надати підтримку молодим людям з Німеччини та України з активною позицією за 

демократичні цінності та підтримати порозуміння між народами. Підтримуються як вже існуючі, так і нові 

німецько-українські та німецько-українсько-російські молодіжні партнерства.

Ми підтримуємо проекти, в яких молодь хоче втілити зміни у власному середовищі. Як молоді люди 

можуть посилити власну активну участь у суспільних процесах на місцях? Як вони можуть організувати 

дієві зміни у власних сусідствах та суспільствах?

Основною складовою зустрічей є спільна робота над проектом у сфері  історично-політичної освіти, 

німецько-українських відносин, прав людини, чи, наприклад, захисту навколишнього середовища. 

Можуть бути підтримані обміни з медіальною, креативною або музичною складовою, наприклад, 

театральні проекти, фільми, інтернет-портали, мобільні додатки або мережеві зустрічі. Можливі зустрічі 

молодих митців, спортсменів чи інших професійних груп.

Заявник на отримання гранту може бути або приватною або юридичною 

особою. Отримувачем гранту можуть бути тільки юридичні особи, такі як 

навчальні заклади, університети, організації, об'єднання з Німеччини та 

України.

15 лютого 2018 р.

В рамках проекту можуть 

бути підтримані витрати на 

персонал, проїзд, проживання 

та харчування, а також 

підготовка та презентація 

результатів. Обсяг 

асигнування залежить від 

кількості учасників з 

Німеччини та України 

(можливо, і з Росії) та від 

запланованих заходів.  

Власний внесок та внесок 

третьої сторони є бажаними, 

але не є умовою для 

асигнування.

https://www.stiftung-

evz.de/rus/podderzhka-

proektov/vystuplenie-za-prava-

cheloveka/meet-up.html
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Посольство Фінляндії в Україні оголошує конкурс проектних заявок на отримання фінансування від 

Фінського Фонду Місцевого Співробітництва. Для участі у змаганні Заявникам необхідно надіслати 

аплікаційну форму, заповнену англійською мовою. Обсяг аплікаційної заявки не має перевищувати 10 

сторінок.

Мета Фонду – підтримка активних громадських організацій, що є важливими складовими дієвої 

демократії та відкритого суспільства.

Подання проектної заявки:

2-3 проекти будуть відібрані для підтримки Фондом Місцевого Співробітництва Посольства 2018. Бюджет 

запропонованого проекту не має перевищувати 50 000 євро, але не повинен бути менше, ніж 20 000 євро.

Посольство не підтримує проекти, що передбачають фінансування виключно за рахунок Фонду.

Запропонований проект повинен мати потенціал для реальних, вимірних результатів.

Запропоновані проекти розраховані, як правило, на один рік, але мають бути завершені не пізніше 

листопада 2019 року.

Види проектів:

Цьогоріч пріоритетними темами для LCF проектів, що фінансуються в Україні, є наступні:

Права людини та гендерна рівність, особливо по відношенню до уразливих груп, жінок та дітей.

Демократія та належне врядування, верховенство права на регіональному та місцевому рівнях.

Критерії для успішного написання проектної заявки:

заявник має право подавати заявку до Фонду

проект кваліфікується як офіційна допомога розвитку (ОДР) та призначений 

безпосередньо для цілей Фонду

головна мета проекту, види діяльності та очікувані результати чітко визначені

 адекватні показники для оцінки результатів

чітка та реалістична оцінка затрат

чітке визначення  бенефіціарів та їх потреб

реалістичний аналіз ризиків: що може піти не так?

очікувані довгострокові результати проекту пояснені

діяльність партнера та проект мають бути довгостроковими

гендерна рівність та інше рівноправ'я взяті до уваги у проекті

15 лютого 2018 р

Бюджет запропонованого 

проекту не має перевищувати 

50 000 євро, але не повинен 

бути менше, ніж 20 000 євро.

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

2919/

Фонд Meet up: Deutsch-Ukrainische Jugendbegegnungen (Німецько-Українські зустрічі)

MEET UP! НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКІ ЗУСТРІЧІ МОЛОДІ

Посольство Фінляндії

Гранти Фінського фонду місцевого співробітництва

Європейська Комісія 

Грант на проект “Культурні та творчі простори міста”
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На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести 

істотний вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й 

методах проведення досліджень і мають вагому  наукову й практичну значимість. ( П. 2.1)

Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням 

Кабінету Міністрів України.

 Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством 

освіти і науки України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) 

зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): 

доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 

років (не включно!).

Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за 

посиланням (Запит Ф82) (http://contest.dffd.gov.ua/) після попередньої реєстрації 

на зазначеному веб-сайті всіх учасників проекту, що беруть участь у конкурсі.

20 лютого 2018 р.

для докторів наук – 90 тис. 

грн.; 

для докторантів – 75 тис. 

грн.; 

для кандидатів наук – 60 тис. 

грн.

http://sbiz.club/9743/konkurs-na-

granty-prezydenta-ukrayiny-dlya-

pidtrymky-naukovyh-doslidzhen-

molodyh-uchenyh-u-2019-rotsi/
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Посольство США в Києві оголошує конкурс на Програму «Гранти для учасників програм обмінів» 2018. 

Залежно від наявності коштів, Посольство США надаватиме малі гранти, про які піде мова нижче, 

випускникам/учасникам програм обмінів і стажування, що фінансуються урядом США.

