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БЮЛЕТЕНЬ ВИХОДИТЬ ЗА ІНІЦІАТИВИ 
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЇ 
ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Целіщев Євгеній – начальник відділу
Нікітіна Юлія – головний спеціаліст

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.

ПІДПИСАТИСЯ та отримувати бюлетень щомісяця на

електронну пошту.

ДОЛУЧИТИСЬ та оперативно отримувати

актуальні новини про грантові конкурси,
програми, тренінги, семінарі та інше.

ДОЛУЧИТИСЬ

http://bit.ly/2EImEH2
https://t.me/depzz01
https://bit.ly/depzzmtd
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КОНКУРС МОЛОДИХ
АРХІТЕКТОРІВ/ОК УКРАЇНИ 2022

Конкурс молодих архітекторів/ок України був заснований у 2009 році
CANactions разом із німецьким Інститутом архітектури (DIA). За роки існування
Конкурсу, який став для українських архітекторів/ок професійним «вікном у
Європу», було отримано більше 1300 проєктів, з-поміж яких членами
міжнародного журі було відібрано 139 проєктів-фіналістів.

У результаті, більше 56 фіналістів/ок Конкурсу отримали спеціальні
відзнаки та нагороди від партнерів; 26 молодих архітекторів/ок
отримали змогу навчатися в магістратурі Інституту архітектури в
DIA(Dessau) на пільгових умовах.
Цього року Конкурсом передбачено дві окремі номінації: «ОСВІТА» та
«РОБОТА». Перша номінація створена надати додаткові освітні можливості,
друга — знайти роботу мрії, почавши зі стажування.

CANactions разом із німецьким
Інститутом архітектури (DIA)

20.04.2022

https://bit.ly/30Qyr5M

Запрошуємо: студентів та випускників
архітектурних факультетів українських ВНЗ за
фахом «Архітектор» віком до 35 років включно,
які на момент подачі проекту мають
кваліфікаційний рівень не нижчий бакалавра
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КОНКУРС БЕЗБАР’ЄРНИХ МАРШРУТІВ 
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Проєкт «Provodnik», який є переможцем національного конкурсу
інновацій EastCode 2021, реалізує ГО «Debate for Changes» за технічного
адміністрування Centre42 у межах Програми ООН із відновлення та розбудови
миру та за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції.
Крім того, provodnik.online – фіналіст хакатону програми ЄС «Регіональний
механізм підтримки громадянського суспільства країн Східного партнерства»,
переможець EU Digitalization for Civil Society Award 2019.
Суть конкурсу: Використовуючи інтерактивну карту provodnik.online, учасники
конкурсу нанесуть інформацію про доступність популярних маршрутів і місць
у їхніх містах для людей з обмеженою мобільністю.

Проєкт «Provodnik»

23.11.2021

https://bit.ly/3nDF2Jm
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ВІДБІР НА ТРЕНІНГ “АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ”

У 2019 році Британська Рада в Україні стала партнером консорціуму House of
Europe - фінансованої Європейським Союзом програми з розбудови
професійних і творчих обмінів між українцями та їхніми колегами з країн ЄС. В
рамках цього партнерства Британська Рада в Україні втілює такі програми:
Active Citizens Camp, Creative Enterprise Ukraine, «Студентська академічна
мобільність (САМ) Україна», Навчальні подорожі для менеджерів креативних
просторів і Навчальні подорожі для соціальних підприємців.
“Активні громадяни” – програма Британської Ради для молоді у галузі
міжкультурного діалогу і соціального розвитку.
Мета проєкту 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.

програма “Active Citizens” 
від Британської Ради

23.11.2021

https://bit.ly/3r6Rd3k

Запрошуємо: громадських активістів та
активісток
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ПРЕМІЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
“RESPONSIBILITY AWARD 2021”

Що таке “Responsibility Award”?
Премія відповідальності “Responsibility Award” – це нагорода для організацій
громадянського суспільства, запроваджена Фондом родини Богдана
Гаврилишина на честь відзначення першого Всеукраїнського дня
відповідальності людини 19 жовтня 2021 року в Україні.
“Ми переконані, що відповідальність є базовою цінністю, яка допомагає
творити швидкі позитивні зміни у суспільстві. Мета Премії – мотивувати
та надати ресурсну підтримку представникам громадського сектору, що в
такий непростий період проявляють непересічний рівень відповідальності
та доброчесності,” – Олена Бекреньова, голова Фонду родини Богдана
Гаврилишина.

