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Гранти від Міністерства закордонних справ Данії для
забезпечення стабільності економічного зростання

Бюджет: 808 млн. данських крон

Дедлайн - 16 серпня 2018 року

https://goo.gl/RXkLLi

Міністерство закордонних справ Данії надає грантові заявки з метою
сприяння сталому економічному зростанню в країнах, що розвиваються.

Програма партнерства Danida Market Development Partnerships (DMDP)
передбачає інноваційний підхід до залучення бізнес-сектора та сприяє мотивації
та мобілізації інвестицій приватного сектору.

DMDP підтримує комерційно орієнтовані партнерства, які сприяють розвитку
ринку і місцевому економічному зростанню та зайнятості в країнах, що
розвиваються.

Відправною точкою для партнерського проекту є бізнес-ідея, керована одним
або кількома підприємствами, які ведуть відповідальний бізнес. Бізнес-ідея
повинна бути такою, що підтримує місцевий розвиток і таким чином сприяє
просуванню цілі 8 (місцеве економічне зростання та зайнятість). Це досягається
шляхом поєднання знань, рішень та ресурсів компаній, організацій
громадянського суспільства, бізнес-організацій, органів державної влади та
некомерційних партнерів. Це створює більш трансформаційні результати розвитку
та життєздатний бізнес.

До розгляду приймаються заявки про партнерство як мінімум одного
комерційного та одного некомерційного партнера. Один з партнерів повинен бути
локальним. Партнерство має стосуватися основного бізнесу ділових партнерів, а
також бути частиною основної діяльності інших партнерів.

DMDP має бюджет у 808 мільйонів данських крон в 2018-у році для 10-12
партнерів.

https://goo.gl/RXkLLi
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Гранти на впровадження місцевих ініціатив
та інвестиційних проектів в ОТГ

Загальний призовий фонд – 9,45 млн. грн.

Дедлайн - 28 грудня 2018 року

https://goo.gl/SZoAuj

У рамках свого Фонду стратегічних інвестицій, Проект USAID «Підтримка
аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), що здійснюється компанією
«Кімонікс Інтернешнл Інк»., надаватиме гранти на впровадження місцевих
ініціатив та інвестиційних проектів в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ).

У рамках цієї грантової програми, проект «Агросільрозвиток» планує надати
15 грантів на загальну суму приблизно 9,45 млн. гривень.

Очікується, що сума кожного гранту може коливатись від 270 тис. грн до 675
тис. грн., остаточна сума гранту буде визначена в результаті переговорів.

Додаткові залучені інвестиції (власні кошти, зовнішні інвестиції, державна
підтримка та програми місцевого бюджету, донорське співфінансування, крім
фондів USAID), лізинг чи кредити (у тому числі для придбання нового
технологічного устаткування та модернізації їх виробництва) повинні складати не
менше 30% від загального обсягу проекту.

Можливими напрямками отримання фінансування від проекту
«Агросільрозвиток» у рамках цієї програми можуть бути:
 закупівля нового обладнання;
 проектування, розробка документації; проведення інженерних вишукувань;
 залучення експертів, консультантів, проведення досліджень, навчань, а також

розробка інформаційно-комунікаційних рішень;
 впровадження нових IT-технологій;
 інформаційні та публічні заходи тощо.

Пропозиції, які показують найбільш значний вплив на розвиток сільського
бізнесу, отримають переваги під час процесу відбору. Тому важливо включити
кількісні показники при визначенні очікуваних результатів.

https://goo.gl/SZoAuj
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Конкурсний набір до Школи
місцевого самоврядування DESPRO - 2018

Кінцевий термін подання проектних
заявок: 22 липня 2018 р.

https://goo.gl/ZBYQP2

Швейцарсько-український проект “Підтримка децентралізації в Україні”
DESPRO оголошує конкурсний набір до Школи місцевого самоврядування DESPRO,
яка проходитиме у наступні етапи:

1. I очна сесія у Києві ― 11-14 вересня 2018 року;
2. е-курс з у правління проектами ― жовтень 2018 року;
3. II очна сесія у Києві ― 20-23 листопада 2018 року.
Школа DESPRO орієнтована на потреби об’єднаних територіальних громад

(ОТГ), які мають розроблені стратегії розвитку. Тому до участі запрошуються
команди ОТГ - члени комітету зі стратегічного планування та/або комітету з
моніторингу реалізації стратегії на чолі з головою громади.

У рамках Школи DESPRO передбачається проходження теоретичних та
практичних тематик із ключових питань реформи з особливим акцентом на
розвиток управлінських та проектних спроможностей: на здатність створювати й
реалізовувати ефективні стратегії і проекти місцевого розвитку та уміння
ефективно управляти громадами в умовах децентралізованих повноважень і
ресурсів. Також обов’язковим етапом навчання є проходження он-лайн курсу з
управління проектами місцевого розвитку на веб-платформі DESPRO “Спільнота
практи місцевого розвитку”.

За результатами навчання команди ОТГ отримують Дипломи про успішне
завершення навчальної програми Школи DESPRO. Персонально учасники
отримують Сертифікати про успішне завершення е-курсу Школи DESPRO, а також
Сертифікат про участь у тренінгу з інтерактивних методик викладання для дорослої
аудиторії (за умови проходження відбору до даного тренінгу).

https://goo.gl/ZBYQP2
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Гранти Японського Водного Форуму для 
низових організацій

Обсяг гранту - до 1000 дол. США

Дедлайн - 31 липня 2018 року

https://goo.gl/pdQAJ9

Японський Водний Форум приймає заявки на надання фінансової підтримки
організаціям з країн, що розвиваються, які працюють з проблемами, пов'язаними з
водою, у своїх країнах.

Хто може подати заявку?
Місцеві громадські організації, які працюють у країнах/територіях нижче,

можуть подати заявку на отримання Фонду підтримки. Національні уряди, органи
місцевого самоврядування та приватні компанії не можуть подати заявку на участь
у фонді.

Які проекти можна подавати?
Буде розглянуто проект, який планується і буде виконуватися за наступними

темами:
 Будівництво/ремонт бака для збирання дощової води, свердловини та

водосховища.
 Монтаж системи водопостачання малого розміру.
 Будівництво/ремонт сантехніки.
 Підтримка/удосконалення водного ресурсного середовища.
 Встановлення/сприяння зрошувальній системі водокористування.
 Впровадження програми зменшення/пом'якшення наслідків стихійних лих,

пов'язаних з водою.
Якщо Ви плануєте реалізувати проект за винятком наведених вище тем, будь

ласка, вкажіть тему у формі заявки.

https://goo.gl/pdQAJ9
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Конкурс на розробку Планів Дій Сталого
Енергетичного Розвитку та клімату

Дедлайн - 7 вересня 2018 р.

https://goo.gl/7NX27K

Відкрито прийом заявок на отримання міжнародної гуманітарної Премії
Аврори.

Премія Аврори - глобальна гуманітарна нагорода, призначена для визнання
героїв сучасності за виняткові здобутки у збереженні людського життя у
небезпечних обставинах.