Програма має на меті активізувати зв’язки між випускниками, стимулювати професійний розвиток, 

сприяти їх активній участі у проектах, що залучають громадянське суспільство до демократичних  

еретворень в Україні, сприяють толерантності та інтеграції переміщених осіб у суспільне життя, а також 

висвітлюють міцні зв’язки між людьми в Сполучених Штатах та України.

Фізичні особи: Будь-якій громадянин України, який постійно проживає в 

Україні та був учасником однієї із програм обмінів та стажування, що 

фінансувались урядом США, може взяти участь у конкурсі.

Державного департаменту США, а саме: Future Leaders Exchange (FLEX), Global

UGRAD, Edmund S. Muskie Graduate Exchange Program, Fulbright Exchanges, 

Teacher Exchanges, International Visitor Leadership Exchange Program, 

департаменту, наприклад, прес-турів і тех-таборів, члени Молодіжної ради 

Міжнародного Розвитку (USAID), Департаменту сільського господарства США 

(USDA, Програма обміну викладачами (FEP), та Департаменту торгівлі США 

Конгресу США. Організації: Недержавна, неприбуткова організація, 

зареєстрована в Україні, може взяти участь у конкурсі, якщо: 1) Учасник 

програм американських обмінів або стажування є членом цієї організації, та 2) 

Саме учасник програм обмінів відіграватиме важливу роль під час ланування та 

реалізації проекту, що отримає фінансування в рамках Програми малих грантів 

для випускників програм обмінів. 3) Групи, що мають зв'язок з мережею або 

асоціацією випускників програм обмінів Державного департаменту США, 

також мають право брати участь у конкурсіпроектів.

20 лютого 2018 р.

4,000 доларів США для 

фізичних осіб 

 24,000 доларів США для

неурядових організацій

https://biggggidea.com/opportunities/g

ranti-dlya-uchasnikiv-program-

obminiv/
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Посольство Федеративної Республіки Німеччина надає фінансову підтримку для реалізації мікропроектів, 

спрямованих на покращення основних потреб бідних та вразливих верств населення, які мають 

довгострокову дієвість.

Мікропроекти – це заходи/проекти з коротким терміном реалізації (проект повинен бути реалізований до 

15.10.2018), спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і вразливих верств населення та на 

забезпечення довгострокового ефекту від проекту.

Важливе зауваження:

Розглядаються і обробляються лише повністю заповнені, зрозумілі та переконливі заявки з планом 

фінансування.

Організації/установи/спілки/неурядові організації (АЛЕ не підприємства і не 

ОСББ – об′єднання співвласників багатоквартирних будинків) з усіх інших 

областей, які не спроможні самостійно профінансувати свій проект, можуть до 

закінчення строку подання заявок (23.02.2018) подавати їх до Посольства. Для 

цього необхідно використовувати лише наданий Посольством формуляр заявки, 

який має бути заповнений повністю.
23 лютого 2018 р. 8 000 євро.

https://sbiz.club/9946/grantova-

programa-pidtrymky-mikroproektiv-vid-

posolstva-nimechchyny-1/
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Дослідницькі ґранти призначатимуться вченим з різних країн у різних дисциплінах. Усі подання 

оцінюватимуться за рівнем їхньої наукової ваги, досвіду пошукувача, враховуватиметься також 

важливість поданого проекту з точки зору україністики.

Дослідницькі ґранти призначаються насамперед для пошуків матеріалів, їхнього опрацювання і написання 

праці. Призначені кошти можуть використотуватися для покриття таких витрат: праця в архівах, 

копіювання архівних матеріалів, додаткові витрати, покриття витрат на дорогу, харчування та проживання 

під час праці в інших містах або країнах.

Необхідні матеріали для подання 

- заява для отримання ґранту

- резюме (CV) з публікаціями

- опис проекту, науковий контекст досліджуваної теми, наукова новизна проєкту 

для україністики і очікувані результати (публікація і т.д.)

- докладний графік роботи над проектом і передбачуваний бюджет

- 2-3 рекомендаційні листи

1 березня 2018 р

$ 5,000 для індивідуального 

подання,

 $ 7,500 для колективного.

https://biggggidea.com/opportunities/g

ranti-dlya-proektiv-z-ukranistiki/

Посольство Федеративної Республіки Німеччина

Грантова Програма підтримки мікропроектів від Посольства Німеччини

Посольство США в Києві 

Гранти для учасників програм обмінів

Конкурс на гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2019 році

Наукове Товариство ім. Шевченка

Гранти для проектів з україністики

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 22.01.2018
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Програма Matra 2018 підтримуватиме ініціативи організацій громадянського суспільства, що спрямовані 

на сприяння та моніторинг здійснення реформ як на центральному, так і на місцевому рівнях, сприяючи 

прозорості та підзвітності урядових структур.

 Основною метою Програми Matra є сприяння розвитку плюралістичної демократії, заснованої на 

верховенстві права; нарощення потенціалу інститутів громадянського суспільства та уряду; зміцнення 

двосторонніх відносин.

Таким чином визначено наступні пріоритетні сфери:

-сприяння та моніторинг реформ у сфері AA implementation, зокрема боротьби з корупцією;

-покращення принципів верховенства права та демократичної практики на центральному та місцевому 

рівнях шляхом конструктивного громадського контролю.