Фонд родини Богдана Гаврилишина

07.12.2021

https://bit.ly/3nElDYC

Запрошуємо громадські організації



ЧЕМПІОНАТ «SKILLSUP: 5 КЕЙСІВ ВІД ГРОМАД УКРАЇНИ»

Прокачати резюме, попрацювати з ментором та вплинути на розвиток громад
— отримуй все разом у кейс-чемпіонаті.
Чим масштабніше і нестандартніше завдання, тим більшого можна навчитися.
А якщо це ще і принесе користь тисячам людей — взагалі кайф! Саме тому ми
зібрали найцікавіші реальні кейси від 5 громад із різних куточків України.
Досліджуй, пропонуй ідеї, тренуй свою креативність та вміння знаходити дієві
рішення. А потім побачиш, як твої пропозиції змінюють цілі території
Обирай цікавий для себе кейс:
– 1 Боротьба з медузами на узбережжі Азовського моря
– 2 Розвиток туристичного потенціалу Диканьки
– 3 Молодіжна інфраструктура: як дотримати баланс між бажаним і
справжньою потребою
– 4 Запровадження переробки сміття та зменшення засмічення громади
– 5 Розробка презентації земельної ділянки для інвестора

Проєкт «Skills Up Camp»

28.11.2021

https://bit.ly/3xcdTR5
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ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ 
ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

CEF є ключовим інструментом фінансування ЄС для сприяння зростанню,
створенню робочих місць та конкурентоспроможності через цільові
інвестиції в інфраструктуру на європейському рівні.

Механізм з’єднання Європи (CEF) для транспорту є інструментом
фінансування для реалізації європейської політики транспортної
інфраструктури. Він спрямований на підтримку інвестицій у будівництво
нової транспортної інфраструктури в Європі або відновлення та
модернізацію існуючої.

Connecting Europe Facility (CEF)

19.01.2022

https://bit.ly/30IrzYd

Запрошуємо: юридичні особи(державні чи
приватні), засновані в одній з держав-членів, які
мають право на фінансування з Фонду
згуртованості
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ПРОГРАМА ФІНСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ТРАСТОВОГО 
ФОНДУ В ГАЛУЗІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 
ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ціль Трастового фонду - сприяти співпраці між Фінляндією та Україною та
визначити можливості надання консультаційних послуг та інвестицій для
проектів у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії,
виробництва енергії з відходів та створення інтелектуальних енергетичних
систем.

Діяльність Трастового фонду буде зосереджена на наступних сегментах:

1. Відновлювана енергія та виробництво енергії з відходів;

2. Виробництво електроенергії та тепла;

3. Мережі централізованого теплопостачання;

4. ІТ-рішення та розподільчі мережі;

5. Розвиток партнерських відносин у контексті програм багатосторонніх
розробок та проектів міжнародних фінансових установ:

фінансується Міністерством
закордонних справ Фінляндії
та управляється НЕФКО

01.12.2021

https://bit.ly/3CJZmgh
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ВІДБІР НА НАВЧАННЯ В ОНЛАЙН-ПРАКТИКУМІ
«ГРОМАДСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ»

Євроінтеграційний курс України вимагає широкого залучення людей з
інвалідністю до участі у суспільному житті, реалізації їхніх прав як громадян
країни. Одним із інструментів участі людей з інвалідністю у прискоренні
соціальних змін для вирішення таких проблем, як бар’єрне середовище,
низький рівень соціального захисту осіб з інвалідністю, дискримінація у
процесі працевлаштування та подальшої роботи є громадські технології.
Громадські технології (civic tech) – це IT-рішення, що спрощують комунікацію
між державою, бізнесом і громадськістю та залучають громадян до вирішення
соціальних проблем. До civic tech належать такі сервіси як: електронні петиції,
громадський бюджет, електронне консультування, мапування, а також
електронні сервіси, що використовують технології краудфандингу (громадське
фінансування) та краудсорсингу (технологія для вирішення проблем за
допомогою використання ресурсів великої кількості людей) для вирішення
соціально значущих питань.

