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Бюлетень виходить за ініціативи управління
міжнародної технічної допомоги
Снопенко Михайло – заступник директора
Целіщев Євгеній – начальник відділу
Запропонований бюлетень дає змогу широкому колу осіб
(учням, студентам, науковцям, підприємцям, бізнесменам,
громадським організаціям, державним установам тощо)
ознайомитись з програмами допомоги міжнародних організацій,
обрати для себе цікаві напрями та досягти своїх цілей.
Основний зміст розбито на сектора за напрямами допомоги
та викладено в логічній послідовності. Матеріал зорієнтує читачів
не на механічне запам'ятовування, а насамперед на швидке та
зручне ознайомлення зі стислим описом програм міжнародних
партнерів та, за потреби, їх більш детальне вивчення після
переходу за гіперпосиланнями.
Кожен розділ бюлетеня має відповідне позначення згідно зі
змістом, а для зручності використання в бюлетені застосовано
наступні умовні позначки.
Ви маєте можливість висловити свою думку та надати
корисні поради щодо вдосконалення цього інструментарію! Для
цього просто заповніть АНКЕТУ http://bit.ly/2EImEH2
Та вже наступного місяця Ви отримаєте бюлетень на
електрону пошту!
- назва програми (або її спрямованість)
- організація виконавець або донор програми
- цільова аудиторія програми
- стислий опис або суть програми

- дедлайн (кінцевий термін для участі)
- посилання на джерело з детальною
інформацією
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Інформаційний портал
«ІДЕЇ НАРОДЖУЮТЬ ЗМІНИ»
http://grantloda.inf.ua/

Даний проєкт розроблено для інформування громадян та організацій, що мають цікаві
ідеї та бажають розробити та втілити свій проєкт, взяти участь у грантових програмах
міжнародних організацій, які спрямовані на покращення якості життя, підтримку
бізнесу, підвищення рівня розвитку та якості освіти та впровадження новітніх
технологій.
Ресурс
містить
інформаційні
матеріали
щодо
рекомендацій з підготовки проєкту та подання грантової
заявки, посилання на різноманітні платформи з пошуку
грантових конкурсів.
В нагоді стануть бескоштовні освітні проєкти: онлайнкурси, тренінги та семінари з сучасними темами та
досвідченими викладачами

У розділі «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ» представлені ,
стислий опис, контактна інформація, пріорітети
діяльності та посилання на офіційні вебсторінки
міжнародних донорських організацій, що діють на
території Луганської області
Новий розділ «МРІЙ, ВЧИСЬ, ДІЙ!» презентує історії
реалізованих ідей та проєктів, які отримали фінансову
підтримку за грантовими програмами міжнародних
організацій. Якщо Ви маєте такий успішний досвіт
пропонуємо
зв’язатись
з
Департаментом
для
розміщення Вашої історії успіху на цьому порталі.
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Корисні онлайн ресурси для
навчання щодо підготовки проєктів

СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН
Відбудова Сходу України та відновлення місцевих громад після
руйнівного впливу збройного конфлікту — ключове питання
державної політики. Як визначити, що саме потрібно громадам?
Як запобігати виникненню конфліктів та знизити напруженість у
громаді? Як працювати із соціальними стандартами? Що таке
сучасний соціальний менеджмент та чутливий до конфлікту
підхід? Хто такі «зацікавлені сторони» і як їх залучати до
планування, впровадження та оцінки проєкту?
Зареєструватись на курс http://bit.ly/2TplveO
ПІДГОТОВКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД
Курс містить базову інформацію, яка допоможе представникам
органів місцевого самоврядування (і не тільки) розробити
проєктну пропозицію, управляти проєктом та звітувати про його
впровадження.
Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YIj5hq

ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У РОЗРОБЦІ ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ
Курс «Логіко-структурний підхід у розробці проєктної
заявки» орієнтований на надання теоретичних знань та
практичних кейсів задля максимально якісного заповнення
логіко-структурної матриці, що є однією з найважливіших
розділів аплікаційної форми проєкту для подання на участь у
Програмі підтримки проєктів секторальної політики,
пропонованої Європейським Союзом.
Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YSsWAF
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Корисні онлайн ресурси для
навчання щодо підготовки проєктів

