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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.

ПІДПИСАТИСЯ та отримувати бюлетень щомісяця на
електронну пошту.

ДОЛУЧИТИСЬ

та оперативно отримувати
актуальні новини про грантові конкурси,
програми, тренінги, семінарі та інше.
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ДІТИ ТА БЛАГОДІЙНІСТЬ: КОНКУРС МІНІГРАНТІВ
ДО ІНІЦІАТИВИ #ЩедрийВівторокКоженВівторок
Zagoriy Foundation

Мета:
Активізація організацій, які працюють з дітьми, заради поширення ідей
культури благодійності та популяризації культури допомоги дітям.
Тематики:
•

Залучення дітей до благодійності

Тематика передбачає реалізацію проєктів, направлених на реалізацію
благодійних ініціатив за участі дітей та інформування дітей у цікавий спосіб
про необхідність робити добрі справи.
•

Популяризація культури допомоги дітям

Тематика включає проєкти, що інформують, популяризують, розвивають
культуру допомоги та безпосередньо реалізують допомогу організаціям, які
підтримують дітей.
Учасники конкурсу: неприбуткові організації,
навчальні заклади, комунальні заклади освіти та
культури

01.06.2021
https://bit.ly/3fOznLv
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КОНКУРС «КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОГО
ПІДПРИЄМНИЦТВА»
Міжнародний фонд «Відродження»

Мета конкурсу – зміцнити діючі соціальні підприємства, популяризувати
соціальне підприємництво та створити позитивну практику залучення
соціальними підприємствами коштів спільноти.
Пріоритети конкурсу – залучення коштів громади для підтримки створення
нових або розширення діючих соціальних підприємств.
Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи,
становить 200000 гривень.

Учасниками конкурсу єгромадські організації,
спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання,
зареєстровані відповідно до українського
законодавства як неприбуткові або благодійні
організації

01.06.2021
https://bit.ly/2QvkHbr
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КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ
МЕРЕЖУВАННЯ ТА СПІВПРАЦЯ»
Міжнародний
фонд
«Відродження»
(МФВ) за фінансової підтримки ЄС
Цей конкурс спрямований на посилення спроможності українських
організацій громадянського суспільства – партнерів Міжнародного фонду
«Відродження» брати участь у міжнародній співпраці та мережуванні на
європейському рівні.
Мета конкурсу: розвиток співпраці та партнерства з європейськими
аналітичними
центрами,
громадськими
мережами,
коаліціями,
платформами.
Тематичні напрямки проєктів: можуть бути різні тематичні сфери, за умови,
що вони відповідають наявній стратегії діяльності організації та сфері
діяльності проєкту організації, підтриманого МФВ.

Учасники конкурсу: громадські організації,
спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання

03.06.2021
https://bit.ly/2S60Ekj
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АКТИВІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯКИХ СПРЯМОВАНА НА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЕЙ
З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ
Програми ООН
розбудови миру

із

відновлення

та

Цілі проєктів мають бути спрямовані на:
•

Підвищення інституційного та організаційного рівня розвитку
громадських організацій, діяльність яких спрямована для дітей з
інвалідністю та з аутизмом.

•

Створення батьківських майстерень для навчання дітей з інвалідністю,
дітей з аутизмом.

•

Підвищення обізнаності з питань аутизму в локальних громадах.
Створення інформаційних ресурсів.

•

Зміцнення сімейних стосунків у родинах дітей з інвалідністю.

Учасники конкурсу: громадські або благодійні
організації

03.06.2021
https://bit.ly/3yAKOis
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ З ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ТА
СОЦІАЛЬНОЇ ЗГУРТОВАНОСТІ
Програми ООН
розбудови миру

із

відновлення

та

Цілі проєктів мають бути спрямовані на:
•

вирішення системних проблем громади пов’язаних з громадською
безпекою та соціальною згуртованістю;

•

рішення, спрямовані на перехід від підходу, заснованого на потребах в
задоволенні людських потреб, на підхід, заснований на правах людини, а
також на підхід, що грунтується на внутрішніх ресурсах і сильних сторонах
громади;

•

розвиток громад та підвищення добробуту їх жителів в середньо- та
довгостроковій перспективі; підтримка довгострокового планування в
громаді, спрямованого на досягнення стійкого результату (сприяння в
розробці програм, стратегічних планів та ін.)