Фонд Східна Європа

01.12.2021

https://bit.ly/3cDG5Tb

запрошуємо активістів та лідерів організацій
громадянського суспільства (ОГС) осіб з
інвалідністю, зокрема представників УТОГ з
різних регіонів України



КОНКУРС НА ПОШУК ПАРТНЕРІВ

Регіональний партнер бере на себе повну відповідальність за реалізацію
наступних етапів в рамках регіонального конкурсу в межах області:
• сприяння в організації процесу пошуку потенційних учасників

Регіонального конкурсу.
• здійснення інформаційної підтримки Регіонального конкурсу

(розміщення інформації на веб-сайті організації та веб-сайтах
партнерських організацій, поширення інформації під час проведення
різноманітних публічних акцій, серед ділових партнерів тощо);

• налагодження співпраці з іншими співорганізаторами та регіональними
партнерами для узгодженої діяльності в рамках проведення
Регіонального конкурсу в зазначеній області;

• організацію церемонії нагородження переможців Регіонального
конкурсу;

• сприяння у пошуку фінресурсів для організації церемонії нагородження
та відзначення переможців і призерів Регіонального конкурсу.

Асоціація благодійників України

22.11.2021

https://bit.ly/3vtoCFK

До участі в конкурсі запрошуються організації,
що займаються благодійністю чи опікуються
розвитком громадянського суспільства
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РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ, 
БЛОГЕРІВ І ВЛОГЕРІВ В МОДЛОВІ ТА УКРАЇНІ

Тема Конкурсу «Соціальне підприємництво – співпраця без кордонів».

Чи знаєте ви цікавих соціальних підприємців в Україні та Молдові, які
зміцнюють співпрацю між двома країнами та/або з іншою країною ЄС, а
також мають позитивний вплив на суспільство та/або навколишнє
середовище? Допоможіть людям познайомитися з ним. Візьміть участь у
цьому конкурсі, щоб представити публіці своїх героїв та виграти грошовий
приз!

Проект «EU4Youth» за фінансуванням
Європейським Союзом

30.11.2021

https://bit.ly/3B0cXPI

До участі в конкурсі запрошуються журналісти,
блогери та всі, хто проживає в Україні чи
Молдові та публікує свої роботи у будь-яких
українських та молдавських ЗМІ, включаючи
телебачення, онлайн та друковані ЗМІ, влоги та
блоги
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НАВЧАННЯ, МЕНТОРСЬКА ПІДТРИМКА ТА 
МІНІ-ГРАНТИ ДЛЯ АКТИВНОЇ МОЛОДІ

Фонд “Професійний розвиток Харкова” набирає
учасників у проєкт “Зміцнення громадянського активізму серед молоді”.
Проєкт підтримує ініціативні групи та громадські організації на початкових
етапах діяльності. Навчання учасників проходитиме в онлайн-форматі
протягом грудня та січня, після чого відібрані
команди зможуть реалізовувати власні проєкти.

ГО«Фонд“Професійний розвиток Харкова”»
за підтримки National Endowment for
Democracy

28.11.2021

https://bit.ly/30I6FYK

Запрошуються команди у складі від 3 до
5 учасників віком від 18 до 35 років з будь-
якої області України
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FIXING THE FUTURE: КОНКУРС ІНІЦІАТИВ, ЩО 
ЗМІНЮЮТЬ СВІТ НА КРАЩЕ

Це конкурс ініціатив, що пропонують рішення для позитивних змін у сферах
освіти, харчування, охорони здоров‘я, клімату, культури, соціального
сектору, технологій, економіки тощо. Ви можете податися з інноваційною
ідеєю або проєктом, що вже існує.

Серед винагород — участь у тренінгах, презентаціях, менторських сесіях та
нетворкінгових подях Міністерства закордонних справ Австрії, Віденської
академії мистецтв, Віденського центру архітектури і Технічного університету
Граца. Також проєкти з усього світу будуть опубліковані на інтерактивній
мапі.

У конкурсу немає дедлайну, проте чим раніше ви подасте свою ініціативу,
тим більше людей зможе про неї дізнатися.

Міністерство закордонних справ Австрії
спільно з радіо Ö1

31.12.2021

https://bit.ly/37xOGV1

Це конкурс для поодиноких агентів змін та
організацій, що керують ініціативами, що мають
на меті створити краще майбутнє.

