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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 «КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА»

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.
Фонд фінансує проєкт громадської організації у сумі, яка дорівнює зібраній
шляхом краудфандінгу (але не більшій, ніж підтверджена Фондом сума
дофінансування).
Мінімальна сума залучених коштів для дофінансування успішних кампаній, які
Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, становить 50 000 гривень, а
максимальна –200 000 гривень.

Міжнародний фонд «Відродження» в 
рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці
з Європейським Союзом

15.02.2022

https://bit.ly/2QvkHbr
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Учасники конкурсу – громадські організації,
спілки, асоціації, товариства та інші
об’єднання, зареєстровані відповідно до
українського законодавства як неприбуткові
або благодійні організації.

https://bit.ly/2QvkHbr


ПРОЄКТ «РОЗШИРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ В
УКРАЇНІ. НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА ВРАЗЛИВИМ ВПО
ТА ПРИ ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИПАДКАХ»

Німецька організація «Help – Hilfe zur Selbsthilfe», Місія в Україні, через
Благодійну організацію «Благодійний фонд «ХЕЛП Україна» реалізує
проєкт з листопада 2021 року до кінця вересня 2022 року, в межах цього
проєкту в Україні буде підтримано щонайменше 30 підприємств в
Донецькій та у Луганській областях. Help сприятиме реалізації існуючих
стратегій місцевого розвитку та підтримуватиме процес сталого розвитку
в цілому. Проєкт підтримуватиме сервісну діяльність, крафтову діяльність
(виробництво товарів) та сільське господарство.
В межах проєкту будуть підтримані громадяни або мікропідприємства
(існуючі та/або ті, які планують зареєструвати власну справу), яким будуть
надані гранти в натуральній формі – тобто передане обладнання вартістю
до 3000 євро. Також, протягом реалізації проєкту, учасники, заявки яких
були підтримані зможуть взяти участь у бізнес та професійних тренінгах.

Help - Hilfe zur Selbsthilfe

31.01.2022

https://bit.ly/3Jofx7N
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https://bit.ly/3Jofx7N


ДІДЖИТАЛ-ПРОЄКТ DEMOCRACY HUB

Загальнонаціональне опитування, проведене Центром «Нова Європа» та
Фондом Фрідріха Еберта (FES) у співпраці з соціологічною компанією GfK,
виявило небезпечну тенденцію того, що більша частина української молоді не
цікавиться суспільними подіями та не бере участі в політичній чи громадській
діяльності. Це пов’язано з недовірою молоді до державних та соціальних
ініціатив. Цю ситуацію можна змінити, якщо створити умови для
вдосконалення громадянської освіти молоді та її залучення до демократичних
процесів.
Місія проєкту — створити середовище для розвитку комунікативних навичок,
підвищення інтересу до демократії, прав людини, зміцнення молодіжного
лідерства та активної громадянської позиції.

Crossing Borders за фінансування CISU

ПОСТІЙНИЙ

https://bit.ly/3CJFFW9

Запрошуємо: молодь з усієї України

7

https://bit.ly/3CJFFW9
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«ДОБРІ СУСІДИ – ОДНА КРАЇНА»

Метою проведення конкурсу є сприяння підвищення громадянської
свідомості та активності в Луганській та Донецькій областях, формування у
жителів відчуття співпричетності до креативних перетворень з підвищення
якості та комфорту міського простору, виявлення ініціатив, спрямованих на
естетичне оформлення, благоустрій та моделювання сучасного
урбаністичного артпростору у 14 цільових містах ініціативи «Добрі сусіди –
одна країна», отримання перших уречевлених результатів такого
перетворення.
Географія конкурсу: Костянтинівка, Краматорськ, Торецьк, Покровськ,
Слов’янськ, Маріуполь, Бахмут (Донецька область); Станиця Луганська,
Старобільськ, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Сватове, Рубіжне і Попасна
(Луганська область), а також населені пункти, які входять до відповідних ОТГ.
Грантова підтримка надається організатором у грошовій формі. Сума
допомоги може становити до 100 000 грн.