•

інші

Учасники конкурсу: громадські або благодійні
організації

03.06.2021
https://bit.ly/2RFMIO4
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УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ “ПЕРСПЕКТИВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 2021-2022″
Програми ООН
розбудови миру

із

відновлення

та

Від участі у проєкті ваша громада отримає конкретні знання та рекомендації
про:
• Перспективні напрями використання природно-ресурсного потенціалу
громади та сільськогосподарських земель на користь усіх її жителів;
• Можливі шляхи підвищення рівня зайнятості та створення місць
прикладання праці на селі з використанням місцевих ресурсів;
• Механізми нарощення та залучення людського капіталу села у процеси
розвитку на основі принципу «ніхто не має бути залишений осторонь»;
• Моделі співпраці мешканців малих і периферійних сіл з центрами
територіальних громад, підтримки сільських спільнот з бюджету
територіальної громади;
• Розвиток сільськогосподарської кооперації та підприємств, які є
власністю територіальної громади…

Учасники конкурсу: голови територіальних
громад, старости, представники сільської
молоді, активісти, окремі сільські спільноти та
інші члени громади

05.06.2021
https://bit.ly/3fusqQG
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КОНКУРС ГРАНТІВ «ШВИДКА НЕОБХІДНА
ПІДТРИМКА»
ІСАР Єднання у партнерстві з ЄС

Цей конкурс грантів має надати доступ до ресурсів організаціям, які
опинилися у загрозливому становищі через COVID-19. За прогнозами
експертів друга хвиля пандемії, яка прийде восени-взимку, завдасть навіть
сильнішого удару, ніж навесні. Тому важливо уже сьогодні підтримати і
посилити спроможності ОГС, щоб протистояти викликам, спричиненим
пандемією.

Учасники конкурсу: організації громадянського
суспільства

10.06.2021
https://bit.ly/3hMvhpN
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ГРАНТИ ДОФІНАНСУВАННЯ

ІСАР Єднання у партнерстві з ЄС

Цей конкурс грантів має на меті підтримати розвиток місцевої філантропії та
посилити спроможності організацій налагоджувати стосунки з місцевими
громадами, місцевими органами влади, приватним сектором. І таким чином
посилити свою стійкість під час викликів та надзвичайних ситуацій, зокрема в
умовах пандемії.

Учасники конкурсу: організації громадянського
суспільства

10.06.2021
https://bit.ly/3fcP1Rv
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КОНКУРС ДЛЯ ЖУРНАЛІСТІВ: РОЗМАЇТТЯ РОМСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ
Міжнародний
(МФВ)

фонд

«Відродження»

Ромська програма Міжнародного фонду «Відродження» оголошує конкурс
для журналістів із підготовки матеріалів на тему ромської культури, її
розмаїття та внеску ромів у розвиток української культури.
Конкурс орієнтований на такі жанри:
•

Репортаж;

•

Інтерв’ю;

•

Інформаційно-аналітичний матеріал.

Мета конкурсу: підтримати якісні журналістські матеріали на тему ромської
культури, її розмаїття та внеску ромів у розвиток української культури, що
сприятимуть зміні наративів та подоланню стереотипів щодо цієї етнічної
меншини, посилюватимуть згуртованість, взаємоповагу й толерантність у
суспільстві.
журналісти,
закріплені
за
редакціями
регіональних та загальнонаціональних медіа, а
також журналісти-фрілансери

13.06.2021
https://bit.ly/3uxQoPg
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ГРАНТОВА ПРОГРАМА “МОРЕ МОЖЛИВОСТЕЙ”

Програма USAID “Мріємо та діємо”

Потенційних заявників просимо подати короткі концептуальні описи
проєктних ідей, які відповідають цілям програми «Мріємо та діємо» та
сприяють розвитку лідерського потенціалу молоді (віком 10–35 років) і
формують основану на цінностях українську ідентичність. IREX запрошує
заявників подавати творчі, інноваційні, оригінальні концепції або такі, що
засновані на провідних практиках та перевірених стратегіях.
Запропоновані заходи мають сприяти розширенню економічних
можливостей для молоді, посиленню громадянської активності молоді, її
соціальної згуртованості, просуванню різноманіття та включення
недостатньо представлених груп, а також покращенню підходів до гендерної
рівності та соціальної інклюзії (GESI) в орієнтованих на молодь програмах.