Метою премії є визнання та підтримка тих, хто ризикує своїм життям та
здоров'ям заради порятунку людей у трагічних ситуаціях, зокрема під час
техногенних катастроф та злочинів проти людяності.

https://goo.gl/7NX27K
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Премія «Земля Жінок» розпочинає прийом
заявок

Дедлайн - 30 вересня 2018 року

https://goo.gl/fYJYEu

Конкурс дозволяє отримати фінансову підтримку зразковим ініціативам, що
реалізуються жінками для збереження природи й довкілля. Нагорода «Країна
жінок» призначена для жінок, що реалізують проект із захисту навколишнього
середовища з на некомерційних засадах або ж реалізують соціальний бізнес. Це
можуть бути проекти як індивідуальні, так і подані від організацій.

Критерії прийнятності
 Будь-яка жінка, що має громадянство однієї з країн, а саме: Франція,

Німеччина, Швейцарія, Австрія, Португалія, Марокко, Росія, Україна, Мексика,
Туреччина, Італія, Іспанія.

 Хто щоденно працює на навколишнє середовище в некомерційній організації
або в структурі з комерційною, соціальною та екологічною або приватною
метою.

 Його дії повинні бути задіяні та отримувати користь від конкретних досягнень.

https://goo.gl/fYJYEu
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Конкурс на розробку Планів Дій Сталого
Енергетичного Розвитку та клімату

Кінцевий термін подання проектних заявок:
15 вересня 2018 р.

https://goo.gl/BG5amu

Громадська організація Фонд «Регіональний центр економічних досліджень та
підтримки бізнесу» в рамках проекту «Організація співпраці малих міст України,
громадянського суспільства та експертного середовища у питаннях енергобезпеки»,
оголошує II етап конкурсу на розробку в 2019 р., Планів Дій Сталого Енергетичного
Розвитку та клімату (SECAP), серед малих та середніх громад України, з чисельністю
населення не більше 100 тис.

Хто може взяти участь:
Органи місцевого самоврядування: міські та селищні ради, об’єднані територіальні

громади України, які приєдналися, або мають бажання приєднатися до Європейської
ініціативи – (Covenant of Mayors) – “Угода мерів”, ініційованої Європейською Комісією від
15.01.2009 року, з метою забезпечення реалізації політики сталого енергетичного
розвитку та зменшення викидів парникових газів на території громади не менше ніж на
30% до 2030 року.

Вимоги до учасників конкурсу:
Місто, селище,село, ОТГ з фактичною кількістю населення не більше 100 тис.

жителів (за результатом останнього перепису населення), яке приєдналося, або планує
приєднатися до Меморандуму про співпрацю в інноваційній та науково-виробничій
сфері.

Можливість надання не менше 50% співфінансування проведення інвестиційних
розрахунків в межах концепції залучення нових технологій, ефективного та ощадливого
використання енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, підвищення
енергетичної безпеки, захисту довкілля, забезпечення сталого розвитку поселень та
заходів з формування реєстру інвестиційних проектів громади.

https://goo.gl/BG5amu
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Гранти Європейської асоціаціїохорони
природи

Дедлайн: 30 червня 2018 р.

Обсяг гранту - до 30 000 євро

https://goo.gl/ywuLKD

Европейская ассоциация охраны природы (EOCA) принимает заявки от
общественных организаций на получение финансирования для проектов по охране
природы.

Хто може подати заявку?
Некомерційні організації можуть подати заявку до EOCA на отримання грантів у

розмірі до 30 000 євро для реалізації проекту з охорони навколишнього середовища в
будь-якій країні світу, крім Північної Америки (США та Канада, де Альянс з охорони
фінансує зусилля з охорони природи в Північній Америці).

https://goo.gl/ywuLKD
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Конкурс грантів «Громадськість за 
проєвропейські зміни в Україні» (9 хвиля)

Кінцевий термін подання проектних заявок:
10 серпня 2018 р.

Максимальний розмір гранту – 750 000 грн.

https://goo.gl/BG5amu

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій у співпраці з
«Європейською правдою», в рамках проекту «Просування реформ в регіони», який
фінансується ЄС оголошують нову 9 хвилю грантів «Громадськість за проєвропейські
зміни в Україні»

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

До участі у конкурсі запрошуються неприбуткові організації громадянського
суспільства, які мають:
 статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року;
 спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи
фінансове звітування);
 запланували у бюджетах своїх проектів участь одного (двох) представників своєї
організації у кожній з 2-денних конференцій, які припадають на період виконання
проекту (перелік і дати запланованих конференцій див. нижче).
 веб-сайт організації та/або сторінку у фейсбуці.

Досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту буде конкурентною
перевагою. Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими
регіональними громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного
спрямування, ЗМІ (у тому числі з інших областей України).

Максимальна тривалість проектів – 12 місяців, але в будь-якому разі проект має
завершитись до 31.10.2019 року.

https://goo.gl/BG5amu
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Гранти Фонду ЄЕЗ та Норвегії
для регіональної співпраці

Кінцевий термін подання проектних заявок:
1 липня 2018 р.

Загальне фінансування - 34,5 млн. Євро

https://goo.gl/aqc4cw

Фонд ЄЕЗ та Норвегії надає гранти на розвиток регіональної співпраці.
Грантове фінансування можуть отримати проекти з транскордонного
співробітництва, а також міжнародні проекти, покликані дати відповіді на
загальноєвропейські виклики.

Транскордонне та транснаціональне співробітництво є ключовим фактором
для пошуку спільних рішень загальних проблем Європи. Приймаючи це, країни-
донори Фонду ЄЕЗ та Норвегії для регіональної співпраці збільшили фінансування
для сприяння такому співробітництву.

Фінансування Фонду підтримує співпрацю у формі обміну знаннями, обміну
найкращою практикою та налагодження потенціалу у всіх пріоритетних секторах
гранту Фонду ЄЕЗ та Норвегії для регіональної співпраці на 2014-2021 роки, а саме:
 інновації, дослідження, освіта та конкурентоспроможність;
 соціальна інтеграція, працевлаштування молодіта скорочення бідності;
 поліпшення стану навколишнього середовища, енергетика, зміна клімату та
 низьковуглецева економіка;
 культура, громадянське суспільство, належне врядування та основні права та

свободи;
 юстиція та внутрішні справи;
 співпраця між суб'єктами як мінімум трьох країн.

https://goo.gl/aqc4cw
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Гранти Фонду ЄЕЗ та Норвегії
для регіональної співпраці

Фонд ЄЕЗ та Норвегії надає гранти на розвиток регіональної співпраці.

Грантове фінансування можуть отримати проекти з транскордонного
співробітництва, а також міжнародні проекти, покликані дати відповіді на
загальноєвропейські виклики.

Транскордонне та транснаціональне співробітництво є ключовим фактором
для пошуку спільних рішень загальних проблем Європи. Приймаючи це, країни-
донори Фонду ЄЕЗ та Норвегії для регіональної співпраці збільшили фінансування
для сприяння такому співробітництву.