USAID DG-East

20.04.2022

https://bit.ly/3HZY6J9

Конкурсантами можуть бути ОСББ і
АОСББ, а також ГО і БО за умови
відповідності критеріям відбору

https://bit.ly/3HZY6J9
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НАЦІОНАЛЬНА КАМПАНІЯ ДЛЯ ЗМІНИ ПОВЕДІНКИ 
ЩОДО СОРТУВАННЯ ВІДХОДІВ

Проєкт «ГОВЕРЛА» («Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів
місцевого самоврядування») – один з найбільших проєктів USAID з підтримки
органів місцевого самоврядування і реформи децентралізації, має бюджет 74
млн дол. США і виконується компанією DAI з березня 2021 по березень 2026
року.
Цей проєкт допомагатиме Уряду України в подальшому формуванні міцної
правової бази для місцевого самоврядування, яка забезпечуватиме належний
баланс повноважень та обов’язків між органами місцевого самоврядування та
місцевими і центральними органами виконавчої влади.
Проєкт USAID «ГОВЕРЛА» закликає потенційних неурядових партнерів
розробити й запропонувати кампанії, які спрямовані на зміну наміру та
поведінки домогосподарств щодо сортування відходів шляхом впливу на
дітей і молодь та підвищення їхньої обізнаності, розуміння ними проблеми,
вдосконалення їхніх навичок та ставлення до проблеми за допомогою
різноманітних комунікаційних та освітніх інструментів.

USAID

15.02.2022

https://bit.ly/3qoviUB

https://bit.ly/3qoviUB
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КОНКУРС ЗАЯВОК НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ В РАМКАХ 
ПРОЄКТУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗШИРЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ 

ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК НА ДОНБАСІ»

Проєкт спрямований, в першу чергу, на підтримку жінок, які хочуть
розвиватися, займатися економічною діяльністю, здобути освіту, підвищити
свій професійний рівень, працевлаштуватися, але не можуть реалізувати свої
наміри через навантаження домашніми обов’язками. Відсутність в місцевості
дитячих садків/обмежений доступ до послуг дитячих садків або до установ з
догляду за особами похилого віку /особами з інвалідністю унеможливлюють
створення умов для розвитку жінок у бажаній сфері.
В рамках проєкту в 2021-2022 роках ACTED планує надати фінансову підтримку
обраній місцевій громадській організації, досвідченій групі або об’єднанню
громадян (які на момент отримання фінансової підтримки мають бути
зареєстровані зі статусом юридичної особи) з метою формування Центрів
денного догляду за дітьми або Центрів денного догляду за особами похилого
віку/особами з інвалідністю.

Проєкт підтримує Global Affairs Canada.
Розмір гранту: до 850 000 грн.

Територія: населенні пункти Луганської та Донецької областей.

ACTED

28.02.2022

https://bit.ly/34CUrT4

https://bit.ly/34CUrT4
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ТРЕНІНГ “АКТИВНІ ГРОМАДЯНИ”

“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.

за підтримки проєкту «Зміцнення
міжсекторальної співпраці для соціальної
згуртованості

31.01.2022

https://bit.ly/3zSRbyJ

https://bit.ly/3zSRbyJ


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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https://bit.ly/30IrzYd


ФЕМІНІСТИЧНЕ ФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ ПІДТРИМКИ І 
ПІДЖИВЛЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ДІЙ

Глобальний фонд для жінок передбачає світ, де рухи за гендерну
справедливість перетворили владу та привілеї для кількох на рівність для всіх.
Ми були засновані понад 30 років тому, щоб заповнити критичний пробіл у
фінансуванні місцевих організацій з прав жінок. Сьогодні ми є провідним
спонсором організацій, ініціатив та рухів у всьому світі.
Інвестування в низові рухи за гендерну справедливість є одним із
найефективніших способів створення та підтримки довгострокової соціальної
трансформації. Завдяки нашому підходу, який керується рухом, і
феміністським принципам фінансування ми гарантуємо, що кожен отриманий
долар використовується для довготривалого впливу.
Ініціативам та організаціям у сфері гендерної справедливості

Global fund for women

ПОСТІЙНИЙ

https://bit.ly/3E8aTHW
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Запрошуємо ініціативи та організації
у сфері гендерної справедливості

https://bit.ly/3E8aTHW
https://www.globalfundforwomen.org/
https://www.globalfundforwomen.org/
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ТРИВАЄ КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД 
НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ НА ПІДТРИМКУ ДЕМОКРАТІЇ 