15
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КОНКУРС З ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 
«МРІЄШ? ДІЙ!»

Мета: надати фінансування для співвласників багатоквартирних будинків,
членів громадських об’єднань та некомерційних громадських організацій,
місцевих активістів для підтримки як наявних соціальних, екологічних,
патріотичних ініціатив, так й започаткування нових, які покликані підвищити
згуртованість населення задля спільного вирішення питань, які є соціально
важливими, екологічними та посилюють згуртованість громадськості.

Максимальний розмір гранту: до 5000 грн.

Всеукраїнська БО «Інститут місцевого
розвитку» за підтримки проєкту
USAID DG-East

20.06.2022

https://bit.ly/3BZ16mv
16

https://bit.ly/3BZ16mv
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ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Це програма обміну для підприємців: починаючі бізнесмени відвідають
європейських менторів, успішні власники бізнесу — запросять менш досвідчених
колег з Європи до себе. Протягом 1-6 місяців ви будете працювати пліч-о-пліч. На
вас чекає обмін досвідом, дослідження іноземного ринку та ділові знайомства з
професіоналами з інших країн Європи. Програма надає фінансову підтримку
новим підприємцям під час обміну, що допоможе покрити витрати на проживання
в іншій країні.

Під час карантину програма продовжує активно працювати, а також є можливість
віддаленого обміну до трьох місяців зі збереженням можливості офлайн обміну
до шести місяців.

ЄС

31.12.2021

https://bit.ly/3iAOEBZ

Організатори шукають:
• починаючих підприємців, що поїдуть за

обміном;
• досвідчених підприємців, що запросять до

себе починаючих підприємців з інших країн
Європи.

https://bit.ly/3iAOEBZ
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ПРОГРАМА ГРАНТІВ «ПОСИЛЕННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ 
ЕКОНОМІКИ CХІДНОЇ УКРАЇНИ ШЛЯХОМ ПІДТРИМКИ 
СТАЛОГО РОЗВИТКУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ»

Загальний обсяг фінансування буде збільшений із 3 000 000 до 4 500 000 доларів
США.

Подати заявку на грантове фінансування, ознайомитись із вимогами до аплікантів,
дізнатись про види потенційної грантової діяльності, у підтримці яких Проєкт
USAID найбільше зацікавлений, процедуру подання заявки, критерії відбору та
іншу важливу інформацію можна на порталі: https://www.dai-global-
grants.com/app/UkraineERA

Проєкт USAID “Економічна підтримка
Східної України”

23.02.2022

https://bit.ly/3jlbyNJ

Запрошуються малі та середні підприємства

https://www.dai-global-grants.com/app/UkraineERA
https://bit.ly/3jlbyNJ
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ПРИЙОМ ЗАЯВОК ДЛЯ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА В 
ПРОЕКТАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Програма спрямована на підтримку вразливих верств населення через посилення
їхньої ролі в місцевій економіці та залучення у виробничо-збутові ланцюжки.

Основні умови програми: кінцевим результатом проєкту має бути збільшення
доходів місцевого населення на певній цільовій території в Донецькій та/або
Луганській області, в тому числі за рахунок їхнього прямого залучення у
виробничо-збутові ланцюжки; ідея проєкту повинна передбачати розширення
бізнес-діяльності партнера.Також однією зі складових частин бізнес-проєкту має
бути залучення у виробничо-збутові ланцюжки місцевого вразливого населення,
включаючи внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали від конфлікту.
При цьому створення нових офіційних робочих місць не є обов'язковою умовою
програми; проєкт повинен бути прибутковим/життєздатним для місцевого
партнера; передбачувана сума грантової підтримки від 10 тис. до 100 тис. доларів
США; співінвестиція з боку партнера у розмірі до 50 % від загальної вартості
проєкту можлива у фінансовій або нефінансовій формі.

від DRC-DDG за фінансової підтримки
Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва (SDC) і уряду Великої
Британії

відкритий

https://bit.ly/3cHv4RI

Учасники програми: приватні підприємства
будь-яких форм реєстрації, об'єднання
виробників сільськогосподарської продукції,
комунальні підприємства та ін.

https://bit.ly/3cHv4RI
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ШКОЛА ОНЛАЙН КОМЕРЦІЇ АГРО ММСП

Курс з практичного впровадження сучасних інструментів автоматизації
процесів онлайн комерції

• Як вдосконалити та автоматизувати онлайн продажі?