Фінансування Фонду підтримує співпрацю у формі обміну знаннями, обміну
найкращою практикою та налагодження потенціалу у всіх пріоритетних секторах
гранту Фонду ЄЕЗ та Норвегії для регіональної співпраці на 2014-2021 роки, а саме:

 інновації, дослідження, освіта та конкурентоспроможність;
 соціальна інтеграція, працевлаштування молоді та скорочення бідності;
 поліпшення стану навколишнього середовища, енергетика, зміна клімату
та низьковуглецева економіка;
 культура, громадянське суспільство, належне врядування та основні права
та свободи;
 юстиція та внутрішні справи;
 співпраця між суб'єктами як мінімум трьох країн.

Кінцевий термін подання проектних заявок: 
1 липня 2018 р.

Фінансування - 34,5 млн. євро

https://goo.gl/JjNy6Y

https://goo.gl/JjNy6Y
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Програма для управлінських кадрів: 
“Fit for Partnership with Germany”

Deadline – щороку

https://goo.gl/EMFubp

Ініційована Федеральним міністерством економіки та енергетики (BMWi)
Програма для управлінських кадрів є елементом зовнішньо-економічної політики
Німеччини. Під девізом “Fit for Partnership with Germany” (“Готові до співпраці з
Німеччиною”) проводиться навчання керівників підприємств та організацій з 19-ти
країн з метою налагодження контактів та взаємовигідного співробітництва з
підприємствами Німеччини.

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Федерального міністерства
економіки та енергетики (BMWi).

Стажування триває чотири тижні та є безкоштовним. Німецька сторона
оплачує навчання, проживання, харчування та страховку для учасника стажування,
а також організовує візити на німецькі підприємства та персональні ділові зустрічі
(у разі потреби учасника стажування).

За дорученням BMWi Програму координує Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яке розробляє концепцію Програми та
її окремих складових. GIZ координує свою діяльність з міністерством,
представниками бізнес-кіл Німеччини та партнерськими організаціями. Товариство
співпрацює з 13 німецькими освітніми центрами, які приймають групи управлінців
та відповідають за реалізацію Програми та організацію практики.

Учасники Програми отримують у Німеччині можливість:
 налагодити особисті контакти з компаніями у Німеччині, знайти надійних
партнерів;
 безпосередньо ознайомитись з обладнанням, матеріалами та
технологіями німецьких компаній і закупити їх;
 вивчити потенціал збуту власної продукції у Німеччині;
 набути глибоких знань, навичок та компетенцій, необхідних для
підвищення конкурентоздатності власного підприємства та сталого
співробітництва з німецькими компаніями.

https://goo.gl/EMFubp
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Спільні можливості в бізнесі для молоді
(СМБ для молоді)

Період реалізації: 13.12.2017 - 12.12.2019

Загальний бюджет проекту: 263 535 Євро

https://goo.gl/J8uoFS

Молодіжна громадська організація «Нове покоління Європи» оголошує
початок реалізації проекту «Спільні можливості в бізнесі для молоді» в рамках
Програми транскордонного співробітництва Молдова – Україна (EaPTC).

Загальна мета:
Розширити процес транскордонного співробітництва між Республікою

Молдова та Україною шляхом підтримки молоді у створенні інноваційних бізнес
заходів з міцним соціальним та економічним транскордонним впливом.

Конкретні цілі:
 Гармонізувати теоретичні знання молодих людей з практичними
навичками для задоволення економічних та інноваційних потреб у
прикордонній зоні
 Розширити доступ молодих підприємців з прикордонної зони до нових
можливостей міжнародного фінансування.
 Створити нові робочі місця та перспективи самостійної діяльності.

В рамках Програми транскордонного співробітництва Молдова - Україна
«Спільні можливості в бізнесі для молоді» («Joint Opportunities in Business for
Youth») 60 молодих людей з двох країнт 18-35 років отримають підтримку в
ініціюванні новаторського бізнесу, який надасть сильний транскордонний вплив на
соціальну та економічну сфери.

В рамках цього процесу молоді люди з двох країн пройдуть навчання і
зможуть взяти участь в заходах в рамках «Seed Forum».

Крім того, буде створена інтерактивна платформа з консультування та
допомоги для написання бізнес-плану.

https://goo.gl/J8uoFS
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Гранти національної співпраці

Culture Bridges — трирічна програма підтримки розвитку культурного сектору в
Україні, що фінансується Європейським Союзом (ЄС) та має на меті покращити ефективну
взаємодію України з культурними організаціями та операторами в ЄС.

Програма здійснюється Британською Радою у партнерстві з Мережею
національних інститутів культури Європейського Союзу (EUNIC) в Україні.

Програма передбачає гранти для українських організацій для здійснення спільних
проектів в Україні із залученням учасників із щонайменше двох (не суміжних) областей
України.

Подача проектів відкрита лише для організацій з України, зокрема для організацій
громадянського суспільства, організацій державного сектору та приватних організацій
(також і прибуткових), що працюють у культурному та творчому секторах. Проект має
реалізовувати щонайменше дві українські інституції із несуміжних областей України.

Конкретними цілями програми є:
 сприяти культурному співробітництву та міжкультурному діалогові між Україною та

ЄС за рахунок проектів, що розширюють міжнародну мобільність та співпрацю
представників культурного сектору;

 сприяти посиленню потенціалу сектору культури та креативних індустрій в Україні, а
також розвитку культури та креативних індустрій на локальному рівні;

 розширити участь України у проектах Креативної Європи;
 сприяти взаєморозумінню та культурному розмаїттю в Україні завдяки внутрішній

культурній мобільності та проектам.

Максимальна сума гранту: €10000

Дедлайн: 12 липня 2018 року

https://goo.gl/ywDA9d

https://goo.gl/ywDA9d
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Гранти міжнародної співпраці

Culture Bridges — трирічна програма підтримки розвитку культурного сектору в
Україні, що фінансується Європейським Союзом (ЄС) та має на меті покращити ефективну
взаємодію України з культурними організаціями та операторами в ЄС.

Програма здійснюється Британською Радою у партнерстві з Мережею
національних інститутів культури Європейського Союзу (EUNIC) в Україні.

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

Конкретними цілями програми є:
 сприяти культурному співробітництву та міжкультурному діалогові між Україною та

ЄС за рахунок проектів, що розширюють міжнародну мобільність та співпрацю
представників культурного сектору;

 сприяти посиленню потенціалу сектору культури та креативних індустрій в Україні, а
також розвитку культури та креативних індустрій на локальному рівні;

 розширити участь України у проектах Креативної Європи;
 сприяти взаєморозумінню та культурному розмаїттю в Україні завдяки внутрішній

культурній мобільності та проектам.

Максимальна сума гранту: 
від €20 000 до €50 000

Дедлайн: 12 липня 2018 року

https://goo.gl/sbBi4K

https://goo.gl/sbBi4K
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Стипендія для митців та працівників
культури на поїздки до країн ЄС

EUCIDA Travel Award Fund пропонує стипендії для митців у цифровій сфері та
працівників культури (зареєстрованих на платформі EUCIDA) для візитів до країн Європи в
рамках програми мобільності.