Щороку Національний фонд на підтримку демократії (NED) надає фінансову
підтримку сотням неурядових організацій у всьому світі, які працюють на
благо демократичних цілей та зміцнення позицій демократичних інституцій.
NED фінансує лише неурядові організації. Серед них можуть бути: громадські
організації, асоціації, незалежні медіа-ресурси тощо.
Фонд зацікавлений у пропозиціях від місцевих незалежних організацій з
непартійними програмами, спрямованими на:
Розвиток та захист прав людини та законності
Підтримку свободи інформації та незалежних медіа-ресурсів
Зміцнення демократичних формацій та цінностей
Забезпечення звітності та прозорості
Підтримку громадських організацій
Зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів

Підтримку громадянської грамотності
Сприяння вирішенню демократичних конфліктів
Сприяння свободі асоціацій
Підтримка глобальної ринкової економіки

Національний фонд демократії (NED)

25.05.2022

https://bit.ly/3DQPOlj

https://bit.ly/3DQPOlj


СТАРТУЄ КОНКУРС 
«МІСТО АРТ-ІДЕЙ - МІСТО ДЛЯ ЛЮДЕЙ»

Команда ініціативи «Добрі сусіди – одна країна» хоче щоб ваші рідні місця
стали кращими, саме тому проводимо конкурс на кращу арт-ідею із
креативного перетворення міського простору у 15 цільових населених
пунктах проєкту
Таким чином ми сприятимемо підвищенню громадянської активності в
Луганській та Донецькій областях, сформуємо у місцевих громадах відчуття
співпричетності до креативних перетворень із підвищення якості та комфорту
міського простору під девізом «Місто арт-ідей - місто для людей».
Пропонуйте ваші ідеї, ми із задоволенням їх розглянемо та підтримаємо
кращі! Беріть участь та перемагайте! А найдоцільніші прикрасять електронні
каталоги арт-ідей та технічних рішень креативного перетворення цільових
міст проєкту.

USAID

31.05.2022

https://bit.ly/3odkojH
15

У конкурсі можуть взяти участь як мешканці,
так некомерційні громадські організації у
кожному цільовому місті.

https://bit.ly/3odkojH


КОНКУРС З ПІДТРИМКИ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ 
«БАЙДУЖІСТЬ – ЦЕ НЕ ПРО НАС!»

Конкурс для підтримки як наявних соціальних, екологічних, патріотичних
ініціатив, так і започаткування нових, які покликані підвищити згуртованість
населення задля спільного вирішення питань, які є соціально-важливими та
екологічними.
Передбачено 50 грантів до 1000 грн (у негрошовій формі).
Географія конкурсу: Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ,
Лисичанськ, Маріуполь, Покровськ, Попасна, Рубіжне, Сватове,
Сєвєродонецьк, Слов’янськ, Станиця Луганська, Старобільськ і Торецьк.

фінансується проєктом USAID 
«Демократичне врядування у Східній Україні»

21.05.2022

https://bit.ly/32vX4Fd

До участі в конкурсі запрошуються учні та
колективи шкіл

16

https://bit.ly/32vX4Fd


ГРАНТОВА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВ, ЯКІ
ПРАЦЮЮТЬ НА ПЕРЕТИНІ СФЕРИ МИСТЕЦТВ ТА
ПРАВ ЛЮДИНИ

Freedom House оголошує конкурс грантів для громадських організацій та
ініціатив з усіх регіонів України, які працюють на перетині сфери мистецтв та
прав людини для втілення проєктів, направлених на підтримку та захист
свободи художнього самовираження, прав митців та свободи слова в
Україні. Дедлайн – 31 січня 2022 року.

Freedom House планує підтримати чотири ініціативи. Сума кожного гранту не
має перевищувати 16,000 доларів США. Заявки мають бути подані
англійською, українською та/або російською мовою в електронному вигляді.

Орієнтовний початок проєктної діяльності – 1 квітня 2022 року. Проєкти
мають бути розраховані на термін від 6-ти до 12-ти місяців.