Подавати заявки на участь в Програмі Matra можуть організації громадянського 

суспільства, зареєстровані в Україні. Заявники повинні відповідати наступним 

вимогам:

-бути зареєстрованим відповідно до законодавства України та діяти відповідно 

до статуту організації;

-мати відповідний досвід роботи, підтверджені управлінські здібності та 

експертність в обраній сфері;

-мати ефективну структуру прийняття рішень, яка може нести юридичну 

відповідальність за управління та використання коштів;

-мати необхідний потенціал та мережу для досягнення заявлених результатів;

Проектна пропозиція повинна відповідати наступним критеріям:

- відповідати одному або більше з вищезазначених пріоритетів;

- продемонструвати потенціал в обраній сфері;

- визначити стратегії, що забезпечать стабільне проведення активностей;

- бути спроектованою відповідно до application form;

-  бути розрахованою на період не більше, ніж 24 місяці;

- визначити власні фінансові ресурси організації, що можуть бути виділені на 

проект (не менше 15% загального бюджету);

- проектна пропозиція може бути розрахована на суму від 2 000 000 до 3 000 

000 гривень.

1 березня 2018 р.
https://www.prostir.ua/?grants=konkur

s-hrantiv-vid-prohramy-matra
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Мета конкурсу проектів - розвиток

громадянського суспільства у країнах Східного

Партнерства.

Напрямки проектних пропозицій:

Малі та стандартні гранти:

1. Культурна співпраця

2. Освіта

3. Наукові та молодіжні обміни Транскордонна співпраця

6. Туризм

Стратегічні - довготермінові зміни стратегічного характеру.

Проектна пропозиція подається громадською організацією в онлайн режимі англійською мовою.

Українська громадська організація, що подає проект, має передбачити в 

проектній пропозиції залучення до реалізації проекту громадські організації з 

усіх чотирьох країн Вишеградської четвірки.

1 лютого, 1 червня, 1 

жовтня

Малі - до 6 тис. євро

Стандартні - від 6

тис. євро і вище

Стратегічні - 40 тис.

Євро

https://www.visegradfund.org/
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Міністерство регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Румунії оголосило 

два конкурси проектних пропозицій у рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-

2020».

В період 2014-2020 років Європейський Союз профінансує Спільну Операційну Програму

Румунія-Україна, через Європейський Інструмент Сусідства (ЄІС).

Програма адресована на область на кордоні між Румунією та Україною і внесе свій вклад для досягрення 

загальної мети Європейського Інструменту Сусідства: еволюція в бік області процвітання та 

добросусідства, здійснена завдяки діям співпраці в прикордонній зоні на користь членам-державамам і 

членам-ЄС які є сусідами на кордоні.

Програма націлена на обрання проектів , які в результаті створять співпрацю між підприємствами з обох 

боків кордону на користь співтовариств в прикордонній області, в таких напрямках, як освіта, 

дослідження, загальна культурна спадщина, транспорт, здоров’я, надзвичайні ситуації, і попередження і 

боротьба з організованою злочинністю.

Програма призначена для прикордонних областей між Румунією і Україною і сприятиме головній меті 

Європейського Інструменту Сусідства: прогрес у напрямку процвітання  та добросусідства на користь 

країн-членів ЄС та країн, що не є членами ЄС завдяки діям транскордонного співробітництва.

Території Програми складаються з:

Румунія: повіти: Сату-Маре, Марамуреш, Ботошань, Сучава, Тулча

Україна: Області: Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Одеська

Перший конкурс проектних заявок ( Проекти «хард» )

Другий конкурс проектних заявок ( Проекти «софт» )c

Потенційними бенефіціарами конкурсів проектних пропозицій є: регіональні / 

повітові та місцеві органи влади, державні установи, освітні установи, культурні 

установи, Громадські Організації, дослідницькі установи, або інші організації, 

відповідні до кожного пріоритету, що мають головні офіси на території 

Програми

3 травня 2018 р.

1-й Конкурс – 19 100 000 

Євро

2-й Конкурс – 17 000 000 

Євро.

http://www.ro-ua.ro-ua-

md.net/projects/open-calls/      

https://sbiz.club/9920/konkursy-

proektnyh-propozytsij-v-ramkah-

programy-prykordonnogo-

spivrobitnytstva-yevropejskogo-

instrumentu-susidstva-rumuniya-

ukrayina-2014-2020/

 Програма Matra

Конкурс грантів від Програми Matra

Міністерство регіонального розвитку, державного управління та європейських фондів Румунії

Два конкурси проектних пропозицій у рамках Спільної операційної програми «Румунія-Україна 2014-2020»

Міжнародний Вишеградський фонд

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 22.01.2018
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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.

Тривалість конкурсу 

3 роки. Початок у 

квітні 2016 р. 

Загальна сума кредитів, яка 

буде видана протягом трьох 

років – 100 млн. грн.

Сума одного кредиту 

перебуватиме в межах 250 

тис. – 2,5 млн. грн.

https://goo.gl/frQzuH
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COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020 роки із загальним бюджетом 

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

Які можливості це відкриває для українського МСП?

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

напрямками:

• полегшення виходу на зовнішні ринки;

• поліпшення умов для конкурентоспроможності;

• формування культури ведення бізнесу.

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

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

багато інших.

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

працювати?

Український малий та середній бізнес, громадські організації, установи, 

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

асоціації, профспілки, кластери, органи державної влади, отримують 

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

учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з підпрограм.

У березні 2016 року представники Європейської комісії почнуть обирати 

організації на території України, що будуть реалізовувати окремі підпрограми 

коштом бюджету COSME.

Терміни визнаені 

окремими 

програмами.