EUCIDA - це проект, що фінансується Creative Europe, очолюваний компанією RUA
RED South Dublin Arts Center (Ірландія) у партнерстві з мультимедійними програмами
Espace (Франція) та Rezeknes novada pasvaldiba (Латвія). Це інтерактивна та інноваційна
спільнота цифрових артистів та культурних працівників, яка об'єднує уявлення про нові
шляхи художньої мобільності, використання технологій як засобу обміну досвідом,
творчої практики та професійних можливостей як для виконавців, так і для нових
громадськості організацій на практиці. EUCIDA хоче зробити цифрове мистецтво
доступним для неакадемічної аудиторії та провести широку публічну дискусію з питань
мистецтва та технологій за допомогою програми амбіційного та унікального досвіду.

Фонд "Travel Award" підтримує розвиток культурного розмаїття в нових
медіа/цифрових мистецтвах, дозволяючи художникам та практикуючим подорожувати,
демонструвати свої роботи, обмінюватися ідеями та досвідом, а також нагороджує
кожного успішного заявника фінансовим внеском до 500 євро.

Щоб подати заявку, кожен заявник повинен:
Зареєструватися на платформі проекту EUCIDA
Жити в країні-члені ЄС (включно з EUMS, EEA, ЄПС та Швейцарської Конфедерацією)
Надіслати В.В. показ досвіду та кваліфікації
Забезпечити якісні робочі зразки/докази творчої роботи
Включити Заяву про наміри, включаючи:
Ви повинні надати копії квитків на проживання/транспортні квитки/супровідну

документацію під час/після проїзду, щоб довести, що подорож відбулася відповідно до
нагородження про подорож та рекомендації Creative Europe.

Дедлайн: 30 листопада 2018 року
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Грант Creative Twinning:
розвиток культурного сектору

Оголошено конкурс грантів Creative Twinning для організацій, які
працюють у сфері креативних індустрій. Проект повинен реалізуватися у
партнерстві з організаціями з Нідерландів.

Creative Twinning – це схема субсидій, яка сприяє розвитку
культурних заходів у регіонах, що межують з ЄС. Ці заходи зміцнюють
взаємні зв’язки, підвищують довіру та покращують зв’язок між
залученими країнами.

Молоді люди віком від 15 до 24 років у країнах, що межують з ЄС, є
цільовою групою цих культурних заходів, пов’язаних з візуальним
мистецтвом, фільмами та літературою.

Також відкрита подача заявок на грант із проектами, що стосуються
міжгалузевих арт-форм, культурної спадщини та секторів проектування
(архітектура, креативний дизайн та нові медіа).

Ключовим компонентом творчих проектів Twinning є співпраця,
оскільки ця програма зосереджена на підвищенні довіри та покращенні
комунікації між Нідерландами та сусідніми країнами ЄС. Кожен проект
може подати заявку на отримання гранту від € 600 000 до € 1 400 000.
Від 4 до 8 проектів отримають грант за схемою Creative Twinning.

Через творчу схему Twinning, уряд субсидує культурну діяльність у
прикордонних регіонах ЄС.

Дедлайн: 31 серпня 2018 р.
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Програма книжкових перекладів
Посольства США

Посольство США в Києві оголошує Програму книжкових перекладів
на 2018 рік.

Залежно від наявності коштів, Посольство США надаватиме малі
гранти українським видавництвам, які матимуть намір перекласти
американські книжки українською мовою. Програму спрямовано на
подальші зусилля України, що реалізуються шляхом книжкових
перекладів і публікацій, у сфері економічних, соціальних та освітніх
реформ.

Гранти буде призначено на переклад текстів американських авторів,
опублікованих американськими видавництвами і присвячених темам,
переліченим нижче. Перекладені книжки має бути поширено по
університетах і школах, бібліотеках, урядових організаціях та
міністерствах, неурядових, медійних та інших установах. Головні критерії
для включення проекту в програму – актуальність книжки і висока якість
публікації.

Українські неприбуткові та неурядові видавництва можуть подавати
заявки на участь у програмі.

Мета Програми книжкових перекладів – використання професійної
компетенції, знань та досвіду США, відображених в американській
літературі, для надання Україні допомоги у здійсненні економічних,
соціальних та освітніх реформ.

Пропозиції розглядатимутьсядвічі на рік:
1–30 квітня та 1–31 серпня.

Максимальна сума гранту: до 8000 дол. США

https://goo.gl/t7rGL2

https://goo.gl/t7rGL2
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Четвертий щорічний конкурс відео для
молодих професіоналів та аматорів

Засновник конкурсу: Представництво ЄС в Україні.
У фокусі цьогорічного конкурсу – теми європейської освіти та

співпраці між Україною та ЄС:
Чи є різниця між європейською та українською освітою?
Як це – навчатися українцю в Європі?
Як українські школи та університети стають ближчими до

європейських стандартів?
Якою буде українська та європейська освіта через 20 років?
Як рух України до ЄС вже зараз змінює твоє місто?
Відео може бути соціальною рекламою, репортажем, влогом,

музичним кліпом абощо. Ніяких обмежень щодо формату, стилю і
наповненню немає.

Учасником конкурсу може бути громадянин України віком 13 – 35
років після успішного проходження реєстрації для участі у Конкурсі. Для
участі у конкурсі учасник реєструється на інтернет-сторінці
http://euroquiz.org.ua/video-contest шляхом заповнення анкети. Під час
реєстрації і подачі конкурсної відеороботи учасник повинен обрати
категорію - “професіонал” або “аматор”, в рамках якої його відеоробота
буде оцінена Експертним журі. Після реєстрації відеороботи, ячасник
має отримати на свою електронну скриньку лист-підтвердження про
успішну реєстрацію на Конкурс.

Переможці визначаються у трьох номінаціях у кожні із категорій
учасників: професіонали та аматори.

Кінцевий термін подачі заявки:
15 липня 2018 р.

https://goo.gl/Hqk8uo

https://goo.gl/Hqk8uo
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Конкурс для журналістів на найкращий
матеріал про євроінтеграцію

Проект Association4U оголошує під патронатом Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України другу хвилю конкурсу
журналістських публікацій на найкраще роз’яснення положень і висвітлення
результатів впровадження Угоди про асоціацію між Україною та Європейським

Союзом в регіональних засобах масової інформації.

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.

Подані на конкурс журналістські матеріали можуть стосуватися будь-яких
аспектів європейської інтеграції та впровадження Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом.

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.

Кінцевий термін подачі заявки:
30 вересня 2018 р.

https://goo.gl/x6nfcG

https://goo.gl/x6nfcG
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Конкурс партнерів проекту
«Активні громадяни»

Британська Рада оголошує відкритий конкурс партнерів програми на 2018-2019
роки та запрошує громадські організації, молодіжні центри та заклади вищої освіти до
участі.

Проект передбачає проведення у 2018-2019 роках тренінгів із програми «Активні
Громадяни» у громадах, семінарів для фасилітаторів (представники партнерських
організацій, які проводять тренування активних громадян) партнерських організацій,
участь найкращих фасилітаторів у міжнародних семінарах з підвищення кваліфікації ,
здійснення національних та міжнародних навчальних візитів активних громадян до
інших країн-учасниць проекту.