31.07.2021
https://bit.ly/3fUZbp4

13

ПРОГРАМА «ПІДТРИМКА ОРГАНІЗАЦІЙЛІДЕРІВ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
В УКРАЇНІ “ВЗАЄМОДІЯ!”»
за фінансової підтримки Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID)
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.

•

Ефективна взаємодія між урядовим та неурядовим секторами щодо
запобігання та подолання корупції.

Запрошуються
зареєстровані
українські
неприбуткові
організації
громадянського
суспільства (громадські спілки, волонтерські
організації, благодійні фонди, аналітичні центри,
наукові установи, а також інформаційні
агентства)

31.12.2021
https://bit.ly/34P5ndE
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ПРИЙОМ ЗАЯВОК ДЛЯ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА В
ПРОЕКТАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ
від DRC-DDG за фінансової підтримки
Швейцарської
агенції
розвитку
та
співробітництва (SDC) і уряду Великої
Британії
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.

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

відкритий
https://bit.ly/3cHv4RI
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РІЧНИЙ ПРОГРАМНИЙ ЗАПИТ “ВДОСКОНАЛЕННЯ
ЛАНЦЮГІВ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В СЕКТОРІ
АКВАКУЛЬТУРИ”
від Програми USAID з
сільського розвитку(AГРО)

аграрного

і

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку(AГРО) запрошує подавати
концепції для реалізації субгрантових проектів, спрямованих на
доробку/переробку аквапродукції, а також сервісні послуги з лабораторного
дослідження
та/або
консультаційно-технологічний
супровід
при
вирощуванні аквапродукції або розробляння та впровадження стратегії
розвитку сектору або окремих суб’єктів сектору

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

15.06.2021
https://bit.ly/3oYL4mL
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КОНКУРС «ЗБЕРІГАЙМО РЕСУРСИ ВДОМА!»

в рамках Проекту ДТЕК «Енергоефективні
школи: нова генерація»

Головна мета - підвищення рівня обізнаності широкого загалу щодо шляхів
економії енергетичних та інших ресурсів Землі для зменшення викидів
вуглекислого газу та запобігання зміні клімату.
Заходи, подані на конкурс, повинні мати технічний характер (наприклад,
заміна ламп розжарювання на світлодіодні, встановлення аераторних
насадок на змішувачі, утеплення будинку тощо). Кожен учасник може подати
один звіт впродовж одного місяця конкурсу за кожною з чотирьох номінацій:
•

Економний електрокористувач.

•

Крутий теплохранитель.

•

Газонезалежний господар.

•

Лідер водозбереження.

Запрошуються усі небайдужі.

05.06.2021
https://bit.ly/37oI3Up
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ДОВКІЛЛЯ, АНТИКОРУПЦІЯ, ГЕНДЕРНА
РІВНІСТЬ
Нідерландський Гельсінський комітет

Метою проєкту “Розширення Кола Прихильників та Посилення Впливу на
Трансформацію в Суспільстві” є посилення спроможності ОГС у комунікації,
адвокації, краудфандингу, врядуванню та оперативній безпеці в Україні.
Проєкт підтримуватиме ОГС, які працюють в сферах гендерної рівності,
антикорупції та захисту довкілля.
Його завдання:
1. Зміцнити комунікаційний та адвокаційний потенціал організацій
громадянського суспільства, базу прихильників, фінансову сталість та якість
управління.
2. Посилити використання стратегій впливу на політики місцевих та
національних органів влади, застосовуючи міжнародні та національні
стандарти, процедури та ситуативні тактики громадянського суспільства.
3. Збільшити оперативну захищеність громадянського суспільства.
Запрошуються
суспільства

організації

громадянського

06.06.2021
https://bit.ly/2SC2PfO
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КОНКУРС ЖУРНАЛІСТСЬКИХ МАТЕРІАЛІВ ЗАДЛЯ
ВИСВІТЛЕННЯ ЗЛОВЖИВАНЬ У СФЕРІ ДОВКІЛЛЯ НА
МІСЦЕВОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ
Програма
“Демократична
практика”
Міжнародного фонду “Відродження”

Мета конкурсу – (а) активізувати суспільний дискурс щодо ролі та
спроможності громад у відстоюванні прав на чисте довкілля та боротьбі зі
зловживаннями у сфері довкілля; (б) мотивувати громадськість до більшого
залучення у вирішення екологічних питань своєї громади.
Матеріали можуть охоплювати такі сфери, перелік не є вичерпним:
• Забруднення повітря;
• Забруднення та нераціональне використання водних ресурсів;
• Вирубка чи нераціональне використання лісових ресурсів;
• Недоброчесний видобуток корисних копалин та використання надр;
• Недотримання законодавства щодо природоохоронних зон;
• Проблеми утилізації і менеджменту відходів.