Суми фінансування визначені 

окремими програмами
http://goo.gl/GRVij1
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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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У рамках нового п’ятирічного проекту «Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав 

людини в Україні», ПРООН за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії щороку 

підтримуватиме проекти та ініціативи організацій громадянського суспільства за результатами запрошень 

до подання проектних пропозицій. Більше дізнатись про проект та його пріоритети можна з його буклету 

(https://issuu.com/undpukraine/docs/booklet-p).

Ми шукаємо проекти, які:

Пропонують більш ефективні шляхи використання вже існуючих методів 

діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади 

(наприклад, спрямовані на підвищення участі громадян у процесі прийняття 

рішень на місцевому рівні та у процесі формування та використання коштів 

місцевих бюджетів; підтримку місцевих ініціатив, механізмів місцевої 

демократії, публічного контролю та підзвітності органів влади; розробку 

інноваційних інструментів стимулювання участі громадян; просування порядку 

денного реформ на регіональному рівні; залучення організацій громадянського 

суспільства у впровадження Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства на обласному рівні, та інші);

Використовують існуючі законодавчо-регуляторні рамки для створення нових 

майданчиків для діалогу, демонструючи при цьому сталість таких майданчиків;

Пропонують реалістичні і продумані заходи в сфері адвокації і лобіювання для 

внесення змін в існуючі законодавчо-регуляторні рамки з метою поліпшення 

діалогу між організаціями громадянського суспільства та органами влади.

не вказано  до 30 000 дол. США http://gurt.org.ua/news/grants/39123/

Правозахисний центр «Поступ»

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

ПРООН   

Громадянське суспільство задля розвитку демократії

Європейська програма підтримки малого та середнього бізнесу

Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) 

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

Інноваційна програма кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками

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 22.01.2018

https://goo.gl/frQzuH
http://goo.gl/GRVij1
http://goo.gl/qiNoVi
http://gurt.org.ua/news/grants/39123/


Єврорегіон "Дністер" м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел.  +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com Страница  7 из 13

20

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

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

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

адвокації.

Програмна тематика:

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

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

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

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

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

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

підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту прав мігрантів.

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

теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.

Заявник може бути представником негромадської організації, громадським 

активістом чи адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями 

мігрантів.

Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного 

чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити 

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

листи підтвердження від приймаючої сторони.

Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською 

мовами.

Якщо заявка 

передбачає 

виконання у 

конкретні строки, 

необхідно вказати це, 

тоді Ваша заявка 

розглядатиметься 

Наглядовою радою в 

режимі електронного 

голосування, подача 

заявки - не пізніше 

ніж за 3 тижня до 

запланованої дати 

виконання.

Максимальний розмір 

фінансування 3 500 євро. 

Фінансування в межах 

малого гранту передбачає 

покриття витрат, пов’язаних 

із оплатою вартості навчання, 

чи інтернатури, транспортних 

витрат, витрат на 

проживання, вартість 

навчальних матеріалів чи 

засобів, заходів щодо 

подальшого поширення

http://goo.gl/gHc47x
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Бізнес-інкубатор WannaBiz був заснований в липні 2012 в Одесі. Основний мотив WannaBiz -розвиток IT-

підприємництва та формування стартап-екосистеми в Україні. Мета: допомагати інноваційним і 

перспективним IT-проектів стати компаніями світового рівня.

Проекти по online-рекламі і рекламним мережам зможуть отримати найбільшу підтримку від WannaBiz. 

Допускаються проекти у сферах електронної комерції, PaaS, SaaS і Cloud-технології.

Щоб стати резидентом WannaBiz необхідно:

 Заповнити форму заявки. Прикріпити презентацію проекту за планом.

 Пройти (скайп) - інтерв'ю.

 Презентувати проект на зустрічі з командою WannaBiz.
Постійно діючий До $50 000 http://wannabiz.com.ua/

22

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 від 10 000 до 150 000 євро
https://www.democracyendowment.eu

/
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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 

Європейський фонд підтримки демократії

Підтримка  демократичних процесів

Глобальний інноваційний фонд  

Грант  на підтримку соціальних інновацій

The ABILIS Foundation

Фінансування організацій у справах людей з обмеженими можливостями

The Coca-Cola Foundation

Community Support Opportunity

WannaBiz                                                                                                                                                       

Фінансування стартапів бізнес-інкубатором WannaBiz

Проект «Адвокація та підвищення спроможності уряду в сфері міграції»

Конкурс на отримання малих грантів/стипендій

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 22.01.2018
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Фонд сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій забезпечує фінансову 

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

самозабезпечення НДО в Україні. Вибір проектів базується на спроможності ГО вказувати на конкретні 

досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду. 

Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду:  • Права людини - 

освіта, моніторинг, повідомлення про порушення прав людини: у заявках необхідно вказати, які прошарки 

населення будуть цільовими та які види діяльності  заплановані в рамках проекту та після його 

завершення;  • Верховенство права та реформа в галузі права: юридичні послуги, юридична освіта 

населення та компанії з адвокації, судова підтримка, лобіювання ідеї верховенства права та діяльність 

після завершення проекту; • Підтримка громадських ініціатив: ініціативи, що сприяють подальшому 

розвитку, ефективності та самозабезпеченню третього сектора; 

• Розвиток виборчої системи: освіта виборців та моніторинг виборів, в тому числі навчальні програми та 

інша діяльність, пов’язана з удосконаленням виборчої системи; 

• Антикорупційна діяльність та прозорість уряду: освіта та інформування громадськості щодо даних 

проблемам; • Запобігання торгівлі людьми: проекти, спрямовані на підвищення обізнаності щодо 

проблеми, попередження торгівлі людьми та надання юридичної допомоги;

• Рівність жінок, етнічних та інших меншин: захист, юридична допомога; проекти, спрямовані на 

створення асоціацій тощо. • Економічні реформи: сприяння ініціативам у сфері ринкової економіки, 

розвиток малого та середнього бізнесу, реформи в аграрному секторі; підтримка зв’язків між 

громадськістю та приватним сектором; лобіювання податкової реформи та інших питань стосовно 

підприємницької діяльності;

Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус 

недержавних та  неприбуткових. До таких належать: громадські організації 

(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути 

призначеними або обраними на державні посади.  

Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та 

українською. 

конкурс є постійно 

діючим

середні суми грантів 

становлять від 5,000 до 

15,000 доларів США

https://ua.usembassy.gov/uk/educatio

n-culture-uk/current-programs-grants-

uk/
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Конкурс   проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що 

фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Міжнародною 

організацією Пакт. Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській 

діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Метою цього конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти місяців) ініціатив  

українських організацій громадянського суспільства, спрямованих на задоволення виникаючих потреб у 

залученні громадян та досягнення вимірюваних результатів.

Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування громадського активізму, обміну 

знаннями та навичками між громадянами.

Пріоритетні напрямки: Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» в першу чергу приділяє 

увагу ключовим демократичним реформам та імплементації таких наскрізних тем, як: сприяння 

євроінтеграції; боротьба з корупцією; децентралізація; прозоре та підзвітне врядування (включаючи 

періоди виборчих кампаній); інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО), представників ЛГБТІ спільноти (лесбійок, гомосексуалістів, бісексуалів, трансгендерних осіб та 

осіб інтерсекс), молоді та інших вразливих груп.

До подання проектних пропозицій запрошуються офіційно зареєстровані 

організації громадянського суспільства з усіх регіонів України.

Критерії відбору:

відповідність вказаним цілям цього конкурсу;

стійка організаційна структура;

потенційна спроможність налагоджувати контакт з громадами і громадянами;

потенційна спроможність досягати сталих результатів, які триватимуть після 

закінчення проекту.

Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців.

Цей конкурс є 

безстроковим.
до $20,000. https://gurt.org.ua/news/grants/40828/
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Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську агенцію розвитку та 

співробітництва (SDC) та підтримує малі проекти, орієнтовані на діяльність громадських організацій. 

Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи та враховувати потреби громади на умовах 

залученості, а також просувати нові ідеї та підходи у відповідних регіонах

Основні області підтримки малих проектів:

- Здоров’я;

- Місцеве самоврядування та децентралізація;

- Розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП);

- Стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;

- Соціальні послуги;

- Реагування на наслідки конфлікту

- Законності, справедливості;

- Культурні заходи.

Схеми малих проектів можуть підтримувати громадські організації лише один раз.

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими 

організаціями з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим 

досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні 

організації можуть також розглядатися.

Державні органи та комерційні структури можуть подавити заявки у випадку 

попереднього погодження з боку програми

Для того щоб мати право на підтримку, проектна пропозиція, мусить 

виконати наступні умови:

- бюджет у діапазоні 100 000 – 600 000 грн.;

- заявник повинен робити також власний внесок у грошовій чи натуральній 

формі.

- концентруватись на витратах пов’язаних з переважно з діяльністю: придбання 

обладнання, а також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні акції не 

підтримуються;

- терміни реалізації максимально 12 місяців: діяльність проекту має бути 

реалізовано і остаточна звітність повинна бути доставлена в цей час.

Гранти надаються 

постійно.

100 000 – 600 000 грн

http://gurt.org.ua/news/grants/40193/b

ull/

https://www.eda.admin.ch/countries/u

kraine/uk/home/vertretungen/kooperat

ionsbuero.html

Посольство США 

Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії

Швейцарське бюро співробітництва в Україні забезпечує підтримку малих проектів

Грантова програма короткострокових ініціатив громадських 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 22.01.2018
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ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, 

КОНКУРСИ 

№ Мета та пріоритети Умови участі Дед-лайн

Фінансове 

забезпечення/

винагорода 

конкурсів

Посилання на детальну 

інформацію 

1

Основні положення конкурсу:

Фонд приймає проекти, попередньо оцінює, залучаючи експертів з числа донорів та партнерів фонду і 

сторонніх фахівців.

Подання проекту на конкурс автоматично означає згоду автора проекту з тим, що фонд презентуватиме 

проект включно з усіма візуальними та текстовими матеріалами, а також може передавати контактні дані 

автора проекту потенційним інвесторам – особисто на зустрічах, надсилаючи електронною поштою або 

під час закритих (не публічних) заходів. Для презентації проекту на публічних заходах або збору коштів 

на краудфандингу фонд отримує додаткове погодження від автору проекту.

Допомога Фонду в пошуку фінансування та реалізації проекту може бути лише підтримкою автору та 

команді проекту, але не заміняє їхніх зусиль у виконанні проекту.

Авторство та вигоди від реалізації проекту залишаються за автором.

Фонд допомагає шукати фінансування для проектів, але не гарантує залучення певної суми на певних 

умовах у певні строки. Всі умови фінансування індивідуально обговорюються з автором проекту та 

потенційними донорами / інвесторами.

Окрім пошуку фінансування фонд по можливості буде надавати проектам інші варіанти підтримки: 

просування в ЗМІ та соціальних мережах, інформування автора про додаткові можливості, навчання, 

конкурси, гранти, тощо.