• Як оптимізувати та полегшити процес ведення онлайн торгівлі?

• Що таке CRM-система і навіщо вона потрібна?

• Які існують системи обліку та відвантаження продукції, та як з ними
працювати?

Відповіді на ці та багато інших запитань ви отримаєте у практичних вебінарах
з експертами у сфері продажів, маркетингу та автоматизації цих процесів.

Усього буде 10 вебінарів.

від Програми USAID з аграрного і
сільського розвитку(AГРО)

https://bit.ly/3bjUbZl

Програма USAID АГРО заохочує надавати
концепції субгрантових проектів від українських
організацій, що відповідають наступним
критеріям

https://bit.ly/3bjUbZl
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ВБО “Інститут місцевого розвитку”

10.12.2021

https://bit.ly/3jlXSCl

Запрошуються заклади освіти

ДРУГИЙ ЕТАП КОНКУРСУ ПРОЄКТНИХ 
ПРОПОЗИЦІЙ ДЛЯ ЗНЗ

Головною метою конкурсу проектних пропозицій (є формування
компетентностей майбутнього покоління щодо:
• генерування, трансформації і споживання енергії;
• використання відновлювальних і альтернативних джерел енергії з метою

декарбонізації і збереження довкілля;
• раціонального та економного ставлення до енергоресурсів;
• шляхів поліпшення параметрів мікроклімату у класах, кабінетах і

приміщеннях закладів освіти.
Обсяг фінансування:
• Максимальна величина грантової допомоги для впровадження проектної

пропозиції у ЗЗСО за першою номінацією становитиме до 150 тис. грн.
• Для переможців за другою номінацією передбачені гранти до 30 тис.

грн.

https://bit.ly/3jlXSCl
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ВБО “Інститут місцевого розвитку”

31.05.2022

https://bit.ly/3DXSMUK

Долучитися може кожен

4 ЕТАП КОНКУРСУ СТАРТАПІВ «ЕКОМРІЯ»

Ініціативи можуть бути різними: озеленення, сортування, прибирання та
вивезення сміття, очищення водойм, вторинне використання речей. Головне
– масштабність ваших дій, кількість ініціаторів й суспільно важливий
екологічний ефект впроваджених заходів.

Щоб ми підтримали вашу мрію, потрібно:

• Детально описати енергоефективний захід/екологічну ініціативу, яку
плануєте реалізувати.

• Зробити власний вклад у втілення задуманого (можна у негрошовому
вигляді – роботами / інвентарем / обладнанням).

• Візуалізувати вже наявні результати. Обов’язковими є фото та/або відео
із власним внеском.

Гранти до 15000 грн переможці отримають у негрошовому вигляді. Ми
оплатимо матеріали, обладнання, роботи тощо, необхідні для впровадження
замислу.

https://bit.ly/3DXSMUK
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ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 
«ЕНЕРГОДІМ»

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.

за фінансуванням державної установи
«Фонд енергоефективності»

31.12.2023

https://bit.ly/2VSqhEN

Запрошуються об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків.

https://bit.ly/2VSqhEN
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АКСЕЛЕРАЦІЙНА ГРАНТОВА ПРОГРАМА

МЕТА ПРОГРАМИ: допомогти українським стартапам стати успішними
глобальними компаніями. Це навчання, менторство, обмін досвідом і
якісний нетворкінг з найсильнішими гравцями міжнародної стартап-
екосистеми.

від Українського Фонду Стартапів

ПОСТІЙНА

http://bit.ly/2L1nVjE

До участі запрошуються лише стартапи

Максимальна сума гранту 10 тисяч
доларів США

http://bit.ly/2L1nVjE
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КОНКУРС КОСМІЧНИХ ІННОВАЦІЙ STAR TRACK VI

Розробляєте проєкти у сфері космічних технологій або пов’язані з тематикою
космосу? Запрошуємо позмагатися на інноваційному турнірі Star Track VI!
Призовий фонд цього року — 35 000 ₴
Ми приймаємо проєкти у таких напрямах:
● Суборбітальні дослідницькі твердопаливні ракетні комплекси та комплекси
з рідинним ракетним двигуном.
● Freestyle: аерокосмічна техніка, технології, матеріали, тематичні освітні
проєкти, ігри з космічною тематикою тощо.
● Ракета-носій CanSat та апарати типу CanSat.
● Корисні навантаження, науково-дослідні та освітні експерименти для
суборбітальних РН.
● Бортова і наземна радіоелектронна апаратура зв’язку й управління.