Мета проекту полягає у сприянні соціальним змінам і забезпеченні сталого
розвитку шляхом створення і розбудови мережі молодих лідерів із залученням
молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надання їм знань та
навичок, що сприятимуть побудові відносин між людьми на засадах рівності та рівних
можливостей, поваги до різноманіття, вміння вести безконфліктний діалог.

Результатом тренінгів в локальних громадах повинні бути проекти соціальної дії
направленні на покращення життя громади. Ці проекти повинні координуватися та
підтримуватися партнером

Британська Рада здійснюватиме часткове фінансування обраних проектів. Їхнім
пріоритетним напрямком є сприяння міжкультурному діалогу в межах країни, побудова
відносин між людьми на засадах рівності та рівних можливостей, поваги до різноманіття,
розвиток громад та соціальну активність.

Дедлайн - 1 липня 2018 року.
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Стажування від Міністерства торгівлі США:
«Енергоефективність та відновлювані джерела

енергії в цивільному і комерційному будівництві»

SABIT надає учасникам можливість познайомитися з промисловим сектором США і
місцевими нормами і правилами, встановити цінні ділові знайомства, дізнатися про
інноваційні технології, обладнання та послуги, досягти розуміння ринкових бізнес-
концепцій.

Мета програми: Спеціальна американська програма ділових стажувань «САБІТ»
Міністерства торгівлі США розробила програму «Енергоефективність тавідновлювані
джерела енергії в цивільному і комерційному будівництві» для навчання 18 фахівців з
Євразії.

До участі запрошуються:
будівельні компанії, які займаються цивільним і комерційним будівництвом;
спеціалісти, які приймають технічні та фінансові рішення в компанії (головних

інженерів, керівників проектів);
асоціації, постачальників і виробників будівельних матеріалів

Стажування фінансує Міністерство торгівлі США. Програма САБІТ покриває витрати,
пов'язані з перельотом з Києва, Стамбула або Москви в США і назад; проживання,
програму навчальних занять; послуги перекладачів в робочі години; мед. страховку на
випадок термінової потреби і 400 доларів США на непередбачені витрати на весь період
стажування.

Дедлайн - 13 липня 2018 року
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Програма стажування імені Г. Гамфрі на 
2019-2020 академічний рік (США)

Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США, без отримання ступеню, яке
включає академічну програму та професійне стажування фахівців, які знаходяться на
середньому етапі професійної кар’єри, у певних галузях для громадян України та інших
країн світу.

Програма пропонує можливості для професійного розвитку завдяки вивченню
вибраних навчальних дисциплін в університеті під час академічної програми (тривалість
– 9 місяців), участі у конференціях, спілкуванню у професійних мережах, та набуттю
практичного досвіду під час обов’язкового стажування (тривалість – 3 місяці).

Приймаючі університети: Щороку вісімнадцять відомих університетів США
приймають до себе стипендіатів програми ім. Гамфрі. Відбір університетів здійснюється
на підставі сукупності їхніх досягнень у конкретних галузях, ресурсів та підтримки, які
вони можуть надати стипендіатам програми ім. Гамфрі.

Фінансування: Основне фінансування програми ім. Гамфрі здійснюється конгресом
США через Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США. Інститут
міжнародної освіти (IIE) допомагає Державному департаменту США в адмініструванні
програми ім. Гамфрі.

Вимоги до учасників конкурсу: усі кандидати повинні мати щонайменш закічену
вищу освіту (ідеально – у тій галузі, на яку вони подають заявку), щонайменш п’ять
повних років досвіду роботи (бажано у тій галузі, на яку вони подають заявку),
обмежений або жодного досвіду навчання у США. Учасники конкурсу повинні
продемонструвати лідерські якості, відданість громадській діяльності та гарне володіння
англійською мовою. Очікується, що учасники програми матимуть навички
адміністраторів та менеджерів.

Дедлайн - 30 липня 2018 року.
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Другий загальноукраїнський конкурс 
кращих проектів у сфері освіти дорослих

Співорганізатори: Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих»;
Представництво DVV International в Україні.

Головна мета конкурсу: сприяння розвитку і популяризації освіти дорослих в
Україні; стимулювання професійної взаємодії провайдерів освіти дорослих; об’єднання
зусиль, вироблення спільного бачення, накопичення досвіду і поширення кращих
практик та корисних ініціатив, спрямованих на формування суспільства, що навчається
впродовж життя.

До участі у конкурсі запрошуються провайдери освіти дорослих в Україні, у тому
числі усі зацікавлені державні та недержавні установи, які працюють у сфері освіти
дорослих.

Конкурс проводиться у 4-х номінаціях:
 кращий освітній проект з активізації місцевих громад;
 кращий освітній проект для осіб поважного віку;
 кращий освітній проект, спрямований на соціальну інтеграцію ВПО та інших

вразливих груп населення;
 кращий освітній проект, спрямований на сприяння працевлаштуванню або розвиток

соціального підприємництва.
У кожній номінації конкурсна комісія визначає переможців (перше, друге та третє

місця).

Критеріями оцінювання проектів є:
 актуальність ініціативи;
 інноваційність ідеї, покладеної в основу проекту;
 соціальна значимість для регіону та цільової групи;
 відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту;
 ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації проекту;
 сталість проекту;
 можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту.

Дедлайн – 1 вересня 2018 року
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Молодіжний конкурс есе від Європейської
Комісії

Відкрито прийом заявок на молодіжний конкурс есе 2018 року.

Цей конкурс, організований Генеральною дирекцією Європейської комісії з
питань єдиного ринку, промисловості, підприємництва та малих і середніх
підприємств, відбувається втретє та шукає відповіді на таке запитання: «Які кроки
мають зробити підприємці та влада, щоб стати більш інноваційними?».

Беручи участь у конкурсі, ви зможете поділитися своїми думками з
ключовими політиками та підприємцями на європейській платформі.

Критерії прийнятності:
 Конкурс відкритий для всіх людей від 18 до 25 років від країн-членів

Європейського Союзу або країн-партнерів COSME.
 Есе не повинні перевищувати 2500 слів у довжину.
 Всі есе повинні бути англійською мовою.
 Тільки одне есе для кожного заявника.

Як подаватись:
Кандидати можуть подавати заявки через Інтернет через вказаний веб-сайт.

Дедлайн – 16 вересня 2018 року
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Гранти на проекти з міграції від National 
Geographic

Майстри сторітеллінгу, захисники природи, викладачі та дослідники
запрошуються подавати заявки на грант. До розгляду приймаються проекти, що
документують міграційні процеси.

Пріоритет буде надаватися проектам, спрямованим на те, щоб виконати одне
чи кілька з наведених нижче завдань через освіту чи розповіді:
 Документально оформлені причини і наслідки одного або декількох

прикладів сучасної міграції людини;
 Задокументоване життя сучасних мігрантів, їх поїздки та приймаючи громади.
 Розробити та випробувати ресурси навчального закладу, навчальні програми

або матеріали для громадського охоплення, спрямовані на підвищення
розуміння досвіду мігрантів та прийняття спільнот мігрантів.