ЯК СТВОРИТИ СТАРТАП
Ви давно планували започаткувати стартап? Втомились
працювати на когось і мрієте про власну справу? Тоді цей
легендарний курс, що восени 2014 року читався у
Стенфордському університеті, саме для вас!
Зареєструватись на курс http://bit.ly/2Z0kDhU
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Чому одні країни, підприємства або ж люди стають фінансово
успішними, а інші – ні? Якими є загальні принципи управління
фінансами, які визначають успіх? Що треба врахувати, маючи
бізнес-ідею? Як оцінити ефективність та інвестиційну
привабливість бізнесу? Якими є найсучасніші тренди розвитку
фінансів?
Зареєструватись на курс http://bit.ly/2OSHFrl
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Опитувальник
щодо тематики навчальних заходів, які
організовуються міжнародними
організаціями, що діють на території
Луганської області
Опитування
проводиться
Департаментом
міжнародної технічної допомоги, інноваційного
розвитку
та
зовнішніх
зносин
Луганської
облдержадміністрації з метою узагальнення
напрямків
розвитку
професійних
знань,
практичних навичок і особистісних якостей
мешканців області, які зацікавлені у розвитку своїх
організацій та Луганщини.
Долучайтесь
нам
важлива
Контактна інформація:
тел. (06452) 23035
email: depzz_mtd@ukr.net

ваша

думка!

Онлайн-форма ОПИТУВАННЯ за посиланням:

http://bit.ly/2qslbSv
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Гранти стартапам

Програма USAID
«Конкурентоспроможна економіка
України»
Зареєстровані в Україні компанії або
приватні підприємці
10 грантів 10-ти стартапам. Очікується, що внесок
стартапу у проєкт гранту буде не менше ніж 25 %
загального бюджету проєкту. Заявки, у яких внесок
стартапу є більшим ніж 25% отримають більше балів
при оцінюванні. Податись на грант можна в один з
2-х раундів

26 лютого 2020 – 31 березня 2020
1 червня 2020 – 15 липня 2020
http://bit.ly/3cfQsvl
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Гранти на підтримку МСП, якими
володіють та керують жінки

USAID, Кімонікс Інтернешнл Інк
МСП, якими володіють та керують
жінки
Мета – посилення та просування ролі жінок у
бізнесі, а також сприяння змінам стереотипного
мислення пов'язаного з гендерними ролями
Заходи з розширення бізнесу можуть бути
спрямовані на підвищення продуктивності та
збільшення виробництва, вихід на зовнішні ринки,
розширення асортименту продукції, підвищення
ефективності бізнесу завдяки запровадженню
інноваційних та ІТ-рішень тощо

31.07.2020
http://bit.ly/2GV7tfK
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ГРАНТОВИЙ КОНКУРС
для організацій громадянського
суспільства
ООН разом із ГО «Взаємодія Плюс»
Громадські організації
Напрями конкурсу:
-Залучення громадян до процесу прийняття рішень щодо
організації та якості місцевих послуг;
-Сприяння реалізації місцевих стратегічних планів у сфері
місцевого економічного розвитку;
-Підтримка антикорупційного моніторингу діяльності
органів місцевого самоврядування;
-Заохочення участі мешканців громад на місцевому рівні
та сприяння відкритості і підзвітності органів місцевої
влади;
-Реалізація гендерно орієнтованих та впровадження
ґрунтованих на правах людини проєктів;
-Реалізація ініціатив, спрямованих на захист довкілля;
-Підтримка діючих та створення нових консультаційних
бюро для громадян (КБГ), а також формування мережі
КБГ;
-Реалізація проєктів, спрямованих на організацію та
здійснення пацієнтського контролю якості медичних
послуг.
Суми грантів від 5000 до 10000 доларів США.

05.06.2020
https://vzplus-grant.org.ua/
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Конкурс «Суперсила для жіночих
правозахисних організацій»
Мережа міжрегіональних ресурсних
центрів за підтримки Міністерства
закордонних справ Канади
Жіночі організації
Жіночі організації, які пройдуть конкурсний відбір,
впродовж
наступних
чотирьох
років,
отримуватимуть підтримку від Центрального МРЦ,
який:
🔷Проведе оцінку рівня потенціалу та розробить
план інституційного розвитку
🔷Запропонує меню тренінгів з організаційних та
програмних питань
🔷Надасть менторську підтримку
🔷Створить можливості для мережування та обміну
досвідом

10.06.2020
https://bit.ly/2W6Rzak
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Програма «Активні громадяни» на
підтримку проєктів соціальної дії

Британська Рада та ЄС в рамках проєкту
«Зміцнення міжсекторальної співпраці
для соціальної згуртованості (SC3)»

Новий конкурс має на меті підтримати проєкти, що
направлені на подолання та пом’якшення наслідків
та протидію поширенню пандемії COVID-19.