Noosphere Engineering School і Дніпровський
національний університет імені Олеся
Гончара

26.11.2021

https://bit.ly/3qX8JqK

Запрошуємо підлітків, студентів, аспірантів,
інженерів, науковців та всіх ентузіастів космосу,
які бажають презентувати свої проєкти.
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ГРАНТОВИЙ КОНКУРС: “РОЗВИТОК ЛІКАРЕНЬ 
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ”

Метою Проекту є підтримка прозорої, підзвітної та ефективної системи
охорони здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України.
Сприяння реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищення прозорості
та боротьба з корупцією знизить рівень неофіційних платежів та покращить
доступ до якісних послуг, що ґрунтуються на доказовій медицині. Ліквідація
корупції є компонентом кожного завдання, яке має бути виконане в рамках
Проекту, а саме:
Покращення управління у секторі охорони здоров’я.
2) Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.
3) Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
4) Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її
чутливості до змін.
5) Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.

програми Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID)

22.11.2021

https://bit.ly/3DJAZRw

Запрошуємо: організації офіційно зареєстровані
в Україні, статутом якох передбачається
отримання грантів, заклади охорони здоров’я
(лікарні) комунальної власності громади / міста / 
району / області.
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ACTIVE CITIZENS CAMP ONLINE: 
«СТУДЕНТСЬКЕ ЛІДЕРСТВО»

House of Europe запрошує проактивних студентів приєднатися до Active
Citizens Camp, щоб зустріти молодих лідерів з усієї України та навчитися
згуртовувати людей навколо корисних проєктів.
Завдяки участі в проєкті ви усвідомите свою мотивацію займатися
змінотворенням, навчитеся вести ефективний діалог та планувати сталі
соціальні ініціативи, зрозумієте, як стати лідером та втілювати соціальні
інновації. А нові знання одразу ж застосуєте на практиці — розробите проєкт
разом з іншими учасниками.
Дедлайн – 24 листопада

House of Europe

24.11.2021

https://bit.ly/3HG2opN

Запрошуємо студентів, які:
беруть активну участь у житті свого навчального
закладу;
мають досвід втілення соціальних ініціатив;
повнолітні
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ГРАНТИ «МОРЕ МОЖЛИВОСТЕЙ» 
ПРОГРАМИ «МРІЄМО ТА ДІЄМО»

Запрошуємо подавати сміливі, новаторські та креативні проєкти, які
відповідають цілям програми «Мріємо та діємо» та сприяють розвитку
лідерського потенціалу молоді (віком 10–35 років) і формують засновану на
цінностях українську ідентичність.
Запропоновані заходи повинні підтримувати розширення економічних
можливостей для молоді, і/або посилення громадянської активності молоді, її
соціальної згуртованості, просування різноманіття та включення недостатньо
представлених груп, а також покращення підходів до застосування принципів
гендерної рівності та соціальної інклюзії (ГРСІ) в орієнтованих на молодь
програмах.
Визначений географічний фокус для цього конкурсу включає всі регіони
України без обмежень щодо географічного охоплення пропонованої
діяльності, із наданням переваги проєктним ідеям, спрямованим на невеликі
міста та сільську місцевість.

Агентство США з міжнародного розвитку
(USAID)

19.05.2021

https://bit.ly/3r30rOb

Запрошуємо молодь віком 10–35 років
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ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ НА 2021-2027 РР

Бюджет понад 26 мільярдів євро, оновлена Програма буде не лише
міжнародною, але й більш інклюзивною, цифровою та екологічною!

Для трьох сфер діяльності Програми – освіта та професійний розвиток,
молодь і спорт, основними цілями будуть наступні: сприяння академічній
мобільності у сфері освіти та професійного розвитку; сприяння неформальній
та інформальній навчальній мобільності у сфері молоді; сприяння навчальній
мобільності персоналу сфери спорту.