05.07.2021

До участі у конкурсі запрошуються громадські
об’єднання, які мають принаймні дворічний
досвід практичної роботи у сфері захисту
довкілля та/або мають досвід впровадження
проектів з
антикорупційною тематикою.
Організація має бути добре обізнаною з
тематикою, щодо якої оголошено конкурс.
Учасники конкурсу можуть бути зареєстровані у
будь-якому регіоні України.

https://bit.ly/3vk5QiR
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ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ШКОЛИ: НОВА ГЕНЕРАЦІЯ

Всеукраїнська
благодійна
організація
“Інститут місцевого розвитку”

Конкурс проєктних пропозицій з підвищення енергоефективності,
впровадження відновлюваних та альтернативних джерел енергії та/або
поліпшення комфорту перебування у закладі освіти.
Цього року грантова допомога становитиме до 50 000 грн. у рамках першої
хвилі конкурсу та аж до 150 000 грн. для кожного переможця другого етапу!

Отримати шанс на грошову підтримку може
кожен

20.07.2021
https://bit.ly/3ueH2Yw
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ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
«ЕНЕРГОДІМ»
за фінансуванням державної установи
«Фонд енергоефективності»

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.

Запрошуються
об’єднання
багатоквартирних будинків.

співвласників

31.12.2023
https://bit.ly/2VSqhEN
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МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС ІННОВАЦІЙ У ПРАВІ
INNOVATING JUSTICE CHALLENGE 2021
від Українського Фонду Стартапів

Запрошуємо подаватися на міжнародний конкурс інновацій у сфері права,
який проводиться під егідою Гаазького інституту інновацій у праві.
Що дає програма?
10 відібраних команд пройдуть регіональну інкубаційну програму, що
почнеться у червні. Інноватори здобудуть знання з бізнес-моделювання,
фінансового планування, розробки комунікаційної та маркетингової
стратегій. Також з командами працюватимуть профільні ментори з бізнесспільноти, громадського та державного секторів.
Після завершення програми команди представлять свої ідеї громадськості та
всім зацікавленим сторонам. Найкращі проєкти отримають грант на розвиток
свого продукту, зможуть пройти глобальну акселераційну програму,
здобудуть доступ до міжнародної мережі наставників і потенційне
фінансування в майбутньому.

До участі запрошуються стартапи, юристи,
підприємці, представники юридичних компаній
та громадського сектору

ПОСТІЙНА
http://bit.ly/2L1nVjE
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КОНКУРС ПРОЄКТІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ

Держспецзв’язок

Держспецзв’язку оголосила конкурс з визначення програм (проєктів,
заходів), розроблених громадськими об’єднаннями (творчими спілками),
для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка за
рахунок коштів державного бюджету у 2022 році.
Конкурс спрямований на розв’язання пріоритетних завдань:
• Створення системи своєчасного виявлення, запобігання та нейтралізації
кіберзагроз.
• Підвищення цифрової грамотності та культури безпечного поводження в
кіберпросторі, комплексних знань, навичок і вмінь особового складу
державних органів та об’єктів критичної інфраструктури, необхідних для
підтримки цілей кібербезпеки.
• Обмін інформацією між державними органами, приватним сектором
щодо кіберзагроз, кібератак та кіберінцидентів.
• Надання консультативної та практичної допомоги з питань реагування на
кібератаки.

01.06.2021
https://bit.ly/3fPDyGX
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ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙ У МІСЦЕВИХ
ГРОМАДАХ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ «CO-CREATE
WITH LOCALS»
Програми ООН
розбудови миру

із

відновлення

та

До розгляду будуть прийняті проєктні пропозиції, що пропонують
інноваційні рішення у відповідь на:
• виклики у сфері особистої й громадської безпеки, включно з питаннями
екологічної безпеки, безпеки дорожнього руху, домашнього, гендерно
зумовленого насильства, проявів насильства в громаді (булінг, мобінг та
ін.), взаємодії поліції і громади на засадах партнерства та ін.;
• виклики, пов’язані із соціалізацією дітей та молоді, молодіжною
роботою, профілактикою негативних явищ у дитячому та молодіжному
середовищі, залученням дітей та молоді до прийняття рішень на рівні
громади;
• виклики, пов’язані з ексклюзією в суспільстві, створенням інклюзивних
сервісів для людей з інвалідністю, людей літнього віку, інших вразливих
груп у громаді;
• виклики у сфері соціальної згуртованості, миробудування та розвитку
культурної сфери.