15.06.2020
https://bit.ly/2XvRWuA
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Грантова програма на підтримку
ініціатив у сфері протидії корупції
USAID Підтримка організацій лідерів у
протидії корупції в Україні ВзаємоДія
Неприбуткові ОГС
Мета – підтримати ініціативи громадянського
суспільства та медіа у сфері протидії корупції.
Пріоритети РПО:
-Вдосконалення нормативно-правової бази
-Залучення громадян до здійснення нагляду за
діяльністю уряду та до поширення передового
досвіду громадянської участі в діяльності щодо
запобігання корупції
-Уповноваження жінок та вразливих груп
протистояти корупції;
-Відслідковування соціальної динаміки в сфері
корупції, запобігання корупції, ставлення та
чинників, що спонукають до дії, а також
інструментів для забезпечення змін у поведінці;
-Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим
секторами щодо запобігання та подолання корупції.

17.06.2020
http://bit.ly/37XSI7N
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Програми реінтеграції ветеранів

IREX

ГО
IREX надаватиме субгранти для проектів, які
присвячені підтримці ветеранів під час пандемії
COVID-19.
Організації можуть подати заявку на грант в розмірі
від 25 000 доларів до 100 000 доларів на підтримку
своїх проектів.
Фінансування надаватиметься лише українським
громадським організаціям, які зареєстровані
відповідно до законодавства України.
Теми проектів:
🔹Працевлаштування ветеранів
🔹Психічне здоров’я ветеранів
🔹Навички та підтримка професійного навчання
🔹Освіта ветеранів
🔹Підтримка найближчого оточення ветеранів

20.06.2020
https://bit.ly/3gn1oZY
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Грант для протидії та полегшення
наслідків коронавірусу (COVID-19)
Програмою ООН із відновлення та
розбудови миру
Громадські або благодійні організації
Конкурс заявок направлений на об`єднання зусиль
в протидії коронавірусній інфекції (COVID-19) у
межах напрямів «громадська безпека» та
«соціальна згуртованість» та має на меті підтримати
ініціативи на рівні громад із допомоги найбільш
вразливим категоріям (таким як люди старшого віку,
люди з інвалідністю, багатодітні та малозабезпечені
сім’ї, молоді люди із вразливих до коронавірусної
інфекції (COVID-19) груп) у сприянні попередженню
поширення, подоланню та пом’якшенню наслідків
пандемії та наданню психологічної допомоги та
підтримки.

30.06.2020
https://bit.ly/2QXDppb
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Всеукраїнський молодіжний
конкурс інноваційних проєктів
розвитку туризму на сільських
територіях в умовах кризових
явищ

Мета конкурсу: залучення молоді до розробки та
впровадження проєктів місцевого економічного
розвитку,
підтримка
підприємницької
та
інноваційної проєктної діяльності та популяризація
сільського туризму як дієвої форми соціальноекономічного розвитку сільських територій.

02.08.2020
https://bit.ly/3erZbvt
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Підтримка ініціатив місцевих жіночих
правозахисних організацій
Міністерство закордонних справ
Канади
Громадські організації
Метою даної Програми є підтримка ініціатив
місцевих жіночих правозахисних організацій, які
представляють інтереси або надають послуги
найбільш вразливим та маргіналізованим дівчатам
та жінкам, таким як:
внутрішньо переміщені дівчата і жінки, та
інші категорії дівчат і жінок, яких торкнулась
проблема конфлікту на сході України (учасниці
бойових дій та ветеранки, вдови та матері загиблих
воїнів)
жінки ЛГБТІК
жінки з інвалідністю
жінки, які живуть з ВІЛ
ромcькі жінки
сільські жінки та дівчата.