До участі запрошуються проекти наступних категорій:

Проекти, ініційовані внутрішньо переміщеними особами (ВПО)

Проекти за участю ВПО

Проект в інтересах людей з інвалідністю або передбачає їх працевлаштування

Проект в інтересах дітей

Проект у сфері культури і креативності

Проект реалізується в малому місті або сільській території

Соціальне підприємництво

Один проект може відноситись до однієї або одразу до кількох категорій.

Конкурс постійно 

діючий.
до 1000 євро

http://sbiz.club/9664/konkurs-

pidpryyemnytskyh-proektiv-vid-bf-

pomagayem/
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Шанс для громадських організацій та органів місцевого самоврядування покращити свою організаційну 

спроможність та роботу з громадою за сприяння американського волонтера.с

Першим кроком є бажання української сторони приймати в себе на безоплатній основі американського 

волонтера, який би впродовж двох років надавав професійну допомогу в реалізації проектів, спрямованих 

на:

посилення громадянського суспільства;

сталий організаційний розвиток;

покращення економічних можливостей;

ефективне місцеве самоврядування (децентралізацію).

Отримати більш детальну інформацію про проект, умови співпраці, а також анкети можна на офіційному 

сайті Корпусу миру США в Україні за посиланням: https://www.peacecorps.gov/ukraine/projects/

Запросити до себе волонтера можуть громадські або благодійні організації, 

органи місцевого самоврядування (сільскі, селищні, міські, районні та обласні 

ради, ЦНАПи), державні установи (центри зайнятості, музеї, бібліотеки, 

національні парки), та комунальні установи (агенції економічсного або 

регіонального розвитку).

Заповнені анкети мають бути надіслані керівнику проекту «Розвиток громад» 

Роману Олексенку на адресу roleksenko@peacecorps.gov не пізніше 31 січня 

2018 р.

керівник проекту Роман Олексенко, +38 073-357-4419, 

roleksenko@peacecorps.gov

 31 січня 2018 р. http://vassr.org/node/3562

3

23 сесія відбудеться – 15-18 лютого 2018 р. в Ужгороді (реєстрація:http://bit.ly/EUSD_23sessionUzhhorod)

24 сесія відбудеться – 19-22 квітня 2018 р. у Чернігові (реєстрація: http://bit.ly/EUSD_24sessionChernihiv)

25 сесія відбудеться – 21-24 червня 2018 р. у Херсоні (реєстрація:http://bit.ly/EUSD_25sessionCherson)

26 сесія відбудеться – 19-22 липня 2018 р. в Маріуполі/ Сєвєродонецьку (про точне місто буде 

повідомлено додатково) (реєстрація:  http://bit.ly/EUSD_26sessionShid)

До участі у сесіях Єврошколи запрошуються студенти (останні курси) та 

випускники українських ВНЗ (які закінчили університет не більше, ніж три роки 

тому)  з усіх регіонів України. Взяти участь можливо лише в одній сесії на 

вибір.Увага! Дати та міста можуть змінитися, про що організатори повідомлять 

додатково.

Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (або 

здобувають) освіту за спеціальностями: міжнародні відносини, європейські 

студії, право, політологія, економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, 

історія, культурологія, філософія та філологія.

Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно вибрати сесію, у якій би 

хотіли взяти участь та заповнити відповідну анкету.

Робочі мови Єврошколи – українська та англійська. Знання англійської мови 

(вміння говорити та читати англійською, а також розуміти усне мовлення) є 

обов’язковим для участі.

На 23 сесію - 30 січня 

2018  р.

На 24 сесію - 2 квітня 

2018  р.

На 25 сесію - 4 

червня 2018  р.

На 26 сесію: 

http://bit.ly/EUSD_26s

essionShid (дедлайн – 

2 липня, 2018 о 23:00)

Участь у Єврошколі є 

безкоштовною для відібраних 

студентів. Організатори 

оплачують проїзд, 

проживання та харчування 

учасників з інших міст.

https://www.prostir.ua/?grants=predst

avnytstvo-es-oholoshuje-nabir-na-eu-

study-days-evroshkoly-u-2017-2018-

rokah

Представництво Європейського Союзу в Україні

Набір учасників на сесії EUStudy Days in Ukraine, які відбудуться у 2017-2018 роках

 БФ “Помагаєм”

Конкурс підприємницьких проектів 

Американське урядове агентство «Корпус миру США в Україні» 

Конкурс з пошуку партнерів в рамках проекту «Розвиток громад».

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 22.01.2018
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Goethe-Institut в Україні та Docudays UA запрошують представниць та представників ОГС, режисерів та 

режисерок з України подавати свої ідеї документальних фільмів або проекти на стадії розвитку/раннього 

виробництва на всеукраїнський конкурс, переможці якого отримають грошові призи для виробництва 

фільмів.

Мета проекту «CIVIL PITCH: фільми громадської активності» – формувати міжсекторальні зв’язки задля 

розвитку документального кіно в Україні та сприяти виробництву документальних фільмів на теми, які є 

важливими та гострими, але мало обговорюваними в українському суспільстві.

Які проекти запрошуються до участі

1. Проекти короткометражних фільмів (від 20 до 40 хв).

2. Проекти з України.

3. Проекти на такі теми:

- інклюзія (люди з інвалідністю, мігранти, біженці, вимушені переселенці, демобілізовані з АТО з 

посттравматичним синдромом, ґендерна ідентичність, дискримінація жінок у сучасному українському 

суспільстві (політична, економічна, побутова сфери), права ЛГБТКІА+, зокрема права транс та інтерсекс-

людей);

- гуртування (історії успіху людей або громадських організацій з різних сіл/міст/куточків України, які 

об’єдналися задля якоїсь доброї справи чи задля захисту своїх прав або інтересів та досягли бажаного 

результату).