Програма буде працювати для досягнення розвитку співпраці, якості,
інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій і впровадження
стратегій у сфері освіти, професійного розвитку, молоді та спорту. Крім цього,
Еразмус+ на 2021-2027 рр. підтримуватиме викладання, навчання та
проведення досліджень з питань європейської інтеграції, зокрема щодо
майбутніх викликів та можливостей Європейського Союзу в межах напряму
Жан Моне.

Європейська Комісія

31.12.2021

https://bit.ly/3fgMUN2

Запрошують до участі організації, які працюють у
сфері освіти, професійної підготовки, молоді та
спорту, зокрема заклади освіти, дослідницькі
установи, державні органи влади, молодіжні
організації, державні, приватні та громадські
організації

https://bit.ly/3fgMUN2
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ГРАНТОВИЙ КОНКУРС «SCHOLARSHIP В 
УКРАЇНІ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

“Scholarship в Україні” – це соціальний проєкт для студентів з видачі грантів
на навчання.

Організатори запустили вже VIII конкурс для студентів закладів вищої освіти.
Згідно з умовами, студенти можуть отримати грант на основну чи додаткову
освіту.

«Участь у конкурсі – це не тільки про отримання матеріальної винагороди.
Конкурс дозволяє молоді проявити себе – навчитися лідерству, отримати
нові навички, тренувати побудову комунікацій, а це дуже важливо не тільки
для навчального процесу, а й майбутнього життя» – відзначає керівник
соціального проєкту Юлія Валуєва.

Для участі у конкурсі студенту слід написати аналітичну статтю на
запропоновану тему та відправити на електронну пошту
grant@scholarship.in.ua для її оцінки членами журі. Авторів трьох найкращих
статей буде запрошено до захисту. Подати заявку на участь та ознайомитися
з умовами конкурсу можна на сторінці грантонадавача

SCHOLARSHIP

16.02.2021

https://bit.ly/3GiAJu9

Взяти участь у конкурсі можуть:
• громадяни України;
• студенти закладів III-IV рівня акредитації;
• 1-5 курсів (в т.ч. і магістри);
• контрактники/бюджетники денної форми

навчання;

https://bit.ly/3GiAJu9
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОРПУС СОЛІДАРНОСТІ: 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ВОЛОНТЕРСТВО

Це можливість від двох місяців до року волонтерити на проєкті, що
відповідає вашим зацікавленням і сприяє зміцненню солідарності в
суспільстві. Ви можете обрати один із 10 напрямків, серед яких інклюзія,
запобігання стихійним лихам, інтеграція біженців та мігрантів, захист
довкілля, культура, спорт. Програма покриє подорожі, проживання,
вивчення мови та кишенькові витрати.

Окрім країн ЄС та Великої Британії, можна волонтерити в Албанії, Грузії,
Ісландії, Туреччині та ще 23 країнах-учасницях програми.

Європейська Комісія

01.04.2023

https://bit.ly/3iBkZZq

Це можливість для вас, якщо:
• вам від 18 до 30 років;
• ви проживаєте в ЄС або одній з країн-

партнерів програми;
• ви раніше не брали участі в індивідуальних

волонтерських активностях Erasmus+,
Корпусу солідарності, або Європейської
волонтерської служби тривалістю понад 59
днів.

https://bit.ly/3iBkZZq
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ВИШКІЛ ІЗ ГЕНДЕРНОЧУТЛИВОЇ
ЖУРНАЛІСТИКИ

Вишкіл із гендерночутливої журналістики – це онлайн-інтенсив із шести
вебінарів упродовж двох тижнів (14–23 грудня 2021 року) і менторства за
участю провідних тренерок-правозахисниць та журналісток.
По завершенні навчання з менторським супроводом учасники й учасниці
Вишколу підготують матеріал, який опублікують на сайті кампанії проти
сексизму в медіа й політиці «Повага», а також у медіа, з якими співпрацюють
(за згодою редактора/ки).
За кожен опублікований матеріал передбачено гонорар.