15.08.2020
http://bit.ly/2udWICh
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Малі гранти 2020

Посольство Словацької Республіки
НУО, некомерційні суб’єкти
та місцева влада
Подані проєкти повинні бути пов’язані з галузями
якісної освіти, хорошого здоров’я, належного
врядування (Good governance) та розбудови
громадянського
суспільства,
продовольчою
безпекою
та
сільським
господарством,
інфраструктурою
та
сталим
використанням
природних ресурсів, підтримкою створення
ринкового середовища.
Максимальна сума безповоротного фінансового
внеску – максимум 10 000 EUR за проєкт.
Максимальна кількість обраних проєктів обмежена
бюджетом, виділеним на цей конкурс, який
становить 40 000 EUR

15.10.2020
http://bit.ly/2J1O6Cx
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WikiInvestigation

Фонд Інновацій та Розвитку (IDF)

Проєкт “Підтримка запобігання корупції та
проведення розслідувань шляхом залучення
громадськості на місцевому рівні WikiInvestigation,
який реалізує Фонд Інновацій та Розвитку (IDF) за
фінансової підтримки Європейського Союзу,
оголошує третю (заключну) хвилю міні-грантів на
проведення антикорупційних розслідувань на суму
до 500 євро.
Головна мета конкурсу:Провести розслідування
корупційних правопорушень через платформу
краудсорсингових розслідувань WikiInvestigation.

01.11.2020
http://bit.ly/2VgMaO1
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Конкурс для регіональних
креативних хабів та культурних
організацій
House of Europe
Креативні хаби, приватні культурні
організації, ГО, культурні організації
House of Europe (“Дім Європи”) шукає локальних
партнерів, щоб створити поп-ап хаби з метою
розвитку креативного підприємництва в регіонах.
Основні завдання хабів
1) Підтримати та прискорити розвиток місцевих
підприємців та стартапів у креативних індустріях
через теоретичне та практичне навчання, доступ до
українських мереж та мереж у ЄС.
2) Підвищити рівень знань про House of Europe та
інші можливості в Європі: обміни між фахівцями,
навчальні подорожі, гранти — серед місцевих
підприємців креативної індустрії та ширшого кола
агентів змін.
Детальна програма для кожного міста буде
складена спільно з місцевим партнером.

02.12.2020
https://bit.ly/3eoq16U
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«Культура законності»
Конкурс мистецьких проєктів
Посольство Королівства Нідерландів

Кожен пропонований проект повинен висвітлювати
суспільну
цінність
верховенства
права,
доброчесність і необхідність культури законності як
важливої складової вільного від корупції
суспільства.

Має відбутися щонайменше один публічний захід з
представленням мистецького продукту, створеного
в рамках проекту. Заходи можуть відбуватися
онлайн з використанням інтернет-платформ для
відеоконференцій (Zoom, WebEx, інші).
Буде підтримано щонайменше 7 проектів з
максимальним бюджетом до 30 000 гривень.
Загальний бюджет конкурсу — 210 000 гривень.

31.12.2020
https://bit.ly/33ClQ39
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«Людяність і взаємодопомога»:
гуманітарна ініціатива проти
пандемії
Міжнародний фонд «Відродження»
Мета конкурсу – підтримка громадських ініціатив,
які спрямовані на посилення солідарності,
самозарадності та взаємодопомоги в українському
суспільстві під час пандемії COVID-19.
У межах цього лоту учасниками конкурсу є лише
громадські
організації,
громадські
спілки,
благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому
регіоні України.
Конкурс «Людяність і взаємодопомога» має чотири
головні категорії проєктів:
Категорія 1: Допомога закладам охорони здоров’я
та медичним працівникам
Категорія 2: Самозарадність вразливих груп
Категорія 3: Повага до прав людини та доступне
правосуддя
Каегорія 4: Інформування та просвітництво

31.12.2020
https://bit.ly/3aWiTwt
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«Культура законності»
Програма національних обмінів
Посольство Королівства Нідерландів
Юридичні особи усіх форм власності
(включно з ФОП)
Підтримуються міжрегіональні візити/ініціативи,
онлайн-зустрічі та конференції, що сприяють
формуванню культури законності та доброчесності
як важливої складової вільного від корупції
суспільства.
Кожен пропонований проект повинен передбачати
проведення
принаймні
одного
публічного/
відкритого заходу, в якому візьмуть участь
щонайменше 20 осіб. Якщо це онлайн-проекти, то
таких зустрічей має бути не менше п’яти. Публічні
заходи, чи зустрічі онлайн, мають бути належним
чином підготовлені та анонсовані.
В рамках Програми буде підтримано щонайменше
20 проектів з максимальним бюджетом до 15 000
гривень. Загальний бюджет Програми — 300 000
гривень.
31.12.2020