- протидія корупції.

1. Представники та представниці ОГС, які мають унікальну історію та 

зацікавлені в тому, щоб перетворити її на кіно. (фестиваль допоможе з пошуком 

режисерки або режисера для створення команди, яка братиме участь у проекті). 

2. Режисери та режисерки з проектами документальних фільмів на стадії ідеї, 

розвитку ідеї або на ранньому етапі виробництва, які зацікавлені в співпраці з 

ОГС, шукають інформаційну та/або організаційну підтримку (фестиваль 

допоможе з пошуком представниці або представника ОГС для створення 

команди, що братиме участь у проекті).

3. Режисери та режисерки, які не мають певної ідеї фільму, але зацікавлені в 

співраці з ОГС та готові працювати з наданою темою.

4. Уже сформована команда ОГС + режисер(ка), які хочуть розвинути свою 

ідею фільму. Заявницям та заявникам не обов’язково бути професіонал(к)ами у 

документалістиці. Утім наявність певного досвіду у виробництві кіно також 

схвалюється.

1 лютого 2018 р.

переможці отримають 

грошові призи для 

виробництва фільмів.

https://www.prostir.ua/?grants=konkur

s-dokumentalnyh-proektiv-civil-pitch-

filmy-hromadskoji-aktyvnosti
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Триває конкурс для вчителів англійської мови TEACHERtalks – його призери зможуть виступити на 

конференції National Geographic Learning, безкоштовно скласти один із модулів Teacher Knowledge Test 

(TKT), а головний переможець також отримає можливість приєднатися до Всеукраїнської конференції 

EdCamp.

Орієнтовна тематика виступів:

Реалії роботи у опорних школах;

Реалізація мовних таборів у моїй школі;

Подорожі та екскурсії з моїм класом;

Нова Українська школа;

Будь-яка, актуальна для вчителя тема, яка відображає професійну діяльність вчителя.

Для участі в конкурс необхідно до 1 лютого 2018 року:

Заповнити онлайн анкету учасника за цим посиланням.

Надіслати відеозапис, презентацію та скрипт власної доповіді (англійською 

мовою) методисту видавництва National Geographic Learning.

За додатковою інформацією звертайтеся до методиста видавництва National 

Geographic Learning в Україні – Катерина Шляміна, 

Katerina.Shlyamina@ngl.com.ua +38 067 469 5123.

2 лютого 2018 р.

Участь у конкурсі 

безкоштовна для всіх 

вчителів англійської мови. 

Всі витрати на проживання та 

харчування під час 

фінального етапу 

(конференції) оплачує 

компанія Лінгвіст.

https://www.prostir.ua/?grants=konkur

s-teachertalks-dlya-vchyteliv-

anhlijskoji-movy
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Асоціація благодійників України оголошує активну фазу 11-го  Національного конкурсу «Благодійна 

Україна – 2017». Метою конкурсу є відзначення кращих українських благодійників і найбільш 

ефективних доброчинних ініціатив.  Ще навесні 2017 року, після підбиття результатів Національного 

конкурсу «Благодійна Україна – 2016», керівні органи Конкурсу та Засновник (Асоціація благодійників 

України) прийняли рішення щодо оголошення наступного 11-го Національного конкурсу «Благодійна 

Україна – 2017». Традиційно, активну фазу конкурсу оголошують восени.

У конкурсі можуть брати участь благодійники, які надавали благодійну 

допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 

31 грудня 2017 року; благодійні проекти (ініціативи), реалізація яких (повністю 

або окремого етапу) була здійснена у зазначений період; суспільні інституції, 

які у цей період провадили діяльність, спрямовану на розвиток і підтримку 

благодійності в Україні, благоотримувачі, представники медіа.

Заявки на участь у конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, 

набувачі благодійної допомоги та будь-які неурядові організації та фізичні 

особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних 

партій), незалежно від громадянства, зацікавлені у розвитку та популяризації 

благодійних ініціатив.

15 лютого 2018 р.

Нагорода конкурсу 

«Благодійна Україна» – 

благодійний «Оскар», 

унікальна бурштинова 

статуетка «Ангел добра», що 

стала уже синонімом 

благодійності в Україні.

http://vboabu.org.ua/news/2304.html
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Розпочато прийом заявок на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у 

розбудові України.

З деталями можна ознайомитись у постанові Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1333.

За детальнішою інформацією потрібно звертатися до департаменту молодіжної політики 

Мінмолодьспорту (тел.: (044) 284 30 26).

Премію може отримати молодь віком від 14 до 35 років. Щороку 

присуджується до 20 Премій у розмірі 50 тис. гривень кожна.
1 березня 2018 року.

Щороку присуджується до 20 

Премій у розмірі 50 тис. 

гривень кожна.

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

3038/

Конкурс TEACHERtalks для вчителів англійської мови

Асоціація благодійників України

Національний конкурс "Благодійна Україна - 2017"

Goethe-Institut в Україні та Docudays UA

Конкурс документальних проектів «CIVIL PITCH: фільми громадської активності»

Департамент молодіжної політики, Міністерство молоді та спорту України

Конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України для молоді

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 22.01.2018
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https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-teachertalks-dlya-vchyteliv-anhlijskoji-movy
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-teachertalks-dlya-vchyteliv-anhlijskoji-movy
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-teachertalks-dlya-vchyteliv-anhlijskoji-movy
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8

Метою конкурсу є відзначення, популяризація та поширення інформації серед громадськості України про 

важливі ініціативи, акції, проекти, які були реалізовані громадськими організаціями та ініціативними 

групами.  