Дедлайн – 10 липня 2018 року
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Стипендія Гельмута Шмідта на магістерську
програму з публічної політики та державного 

управління

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) відкриває прийом заявок на
отримання стипендії Гельмута Шмідта. Стипендійна програма призначена для
майбутніх лідерів у державному управлінні, політиці, юриспруденції та економіці.
Початок навчання - вересень/жовтень 2019 року.

Програма, фінансується Федеральним міністерством закордонних справ
Німеччини та дає можливість отримати ступінь магістра в магістерських програмах,
що мають особливе значення для соціального, політичного та економічного
розвитку в країнах походження студентів. У світлі принципів належного
врядування, висококваліфіковані випускники з першим академічним ступенем
отримують освіту в галузі політології, права, економіки та управління та готуються
до майбутніх лідерських позицій у своїх країнах.

Дедлайн – 31 липня 2018 року
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Всесвітня премія для розумних міст

Smart City Expo World Congress шукає кандидатів на отримання всесвітніх
премій для розумних міст.

Мета - визнання та підтримка передових стратегій, проектів та ідей міського
розвитку, які можуть змінити на краще життя громадян завдяки визначним
інноваціям та впливу.

Хто може взяти участь
Smart City Expo World Congress спрямований на державний і приватний

сектор, міста, підприємства, підприємців, Стартапи, цифрових новаторів,
винахідників, науково-дослідні центри, університети, представників
громадянського суспільства, неурядові організації, кооперативи, консорціуми
(державний і приватні) та соціальні активи з інноваційними ідеями

Категорії
Міська премія
Нагорода за новаторську ідею
Премія цифрової трансформації
Нагородження міського середовища
Нагорода для мобільності
Нагорода з управління та фінансів
Всеукраїнська премія "Міста".

Дедлайн – 3 вересня 2018 року
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Стипендійна програма професійного
розвитку у Мічиганському університеті

Мічиганський університет запрошує викладачів вищих навчальних закладів
взяти участь у програмі професійного розвитку Weiser Professional Development
Fellowships.

В рамках програми кандидати можуть зробити короткі візити тривалістю від 4
тижнів до 3 місяців для проведення наукових досліджень.

Грант охоплює витрати на подорож в обидві сторони, проживання, медичне
страхування, а також надає невеликі добові виплати.

Кінцевий термін подання заявок:
15 вересня 2018 р.
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Дослідницькі гранти Toyota 2018

Toyota Foundation приймає заявки на дослідницьку програму грантів 2018. Ця
програма заохочує амбітних дослідників, які вивчають нові цінності суспільства та
шукають підходи для вирішення складних проблем, що постануть у суспільстві в
майбутньому. Програма підтримує дослідження широкого спектру питань соціальної
тематики.

Цілі
Розробка соціально-економічних систем сталого розвитку в межах природних

ресурсів та навколишнього середовища та формування показників для визначення
добробуту людей як основи цих систем; встановити етику між поколіннями, щоб
розглянути, як природні ресурси, джерела енергії та багате природне середовище
можуть бути передані майбутнім поколінням.

Розкриття ідей щодо того, як належним чином розподіляти навантаження, що
виникають внаслідок стихійних та техногенних катастроф; зібрати методологію щодо
того, як мінімізувати та розпорошити ризики, пов'язані з майбутніми лихами.

Створення моделі розподільного правосуддя для подолання розповсюдження
соціальних розбіжностей та нерівності, а також зростаючого порушення рівноваги між
регіонами/місцевостями; побудова базової точки зору щодо того, як відновити
функціонування громад для захисту прав та підтримки життя уразливих груп у суспільстві.

Формулювання концепції формування нових спільнот, в яких люди різних культур та
передумов можуть жити в гармонії та шукати загальну концептуальну базу щодо прав
людини, рівності та справедливості, яка охоплює різноманітний коло людей; створення
нової методології для досягнення консенсусу з метою сприяння вирішенню конфліктів,
запобіганню та зміцненню миру.

Пропозиція нових ідей та методологій щодо збереження культури та історії та
передача їх майбутнім поколінням; альтернативно, переоцінка культур та історій для
поглиблення вивчення проблем, які, можливо, постануть перед суспільством у
майбутньому.

Дедлайн – 3 серпня 2018 року

Сума гранту: не більше 8 млн. Єн

https://lsa.umich.edu/

https://lsa.umich.edu/
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Програма“Expo Live”

Організаторами Всесвітньої виставки «Експо – 2020» було анонсовано
програму «Expo Live», якою передбачено проведення конкурсів на надання
грантів, що будуть виділятися для фінансування інноваційних рішень і винаходів,
які поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.

Виставка буде присвячена пошуку шляхів взаємозв’язку, співпраці та
формуванню нових партнерських відносин для розвитку інновацій і нових ідей для
створення кращого майбутнього.

Подати заявку на отримання гранту можуть підприємства будь-якої форми
власності, наукові установи, урядові та неурядові організації тощо.

Прийом заявок на участь у програмі - двічі на рік
(наступний етап розпочинається у квітні 2018 р.)

Грантове фінансування: до 100 тис. дол. США

https://goo.gl/X1RS8m

https://goo.gl/X1RS8m
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Програма стажування
у Німецькому Бундестазі (Берлін)

Німецький Бундестаг надає можливість проходження 15-тижневого
парламентського стажування.

Під час роботи стипендіати ознайомляться з німецькою парламентською
системою, процесами прийняття політичних рішень та отримають практичний
досвід у сфері парламентської діяльності.

Інтерн отримуватиме стипендію обсягом 500 Євро/місяць, а також
проживання, страховку та оплату транспортних витрат.

Вимоги до кандидатів:
 закінчена вища освіта;
 високий рівень знання німецької мови;
 знання в області німецької політики, історії та суспільствознавства;
 вік не більше 30 років до початку практики.

Грантові заявки приймаються
30 червня 2018 р.

https://goo.gl/rt55jB

https://goo.gl/rt55jB
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Стипендія на MBA для жінок

Кожного року Берлінська школа економіки й права (Berlin School of
Economics and Law) пропонує 4 часткові стипендії на навчання для жінок.

Грант надається для навчання на магістратурі.

Необхідні документи:
 мотиваційний лист;
 CV (preferably in “europass”);
 результати мовних іспитів;
 рекомендаційні листи з місця роботи;
 копія паспорта;
 паспортне фото;
 дипломи з попередніх місць навчання.

Грантові заявки приймаються
31 липня 2018 р.

Розмір гранту: € 5,000

https://goo.gl/imTsW3

https://goo.gl/imTsW3
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Гранти від «Глобального Фонду для жінок»

Фонд підтримує жіночі групи, чия діяльність спрямована на поліпшення
становища жінок і дівчаток у світі та ведеться за межами США. Фонд постійно
виділяє невеликі гранти на загальний розвиток діяльності жіночих об’єднань, а
також на реалізацію конкретних проектів, отже заявки можна подавати будь-коли,
адже конкретного дедлайну немає.