03.06.2021
https://bit.ly/3fKvTtp
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КОНКУРС ПО СТВОРЕННЮ ОСЕРЕДКІВ ІТОСВІТИ
Вінницька ІТ-Академія

Конкурс для територіальних громад по створенню осередків ІТ-освіти із
гарантованим працевлаштуванням – Громада успіху.
Наша мета – створити для дітей та молоді сіл, селищ, містечок, міст
можливості якісної ІТ-освіти із гарантованим працевлаштуванням. Ми
прагнемо допомогти розвинути громади у сфері інформаційних технологій і
допомогти молоді отримати роботу в ІТ-сфері, залишаючись в своїх
громадах.
Це створить перспективні можливості, як для самих молодих людей, так і для
громад в яких вони проживають:
•

зреалізувати себе в найбільш сучасній сфері ІТ;

•

працювати з будь-якої точки земної кулі на будь-яку міжнародну
компанію;

•

заробляти гідні зарплати власним інтелектом, знаннями та вміннями;
• невпинний кар’єрний ріст, що означає постійний
саморозвиток та зростання власного добробуту;
• відсутність корупції та наповнення бюджету
власних громад;
• розширення світогляду та залучення передових
практик з розвитку громад.

31.08.2021
https://bit.ly/3yKX0gv
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АКСЕЛЕРАЦІЙНА ГРАНТОВА ПРОГРАМА

від Українського Фонду Стартапів

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

До участі запрошуються лише стартапи

Максимальна сума гранту 10 тисяч
доларів США

ПОСТІЙНА
http://bit.ly/2L1nVjE
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ПУБЛІЧНОЇ
ДИПЛОМАТІЇ НА 2021 РІК ДЛЯ ПІДТРИМКИ
ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
фінансується Посольством США в Києві

Приорітети конкурсу:
• Можливості професійного розвитку викладачів та керівного складу
загальноосвітніх шкіл, коледжів, університетів та державних установ, які
розробляють та впроваджують політику в галузі освіти.
• Розвиток активної співпраці між навчальними закладами та
громадськими організаціями, місцевими адміністраціями та бізнесом для
підтримки регіонального розвитку.
• Розширення доступу до якісної освіти у державних навчальних закладах
для учнів та студентів з особливими потребами.
• Освіту учнів середніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів у
сферах лідерства, підприємництва, інновацій та громадянської освіти.
Громадським організаціям, якими керує молодь, рекомендується
подавати заявки

Для громадських (недержавних) організацій

15.07.2021
http://bit.ly/2DhibuY
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ПРОГРАМИ ЄС ЕРАЗМУС+ НА 2021-2027 РР

Європейська Комісія

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.
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

31.12.2021
https://bit.ly/3fgMUN2
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КОНКУРС «КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ МЕДІА»

Міжнародний фонд «Відродження»

Фонд прагне зміцнити практику фінансування значущих суспільних ініціатив
шляхом краудфандінгу – залучення коштів від громадян.
Мета конкурсу – зміцнення зв’язків ЗМІ з їхніми аудиторіями, формування
навколо медіа сталих спільнот.

Пріоритет конкурсу – дофінансування краудфандінгових кампаній та
кампаній із залучення регулярних внесків незалежними медіа та
виробниками контенту.

Учасниками конкурсу є громадські організації,
спілки, асоціації, товариства та інші об’єднання,
зареєстровані відповідно до українського
законодавства як неприбуткові або благодійні
організації

01.06.2021
https://bit.ly/3xqyiS4
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КОНКУРС «КУЛЬТУРА. СПІЛЬНОТА»

Міжнародний фонд «Відродження»

Мета конкурсу – надати додаткову підтримку ініціативам та проєктам у сфері
культури, які здатні залучати кошти від громадян шляхом краудфандінгу.
Пріоритет конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які залучають
кошти громади та мають соціальний вплив.

Максимальна сума, яку Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи,
становить 200000 гривень.