Цей конкурс покликаний створити майданчик для обміну найкращими ідеями у сферах активізації 

місцевих громад, вирішення місцевих проблем, створення партнерств між громадою та 

муніципалітетом/бізнесом, а також запровадження інноваційних методів діяльності в роботі неурядової 

організації/місцевої громади/ініціативних груп.

 Учасники конкурсу – громадські організації, благодійні фонди, дитячі та 

молодіжні громадські організації, ініціативні групи громадян, а також їхні 

коаліції, мережі та об’єднання.

1 березня 2018
http://sbiz.club/8946/krashha-

gromadska-initsiatyva-ukrayiny-2017/

9

Головна мета напрямку спрямована на популяризацію кінематографічної грамотності та підвищення рівня 

знань аудиторії та зацікавленості в європейських аудіовізуальних творіннях, включаючи аудіовізуальну та 

кінематографічну спадщину, зокрема серед молоді.

Які проекти підтримуються?

Проекти, що забезпечують механізми для кращої співпраці між ініціативами у сфері кіновиробництва в 

Європі з метою підвищення ефективності та європейського виміру цих ініціатив та розробки нових та 

інноваційних проектів, зокрема використання цифрових інструментів.

Проекти, що забезпечують механізми збільшення внеску європейських фільмів та аудіовізуальних творів 

до освіти, включаючи куративні каталоги фільмів.

Хто може подаватися?

Ця схема доступна для суб’єктів господарювання (приватні компанії, 

некомерційні організації, асоціації, благодійні фонди, фонди, муніципалітети / 

міські ради та ін.), Створені в одній із країн, що беруть участь у підпрограмі 

MEDIA та безпосередньо або за участю більшості, громадянами таких країн.

1 березня 2018 року.

Загальний бюджет – 2 

мільйони євро. Фінансовий 

внесок ЄС не може 

перевищувати 60% загальних 

прийнятних витрат на проект.

https://www.prostir.ua/?grants=konkur

s-proektiv-za-napryamkom-pidtrymka-

kinoosvity-kreatyvna-evropa

10

Фундація «Суспільність» спільно з ГО «Інтерньюз-Україна» та за сприяння інтернет-видання Детектор 

медіа запрошує студентів випускних курсів бакалаврату та магістратури шкіл журналістики з усіх регіонів 

країни взяти участь у 15-тиденному стажуванні в Києві в редакція провідних медіа.

Учасники журналістської інтернатури опанують інтенсивний практичний курс з 

виготовлення інформаційних продуктів для конвергентних редакцій, радіо, ТБ, 

соціальних мереж та теоретичні засади роботи сучасного універсального 

журналіста.

Відбір учасників відбуватиметься на конкурсних засадах. Усім кандидатам 

необхідно буде заповнити аплікаційну форму, надіслати професійне CV та 

мотиваційний лист.

21 березня 2018 р

Участь безкоштовна. 

Фундація «Суспільність» 

забезпечить учасників 

проживанням, харчуванням, а 

також відшкодує транспортні 

витрати (потяг, автобус).

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

uchasnykiv-vesnyanoji-sesiji-

stazhuvannya-v-ramkah-proektu-hab-

mediamobilnosti
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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  

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

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 «Суспільність» спільно з ГО «Інтерньюз-Україна»

Відбір учасників весняної сесії стажування в рамках проекту «Хаб медіамобільності»

Спілка "Громадські ініціативи України" 

Всеукаїнський конкурс "Краща громадська ініціатива України 2017"

Creative Europe ( Креативна Європа)

Конкурс проектів за напрямком “Підтримка кіноосвіти”

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 22.01.2018
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№ Короткий опис навчального модуля, тренери Умови участі Дед-лайн Вартіть навчання
Посилання на детальну 

інформацію 

1

Кожна країна має своє обличчя, і пройшла свій

шлях реформ. Слухачі даного модуля зможуть ознайомитися з досвідом країн

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

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

• розвитку рівня громадянського суспільства,

• розвитку активності громадян,

• впливу стратегічного планування на розвиток громад,

• навчально - інформаційної підтримка місцевого самоврядування,

• налагодження співпраці влади та громадського сектору,

• впливу жителів громад на прийняття рішень влади

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

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

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

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

kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Звернення 

приймаються на 

постійній основі

Вартість навчання визначаєть 

індивідуально з урахуванням  

гонорару тренерів, витрат на 

проїзд, харчування та 

проживання тренерів і 

учасників.

https://goo.gl/dxATlO

2

Передбачається, що під час модуля учасники

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

особливостей професійної діяльності в умовах розвитку соціальних медіа.

Налагодження якісних комунікацій всередині і за межами громад, готовність

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

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

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

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

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

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

kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Звернення 

приймаються на 

постійній основі

Вартість навчання визначаєть 

індивідуально з урахуванням  

гонорару тренерів, витрат на 

проїзд, харчування та 

проживання тренерів і 

учасників.

https://goo.gl/dxATlO

3

У рамках навчального модуля учасники зможуть ознайомитися з: 

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

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

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

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

громадянами вже сьогодні.

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

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати 

представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, 

громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності 

своїх територіальних громад. 

У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів, 

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

Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту 

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

4

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.

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

АКАДЕМІЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД

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"

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 22.01.2018
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5

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 22.01.2018