Об’єднання мають відповідати наступним вимогам щодо діяльності:
 Розбудова миру і викорінення гендерної нерівності;
 Поліпшення загального і репродуктивного здоров’я жінок;
 Сприяння участі жінок в суспільно-політичному житті;
 Забезпечення економічної та екологічної справедливості;
 Підвищення доступу до освіти;
 Розвиток філантропії на підтримку соціальних змін.

Загальні вимоги:
 Об’єднання має перебувати за межами США, фонд не фінансує об’єднання,

розташовані на території США;
 Діяльність об’єднання повинна чітко відображати його прихильність

дотриманню прав людини і рівноправності жінок і чоловіків;
 Заявка має подаватися від об’єднання (організації). Фонд не приймає

індивідуальні заявки;
 Об’єднання має перебувати під керівництвом жінок. Жінки повинні займати

всі або більшість керівних посад у вашій групі.

Постійно

Розмір гранту: від 500 до 20 000 дол.США

https://goo.gl/6nCAx2

https://goo.gl/6nCAx2
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Грантова програма короткострокових
ініціатив громадських організацій

Конкурс проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)
та реалізується Міжнародною організацією Пакт.

Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у
громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

До подання проектних пропозицій запрошуються офіційно зареєстровані
організації громадянського суспільства з усіх регіонів України.

Метою 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.

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.

Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців

Розмір гранту: до 20,000 дол. США.

https://goo.gl/MiyLaC

https://goo.gl/MiyLaC
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Фінансування IT стартапів
бізнес-інкубатором WannaBiz

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-проектам 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.

WannaBiz надає фінансування в розмірі до 50 000 дол.США, інфраструктуру,
менторську і організаційну підтримку в обмін на 5-15% компанії.

Щоб стати резидентом WannaBiz необхідно:

1.Заповнити форму заявки Прикріпити презентацію проекту за планом
2.Пройти (скайп) -інтерв’ю
3.Презентувати проект на зустрічі з командою WannaBiz.

WannaBiz оцінює проекти за наступними критеріями:
 Наскільки ми здатні вам допомогти;
 Інтерес ринку до вашого рішення;
 Здатність команди створити продукт і перерости в глобальну компанію;
 Масштабованість і повторюваність бізнес-моделі;
 Складність технологічної складової і бізнес-процесів.

Фінансування в розмірі
до 50,000 дол.США

http://wannabiz.com.ua

http://wannabiz.com.ua/
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Гранти з організаційного розвитку ОГС

Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс 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 приводять до значущих соціальних змін у суспільстві.

Гранти для організаційого розвитку надаються на конкурсній основі у межах
проекту "Платформа ровитку громадянського суспільства", який впроваджується
завдяки фінансуванню Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:
 провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить визначити
основні потреби та скласти індивідуальний план розвитку вашої організації
(детальніше дивіться сторінку "Інструмент самооцінки та планування розвитку
організаційного потенціалу");
 отримати грант з організаційного розвитку та "придбати" за нього тренінг,
консультацію, семінар, експертну допомогу чи інші необхідні послуги, які
відповідатимуть індивідуальним потребам вашої організації та допоможуть
виконати власний план організаційного розвитку.

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.

Заявки приймаються протягом року.

Розгляд пропозицій щомісяця.

Фінансування в розмірі до 7000 дол.США

http://cd-platform.org

http://cd-platform.org/
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Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних
фондів.

Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення
справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту
довкілля.

Фонд 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.

Deadline – постійно діючий.

https://www.macfound.org

https://www.macfound.org/
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Програма ЄС «Горизонт 2020»

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з
фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів
євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.

Основні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020» – актуальна
дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-
члени ЄС або країни-асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка
англійською мовою об'ємом 10-15 сторінок, залежно від типу проекту.

Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:
 зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
 сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності
європейської промисловості й бізнесу;
 за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного
європейського суспільства.

Відповідно до цих завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три
основні напрямки:

 Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та
командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи
гуманітарні;
 Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових
технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім того, в
межах цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження
інновацій у малому та середньому бізнесі;
 Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від
поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до
питань європейської ідентичності і культурної спадщини.

Заявки приймаються протягом року 

https://goo.gl/uEK5nZ

https://goo.gl/uEK5nZ
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COSME – європейська програма підтримки
малого та середнього бізнесу.

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

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020
роки із загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються
Європейською комісією, щороку змінюється та викладається в окремому
документі – Робочій програмі.

Учасниками програми можуть бути: малий та середній бізнес, громадські
організації, агенції регіонального розвитку, освітні заклади, бізнес-асоціації,
кластери, органи державної влади.

У відповідних розділах Робочої програми міститься перелік підпрограм із
детальним описом, їх цілями та завданнями, що фінансуються коштами програми
COSME, а також очікуваними результатами, виділеним бюджетом та строками
подачі проектів.

Серед цих програм є, наприклад: Європейська мережа підприємств (EEN),
Еразмус для молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток
туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших
підпрограм.

Цілі програми:
 поліпшення доступу до ринків, зокрема всередині єс, а також на
глобальному рівні;
 покращити доступ мсп до фінансування (для україни данийнапрям
недоступний);
 поліпшити умови для підвищення конкурентоспроможності та стабільності
підприємств єс;
 сприяти розвитку підприємництва та підприємницької культури.

Строк реалізації: 2014 – 2020 роки

https://goo.gl/UMyaoM

https://goo.gl/UMyaoM
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Еразмус для молодих підприємців

Еразмус для молодих підприємців – програма ЄС з міжнародного обміну, яка
дає молодим або діючим підприємцям можливість навчатися у досвідчених
керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях Програми.

Програма відкрита для підприємців, що мають постійне місце проживання в
одній з 28 країн-членів Європейського Союзу, а також з Албанії, Вірменії, Боснії та
Герцеговини, колишньої Югославської Республіки Македонія, Ісландії, Чорногорії,
Молдови, Сербії, Туреччини та України.

Хто може брати участь:
 нові підприємці, які планують створити свій власний бізнес або вже
розпочали діяльність протягом останніх 3-х років;
 досвідчені підприємці, які володіють чи управляють малим або середнім
підприємством в одній із країн-учасниць Програми.

«Еразмус для молодих підприємців» - започаткована у 2009 році. Програма
транскордонного обміну, яка надає можливість молодим та амбіційним
підприємцям (час з моменту започаткування підприємницької діяльності - до
Зхроків) набувати навичок і знань у досвідчених підприємців, які володіють
малими підприємствами в інших країнах-учасниках цієї Програми, а досвідченим
підприємцям - дізнаватися про перспективи й нові бізнес-ідеї молодих
підприємців, започатковувати співробітницттво з іноземнимними партнерами.
Обмін досвідом здійснюється шляхом організації відрядження молодого (нового)
підприємця до країни підприємця-господаря строком від 1 до 6 місяців.

Deadline – постійно діючий

https://goo.gl/uywJgW

https://goo.gl/uywJgW
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Громадянське суспільство для розвитку
демократії та прав людини в Україні

Проект спрямований на підвищення інституційної спроможності організацій
громадянського суспільства в Україні задля посилення їхнього впливу на процеси
реформ у сферах демократизації та прав людини, а також на розбудову
інклюзивного, демократичного врядування на основі прав людини через
посилення їхньої спроможності, кращу координацію дій та мережеву співпрацю.