https://bit.ly/33ClQ39
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Програма «Підтримка організаційлідерів у протидії корупції в Україні
“ВзаємоДія!”»
Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID)
Громадянське суспільство
Пріоритети РПО:
-Удосконалення нормативно-правової бази, що
регулює
питання
запобігання
корупції,
забезпечення
прозорості,
підзвітності,
доброчесності
на
національному
та
субнаціональному рівнях
-Залучення громадян до здійснення нагляду за
діяльністю Уряду і до поширення передового
досвіду громадянської участі
-Уповноваження жінок і вразливих груп протистояти
корупції
-Відслідковування соціальної динаміки у сфері
корупції та запобігання їй, ставлення і чинників, що
спонукають до дії, а також інструментів для
забезпечення змін у поведінці.
-Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим
секторами щодо запобігання та подолання корупції.

31.01.2021
https://bit.ly/2yrhGiP
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Історія екорозвитку моєї громади

“Активна Громада” та екозахисна
ініціатива Ecofriendly Ukraine

Конкурс коротких розповідей про власні успіхи в
сприянні екорозвитку ваших міст та громад.

10.06.2020
https://bit.ly/3dd7wSN
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ГРАНТ «Технології для служб
швидкого реагування»
ЄС

Ви займаєтеся вирішенням питань пов’язаних з
наслідками надзвичайних ситуацій, стихійних лих,
безпеки громади та кордону і підтримуєте розвиток
міжнародного співробітництва (консорціум)?
Інновації для стійких до стихійних лих товариств
можуть грунтуватися на нових технологіях, за
умови, що вони доступні за ціною, прийняті
громадянами, адаптовані і впроваджені для
(міжсекторальних) потреб осіб, що приймають
перші заходи у відповідь.

27.08.2020
http://bit.ly/2tHWK5b
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ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

USAID

НУО, державні установи
•
•

•

•

Надання допомоги Уряду України для
забезпечення усіх громадян доступною,
надійною, сталою та безпечною енергією;
Підтримка Уряду України в інтеграції до
європейських енергетичних ринків шляхом
допомоги ключовим державним органам та
регулятору у виконанні вимог енергетичного
законодавства
ЄС,
включаючи
Третій
енергетичний пакет;
Зміцнення енергетичної безпеки України
завдяки реформуванню конкурентних ринків.
Суми грантів: від 10 000 до 300 000 доларів США

30.06.2020
https://bit.ly/2KXy9iO
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Програми підтримки
енергомодернізації
багатоквартирних будинків
«Енергодім»
Фонд енергоефективності

ОСББ
Метою
Програми
є
підвищення
рівня
енергоефективності багатоквартирних будинків.
Фонд енергоефективності підтримує ініціативи
щодоенергоефективності,
впровадження
інструментів стимулювання і підтримки здійснення
заходів з підвищення рівня енергетичної
ефективності будівель та енергозбереження (Заходи
з енергоефективності), зокрема в житловому
секторі, з урахуванням національного плану щодо
енергетичної ефективності, зменшення викидів
двоокису вуглецю з метою виконання Паризької
угоди, впровадження acquis
communautaire
Європейського Союзу та Договору про заснування
Енергетичного
Співтовариства,
забезпечення
дотримання Україною міжнародних зобов’язань у
сфері енергоефективності.

31.12.2023
https://bit.ly/2VSqhEN
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Конкурс інженерних стартапів

Vernadsky Challenge

У фокусі інтересів Vernadsky Challenge:
- космічні технології (ракети, системи для запуску,
супутники, космічна інженерія та усі пристрої,
призначені для дослідження та освоєння космосу)
- активна біоелектроніка (пристрої, що допоможуть
відновити втрачені функції організму чи замінити
орган, біотехнології в медицині, протези,
екзоскелети,
медичні
пристрої,
медичне
устаткування, технології для людей специфічних
професій)

01.09.2020
http://bit.ly/3b2HXD4
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Конкурс культурних обмінів між
закладами Львівської і Луганської
та/або Донецької областей
Асоціація органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати –
Україна»
Фінансування:
Розмір гранту – до 75 тис. грн
Власний внесок – не менше 10% від загального
бюджету проекту
Заходи, що підтримуються:
обмін досвідом художніх колективів
проведення спільних культурних та мистецьких
заходів
організація тренінгів, круглих столів, семінарів, що
мають на меті зміцнення міжрегіональної
культурної співпраці
створення спільних культурних продуктів
заходи із популяризації культурної спадщини в
контексті загальноукраїнської солідарності