кампанія проти сексизму в медіа й політиці
«Повага»

05.12.2021

https://bit.ly/3DG17wh

Запрошуємо:
Медійників і медійниць, які працюють у 
локальних і регіональних медіа, дотримуються
професійних стандартів, прагнуть удосконалити
свій фаховий рівень висвітлення тематики 
гендерної рівності
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ПРОГРАМА ПОРЯТУНКУ КУЛЬТУРНОЇ 
СПАДЩИНИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ ПІД ЗАГРОЗОЮ 
ЗНИЩЕННЯ

Cultural Emergency Response programme — це програма порятунку культурної
спадщини, що постраждала або може постраждати від техногенних
катастроф, стихійних лих або збройних конфліктів. Програма може
профінансувати евакуацію об’єктів, закупівлю матеріалів та обладнання,
дослідницькі поїздки та інформаційні кампанії для підвищення обізнаності
про об’єкти культурної спадщини під загрозою. Ви також можете отримати
допомогу з проведення тренінгів для рятувальників культурної спадщини.

House of Europe

31.12.2021

https://cutt.ly/nQYqQM1

Це можливість для незалежних активістів та
організацій різних типів — приватних,
неприбуткових, урядових.

https://cutt.ly/nQYqQM1
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ПОСТІЙНИЙ КОНКУРС ТВОРЦІВ ВІД ЦЕ КРАФТ –
ПІДТРИМКА СТАРТАПІВ

ЦЕ КРАФТ створений з метою підтримки мікропідприємців крафтовиків і
ремісників, тому ми впроваджуємо Постійний конкурс творців. За умовами
конкурсу всі охочі можуть подати ідеї на виготовлення творчого продукту
(прототипу).

Конкурс діє на постійній основі і фінансує діяльність проекти ремісників,
мастрій, крафтовиків, митців і просто фізичних осіб, котрі бажають відкрити
власну справу. Щоквартально комісія конкурсу визначатиме від одного до
п’яти переможців і виготовлятиме товарні зразки. За вашого бажання ми
сприятимемо тому, аби ви як автор стали виробником та підприємцем.

Благодійний Фонд Це Крафт

31.12.2021

https://bit.ly/2ZaXbEY

Для кого цей конкурс:
• Вам має бути понад 14 років і ви маєте

проживати в Україні.
• Ваша сфера діяльності й рівень обізнаності у

виробництві не мають значення. Достатньо
бажання. Та якщо ви вже
творець/митець/дизайнер/виробник – ми
відкриті для ваших ідей.

https://bit.ly/2ZaXbEY
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ОНЛАЙН-КУРС «ЄВРОПЕЙСЬКІ ГРАНТИ ДЛЯ 
КУЛЬТУРНИХ ТА КРЕАТИВНИХ ПРОЄКТІВ»

Це онлайн-курс, що зрозумілою мовою пояснює кожен етап подачі на грант
«Креативної Європи» — програми ЄС, в рамках якої українські організації
можуть отримати до 2 000 000 євро на культурні й креативні проєкти. Ви
дізнаєтесь, як обрати конкурс для себе, знайти міжнародних партнерів,
заповнити заявку і скласти звітність.

Лекції читатимуть:

Андрій Кулаков — програмний директор ГО «Інтерньюз-Україна». Має 15
років досвіду розробки та реалізації проектів з бюджетом понад 500 000
євро для України, Білорусі, Молдови, Грузії, Вірменії, Азербайджану та інших
країн, профінансованих міжнародними донорами.

Альона Дмуховська — програмна менеджерка Національного бюро
програми ЄС «Креативна Європа» в Україні. Має 7 років досвіду розробки та
реалізації проєктів у музичній та освітніх сферах в Україні, Німеччині,
Нідерландах, Польщі, Угорщині, Киргизстані.

Структура курсу:

Модуль 1. Знайомство з «Креативною Європою»

Модуль 2. Формування команди проєкту

Модуль 3. Міжнародні партнерства

Модуль 4. Комунікаційна стратегія проєкту

Модуль 5. Фінансовий план проєкту

Модуль 6. Заповнення проєктної заявки

Модуль 7. Після отримання гранту

https://bit.ly/2VJX15L

https://bit.ly/2VJX15L
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ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ЗМІН ТА 
ПОШИРЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ

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/ 

depzz_mtd@ukr.net

https://t.me/depzz01

https://bit.ly/depzzmtd

http://www.facebook.com/groups/depzz
http://www.facebook.com/dep.mtd/
https://t.me/depzz01
https://bit.ly/depzzmtd