До участі у конкурсі запрошуються громадські
організації, громадські спілки, благодійні фонди,
зареєстровані у будь-якому регіоні України

01.06.2021
https://bit.ly/2QxMYOr
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ
ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ У
СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА ПІДТРИМКИ МОЛОДІ
від Посольства США в Києві

Пріоритетні напрямки:
• Виконавчі та образотворчі мистецтва, включаючи, але необмежуючись
ними, усі жанри музики, танцю, моди, театру, літератури, кіно, фотографії та
відео.
• Образотворче мистецтво, включаючи, але не обмежуючись ними, виставки
картин, скульптур, фотографії, артефактів, мультфільмів, фресок, графіті та
інших подібних творів.
•Інноваційні проєкти у таких сферах, як кулінарне мистецтво, спорт
(командний та індивідуальний, традиційний та екстремальний),
містобудування, дизайн відео та настільних ігор, віртуальна реальність та ін.
Усі проєкти повинні сприяти культурі США в Україні або висвітлювати
американсько-українську співпрацю в обраній тематичній галузі

До участі запрошуються недержавні організації,
зареєстровані в Україні

05.06.2021
https://bit.ly/3flHxJx
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ГРАНТ НА ВІДЕОПРОЕКТ З ЄВРЕЙСЬКОЇ
ТЕМАТИКИ
Youtube-канал JCC Online

Грантовий конкурс на кращий відеопроект, який пов’язаний з єврейською
тематикою. Він отримає фінансування на реалізацію в розмірі $1000.
Важливими умовами є те, що відеопроект повинен складатися з серії відео
щонайменше з п’яти випусків, що містять єврейський контент, а матеріали
проекту не повинні порушувати закон про авторські права, тобто не містити
фрагменти і/або повністю аудіо/відео файли, права на які мають треті особи
(музика, фрагменти кліпів, кіно, серіалів і т.д.).

Взяти участь у конкурсі може будь-який
унікальний
проект,
розрахований
на
російськомовну аудиторію СНД: телевізійна
програма,
спеціальний
репортаж,
документальний фільм, мультиплікація, інтерв’ю

10.06.2021
https://bit.ly/3c0bxLo
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ПІДТРИМКА МІСТ РЕГІОНУ СХІДНОГО
ПАРТНЕРСТВА У ПІДГОТОВЦІ СТРАТЕГІЙ
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ
EU4Culture

Конкурс заявок має на меті допомогти містам у п’яти країнах Східного
партнерства – Азербайджані, Вірменії, Грузії, Республіці Молдова та Україні –
розробити та реалізувати Стратегію розвитку культури.
Першим кроком у процесі стане відбір п’яти міст у кожній з країн, які далі
змагатимуться за фінансову підтримку розробки своєї Стратегії розвитку
культури.
Фази подачі заявки та доступне фінансування
•

Конкурс заявок (Концептуальна записка)

•

Конкурс заявок (Повна заявка)

•

Розробка Стратегії розвитку культури

•

Реалізація

Грант у розмірі до 300 000 євро для реалізації своєї Стратегії розвитку
культури
Взяти участь у конкурсі можуть нестоличні міста
з п’яти країн регіону Східного партнерства, тобто
Азербайджану, Вірменії, Грузії, Республіки
Молдова та України, можуть брати участь у
даному конкурсі заявок.

30.06.2021
https://bit.ly/3fvxa8w
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

«ІДЕЇ НАРОДЖУЮТЬ ЗМІНИ»

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 наступні розділи:
•

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ щодо рекомендацій з підготовки проєкту та
подання грантової заявки, посилання на різноманітні платформи з
пошуку грантових конкурсів

•

БЕСКОШТОВНІ ОСВІТНІ ПРОЄКТИ: онлайн-курси, тренінги та семінари з
сучасними темами та досвідченими викладачами

•

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ представлені , стислий опис, контактна
інформація, пріорітети діяльності та посилання на офіційні вебсторінки
міжнародних донорських організацій, що діють на території Луганщини
•

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ – це матеріали аналітичних
досліджень
представництв
міжнародних
донорських
організацій, які відображають стан, динаміку та перспективи
розвитку різних сфер життя області
•

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

https://grantloda.cc.ua
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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!

www.facebook.com/groups/depzz
www.facebook.com/dep.mtd/
+38 (06452) 2-30-35
depzz_mtd@ukr.net
https://t.me/depzz01

https://bit.ly/depzzmtd
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