22.06.2020
https://bit.ly/2TK3Qjo

30

МОЛОДІЖНІ ТА КУЛЬТУРНІ
ПРОЄКТИ

Посольство США в Україні
Неурядові та неприбуткові організації
Програму малих грантів громадської дипломатії для
підтримки проєктів у сфері культури та підтримки
молоді на 2019–2020 рр. Проєктні заявки повинні
бути пов’язані з однією або кількома прийнятними
темами (перформативне та візуальне мистецтво,
художнє мистецтво; інноваційні проєкти у сферах
міського планування, спорту, VR-технологій тощо) та
пріоритетами фінансування, які викладені в
оголошенні.
Загальний обсяг фінансування програми 200 тисяч
доларів (10-50 тисяч доларів на проєкт). Усі проєкти
повинні мати на меті промоцію культури США в
Україні або висвітлення американсько-української
співпраці у зазначеній сфері.

12.01.2020, 12.04.2020, 06.07.2020
http://bit.ly/2NpGgFU
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Програма малих грантів
громадської дипломатії для
підтримки проєктів у сфері освіти
Посольство США
Теми проєктів:
-Підтримка поточного процесу реформи освіти в
Україні.
-Створення або розвиток співпраці між освітніми
установами та організаціями громадянського
суспільства, місцевими адміністраціями та бізнесом
для підтримки регіонального розвитку та
децентралізації.
-Створення або розширення послуг з професійного
консультування.
-Розвиток
лідерства
молоді
у
сферах
підприємництва,
фінансів,
інновацій
та
громадянської освіти.
-Розробка та зміцнення цінностей толерантності,
різноманітності та інклюзивної освіти серед
середніх шкіл та / або середніх навчальних
закладів.

21.06.2020
http://bit.ly/37d9hfW
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Конкурс освітніх обмінів між
закладами Львівської, Луганської і
Донецької областей
Асоціація органів місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати –
Україна»
Фінансування: Розмір гранту – до 75 тис. грн
Власний внесок – не менше 10% від загального
бюджету проекту
Заходи, що підтримуються:
🔹обмін досвідом між педагогічними працівниками
та учнями закладів освіти Львівської, Луганської і
Донецької областей
🔹спільні національно-патріотичні проєкти
🔹спільні проєкти спортивного спрямування
🔹створення
спільних
навчально-методичних
матеріалів
🔹проведення тренінгів (навчань) для освітян та
учнів Львівської, Луганської і Донецької областей
🔹заходи за участю молоді
🔹інформаційно-промоційні проєкти

22.06.2020
https://bit.ly/2yCb7us
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ПРОГРАМА КНИЖКОВИХ
ПЕРЕКЛАДІВ

Посольство США в Україні
Українські неприбуткові та неурядові
видавництва

Ці гранти буде призначено на переклад текстів
американських
авторів,
опублікованих
американськими видавництвами і присвячених
встановленим темам. 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.

31.08.2020
http://bit.ly/2DhibuY
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Інформація для підготовки проєктів

http://grantloda.inf.ua/

«Ідеї народжують зміни»
Інформаційний проєкт, що містить календар
грантових програм, інтерактивну карту відновлених
об'єктів інфраструктури та корисні інформаційнометодичні матеріали з грантрайтингу, в яких містяться
рекомендації з підготовки проєкту та подання
грантової заявки, посилання на різноманітні
платформи з пошуку грантових конкурсів.
«Соціальне проєктування та грантрайтинг»
Цей посібник створений з метою надання допомоги з
підготовки проєктів та управління ними. Видання
містить детальний типовий алгоритм підготовки
проєктної заявки.