Цілі проекту:
 сприяти посиленню організацій громадянського суспільства для розвитку
демократії та результативного діалогу між організаціями громадянського
суспільства та органами влади на всіх рівнях в України за широкої участі
громадян;
 розвинути спроможність організацій, які займаються правозахисною
діяльністю, задля розвитку та захисту прав людини в України;
 підвищити рівень громадянської активності молоді та участі молоді в
процесах прийняття рішень на всіх рівнях.

У рамках нового 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.

Проект є загальнонаціональною 5-річною ініціативою, яка впроваджується з 1
квітня 2017 року до 31 березня 2022 року.

Строк реалізації – 2017 – 2022 роки 

http://qoo.by/45dt

http://qoo.by/45dt
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Грантові програми від Фонду Монсанто

Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії «Монсанто», яке
працює заради значного та значимого поліпшення життя людей та зміцнення
громад в усь ому світі.

Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за
межами США за такими напрямами:

 Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти
в аграрних громадах навколо світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та академічних
програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми;
 Забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки
неурядових організацій, що надають допомогу для продовольчої безпеки,
санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших
місцевих потреб.

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів США.
Проекти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю компанії
«Монсанто». Проектна діяльність може бути розрахована на період до 12 місяців.
Організації-заявники повинні надати підтвердження проведення нещодавнього
зовнішнього аудиту фінансів організації за міжнародними стандартами.

Фонд приймає міжнародні заявки протягом двох періодів щорічно. Перший
період триває з 1 січня до 29 лютого, другий – з 1 липня до 31 серпня.

Заявки приймаються щорічно

http://www.monsantoglobal.com

http://www.monsantoglobal.com/
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Загальний конкурс проектів
Фонду сприяння демократії

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації
взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує
проекти, які сприяють демократичним перетворенням і побудові громадянського
суспільства в Україні.

Фонд сприяння демократії – це цілеспрямований, але гнучкий механізм, який
забезпечує фінансову підтримку унікальних і перспективних проектів, особливо
таких, що сприяють розвиткові спроможності та самозабезпечення НДО в Україні.

Вибір проектів базується на здатності організацій демонструвати конкретні
досягнення, які справляють позитивний вплив на певні сфери громадського життя.

Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди й аналітичні центри.

Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути
призначеними або обраними на державні посади.

Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 50,000 доларів
США, розмір переважної більшості виданих грантів становитиме від 10,000 до
24,000 доларів США.

Американські й іноземні організації, а також громадяни інших країн не
можуть претендувати на отримання фінансування за цією програмою.

Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та
українською.

Крім цього конкурсу, Посольство США проводить регіональні й тематичні
конкурси, де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від цього
конкурсу. Слідкуйте за оголошеннями на веб-сторінці та у місцевих ЗМІ.

Тривалість проектів не може бути довшою за один рік.

Грантові заявки приймаються упродовж року 

Сума грантів: від 10 000 до 15 000 доларів США

https://goo.gl/7RjsZ8

https://goo.gl/7RjsZ8


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ПЕРЕЛІК АКТУАЛЬНИХ ГРАНТОВИХ 

ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ

ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
СТИПЕНДІЇ ТА 
ГРНАТИ

Підтримка малих проектів від
Швейцарського бюро співробітництва

Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську
агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і управляє серією малих проектів, які в
першу чергу орієнтовані на громадські організації.

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.

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.

Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати
потреби громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і
просування нових ідей і підходів у відповідний регіон.

Deadline – постійно діюча

Розмір гранту: від 100 – 600 тис.грн. 

https://goo.gl/VtXceS

https://goo.gl/VtXceS
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Міжнародний Вишеградський фонд

Міжнародний Вишеградський Фонд є міжнародною організацією,
заснованою 9 червня 2000 року у Братиславі урядами країн Вишеградської
четвірки (Чехія, Болгарія, Польща. Словаччина).

Мета: сприяти розвитку співпраці між країнами Вишеградської четвірки та їх
сусідами через підтримку спільних культурних, наукових та освітніх проектів,
молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму.

Пріоритетні напрями діяльності:
 культура;
 дослідження;
 освіта;
 програми обміну
 транскордонна співпраця;
 туризм.

Перевага надається організаціям громадського суспільства, муніципальним
службам, місцевим органам влади, приватним компаніям, школам, університетам,
окремим студентам та митцям.

Програмні напрямки конкурсів: малі гранти (до 4000 EUR), стандартні гранти
(більше 4000 EUR), Вишеградська стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 EUR),
грант на університетське навчання (загальний бюджет: 100 000 EUR), Вишеградська
стипендіальна (2500 EUR/1 програма семестр).

Deadline – постійно діюча

https://www.visegradfund.org/

https://www.visegradfund.org/
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Грантова допомога по проектах людської
безпеки програми “Кусаноне”

Мета: за програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-
досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою
надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.

Потенційні грантоодержувачі - будь яка некомерційна організація може стати
одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова
організація, що виконує основні проекти розвитку.

Сфера проектів:
 Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за
програмою Кусаноне.

Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:
• медична допомога;
• освіта;
• спорт;
• надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду;
• суспільний добробут;
• навколишнє серидовище.

 У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть визначатись
Посольством Японії відповідно до потреб розвитку цієї країни.

Deadline – постійно діюча

https://goo.gl/6NMbXP

https://goo.gl/6NMbXP
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Мікрофінансування від Міністерства
закордонних справ Естонії

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.

Пропозиції можуть подавати урядові або місцеві органи влади та НУО
неурядові організації та фонди, що діють в громадських інтересах. Грант може
становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. Крайнього
терміну подачі заявки нема. За рік можуть бути профінансовані 2 або 3 проекти.

Deadline – постійно діюча

Максимальна сума гранту: 15 000 євро

http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 
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Креативна Європа

«Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, спрямована на
підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів.

З 2014 до 2020 року на підтримку європейських проектів, що дають
можливість подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися практичними
навичками та вдосконалюватися, планується виділити 1,46 мільярда євро.

«Креативна Європа» складається із двох підпрограм:
 «Культура», в рамках якої передбачено просування креативного та
культурного секторів;
 «Медіа», що забезпечує підтримку розвитку та поширення
аудіовізуальних творів.

«Креативна Європа» надасть фінансову підтримку лише тим проектам, які
виконають поставлені перед нею завдання, а саме:

 формування аудиторії;
 розробка нових бізнес-моделей;
 зміцнення сектору та нарощування потенціалу;
 створення та підтримка віртуальних проектів.

Deadline – постійно діюча

Бюджет – 1,46 мільярда EUR 

https://goo.gl/CkNwnp

https://goo.gl/CkNwnp
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Наші контакти:

21036, м. Вінниця, Хмельницьке шосе,7

тел.(0432) 66-14-38, 
факс (0432) 53-09-59

http://www.dmsrr.gov.ua

E-mail: ums@vin.gov.ua

ПЕРЕЛІК АКТУАЛЬНИХ ГРАНТОВИХ 
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http://www.dmsrr.gov.ua/
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