http://bit.ly/2VgTWWi

http://bit.ly/355iWEj

Concept Note Вашого проєкту. Швидкий путівник з
написання.
concept note - це такий собі локанічний опис проєкту,
який Ви у змозі “тримати в голові”. загальна “схема”
Вашого проєкту. І це Ваш шанс отримати схвальний
відгук від донора, перш ніж він перегляне повну
заявку.
«Інформаційні джерела грантрайтингу»
Зручний та корисний ресурс з пошуку грантових
програм, який містить актуальні посилання на вебресурси платформ, установ та органцізацій, що
надають міжнародну технічну допомогу

http://bit.ly/2OkrCk5
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Інформація для підготовки проєктів

http://bit.ly/2znd11n

http://bit.ly/2mNBx5P

http://bit.ly/2jIa0Sa

проєкт USAID “Громадяни в дії” презентував посібник
“Соціальне
підприємництво:
Бізнес-модель.
Реєстрація.
Оподаткування”,
який
допоможе
розібратись в українському законодавстві з цього
питання.
Посібник допоможе тим громадським активістам, які
вже мають ідею для соціального підприємництва, але
поки не знають як втілити її на практиці
Посібник включає:
Інформаційно-методичні матеріали щодо розробки
проєктів;
Пояснення відносно стандартизованої форми
викладення проєктної пропозиції;
Стандартизована форма проєктної заявки та
інструкція стосовно її заповнення;
Зразки заповнення
Презентація включає:
Основні поняття проєктної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проєкту, формулювання проблеми;
Моніторинг проєкту;
Бюджет проєкту
Приклади
Благодійний концерт як інструмент фандрейзингу.
Підготовка благодійного концерту (райдер, промоція,
бюджет).
Проведення концерту.
Звітування та використання зібраних коштів.
Що каже закон.
Що радять практики.

http://bit.ly/2jIa0Sa
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Інформація для підготовки проєктів
У посібнику подано інформацію щодо інструментів фі
нансування
проєктів
Рамкової
програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020». Розкрито особливості роботи з
«Порталом учасників» Європейської комісії, методи
пошуку партнерів, структуру проєктної пропозиції,
критерії її оцінювання.

http://bit.ly/2G8VVqn
«Креативна Європа» – це програма Європейського
Союзу, спрямована на підтримку культурного,
креативного та аудіовізуального секторів. З 2014 до
2020 року на підтримку європейських проєктів, що
дають можливість подорожувати, охоплювати нові
аудиторії, обмінюватися практичними навичками та
вдосконалюватися,
планується
виділити
1,46
мільярда євро.

https://bit.ly/2vcuUf2

https://bit.ly/2ASzDb0

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014-2020 рр., що підтримує проєкти
співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері
освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з
країн-партнерів (Programme Countries) Програми
Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries)
Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни
Економічного Союзу
ЄС допомагає компаніям в Україні через ініціативу
"EU4Business" та співпрацює з такими організаціями
як: Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),
Німецький банк розвитку (KfW), GFA, Міжнародний
торговий центр (ITC), Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.

https://bit.ly/2Hwe5Cl
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Інформація для підготовки проєктів
Програма технологічної підтримки неприбуткових
організацій України (TechSoup Україна) запрошує
менеджерів/ок українських неурядових організацій
взяти участь у вебінарах, що допоможуть їм
ефективніше планувати та реалізовувати проекти,
спираючись на можливості цифрових рішень.

http://bit.ly/2MYziHN
Кількість дешевих та безкоштовних онлайн
інструментів постійно збільшується. Ці додатки –
ефективний інструмент покращити роботу з сайтом,
сторінками у соцмережах та візуальним контентом
організації

http://bit.ly/2k63fd6
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КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ https://bit.ly/2PeAaGm
Довідник розроблений з метою мотивувати людей до започаткування власної
справи. Тут зібрана основна первинна інформація, яка необхідна при реалізації
власної бізнес-ідеї. Сподіваємося, що він буде Вам корисним.
Підприємець – це активна, самодостатня людина, яка сама планує свій час, свої
справи, своє життя. Підприємець – це основа вільного, демократичного суспільства,
основний дієвий фактор протидії диктатурі, державній монополії та політиці
утримування населення в стані бідності і залежності від можновладців. Всі Майдани
та акції громадської непокори в Україні були можливими завдяки приватним
незалежним підприємцям.
Зробіть свій вибір!
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Якщо Ви представник міжнародної організації
або активний громадянин, який бажає
допомогти надавши інформацію про додаткові
можливості для жителів України та, зокрема,
Луганської області, які не включено до
бюлетеня, але можуть бути цікавими, просимо
Вас проінформувати за наведеними нижче
контактами. Також, ми відкрити до пропозицій
щодо вдосконалення бюлетеня!
+38 (06452) 2-30-35

www.facebook.com/groups/depzz
www.facebook.com/dep.mtd/
zbirnikMTD@ukr.net

Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

Чекаємо на Ваш feedback!
Нам важлива Ваша думка!
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