Freedom House

31.01.2022

https://bit.ly/3EkOkyV
17

https://bit.ly/3EkOkyV


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
18

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

31.12.2022

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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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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КОНКУРС ДЛЯ ЖІНОК-ПІДПРИЄМНИЦЬ

Україні стартує конкурс для жінок підприємиць “Створено жінками”. Про це
повідомили організатори – Франко-українська торгово-промислова палата.
Цьогорічний конкурс покликаний відзначити підприємиць, які розвивають
свою справу в умовах пандемії, спростувати упередження щодо жінок в
бізнесі, посилити їхні можливості, а також надихнути не боятися розпочинати
власну справу.
Учасниці змагатимуться за головний приз премії — 100 000 грн на розвиток
справи та ділову поїздку у Париж. Також всі учасниці можуть презентувати
свої проєкти та знайти підтримку інвесторів, менторів, в тому числі — серед
французької бізнес спільноти

Франко-українська
торгово-промислова палата

30.01.2022

https://bit.ly/30XeTge

https://bit.ly/30XeTge
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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)

ВІДКРИТИЙ

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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ГО «НОВА Енергія»

28.02.2022

https://bit.ly/31oirYX

Щоб стати учасником програми необхідно:
•мати бажання опановувати нові знання

та навички;
•на момент подання заявки бути

студентом;
•мати зацікавленість в аналітичних

дослідженнях та бажання надалі
працювати в аналітичному центрі;
•бути не старше 35 років;
•прагнути отримати перший досвід

трудової діяльності.

СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ В АНАЛІТИЧНОМУ ЦЕНТРІ 
ГО «НОВА ЕНЕРГІЯ»

Конкурс спрямовано на залучення студентів вищих навчальних закладів до
роботи аналітичних центрів; популяризацію роботи аналітичних центрів та
практики аналітичних досліджень серед випускників вищих навчальних
закладів.
Стажерам буде запропоновано спробувати себе у кількох напрямках роботи,
серед яких:

• Відповідальне надрокористування;
• Молодіжне та соціальне підприємництво;
• Аналітик Ініціативи прозорості видобувних галузей;
• Еколог-аналітик з ОВД та СЕО;
• Стратегічний розвиток територіальних громад;
• Інструменти демократії та розвиток громадянського суспільства;
• Журналістика та PR;
• Оцінка корупційних ризиків у документах державного планування;
• соціологія та навчання дорослих;
• вплив видобувних галузей на гендерно соціальний розвиток ТГ.

https://bit.ly/31oirYX
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USAID

15.02.2022

https://bit.ly/3ED4kwz

ГРАНТОВА ПРОГРАМА USAID 
ПРОЄКТУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), який впроваджується компанією
Tetra Tech ES, Inc. Це грантова програма з розвитку потенціалу об’єднаних
територіальних громад, що вирішують або планують вирішувати проблемні
питання, пов’язані з екологічно чистою енергетикою. А саме об’єднаних
територіальних громад, що мають потребу та висловлюють заінтересованість
у підвищенні своєї здатності використовувати підходи, процеси, стратегії або
методології щодо зменшення наслідків кліматичних змін, сприяння сектору
екологічно чистої енергетики, охорони довкілля тощо. У рамках програми
будуть вирішуватись загальні питання розвитку інституційного потенціалу
об’єднаних територіальних громад, що допоможе їм успішно займатись
діяльністю в секторі екологічно чистої енергетики.

https://bit.ly/3ED4kwz
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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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ГРАНТ КЛІМАТИЧНІ ІННОВАЦІЙНІ ВАУЧЕРИ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ МСБ

Українські підприємці можуть отримати грант до 50 000 EUR на розробку
кліматичних інновацій, екологічних технологій, що зменшують викиди
парникових газів та підвищують ефективність споживання енергії.

Взяти участь у грантовому конкурсі можуть компанії малого та середнього
бізнесу, які впроваджують або розробляють дружні до довкілля технології, є
зареєсторованою юридичною особою (приватною компанією) на території
України, здійснюють свою діяльність щонайменше 1 рік до подачі заявки і
готові до співфінансування у розмірі щонайменше 25% від суми гранту.

ЄС у рамках ініціативи EU4CLIMATE

28.02.2022

https://bit.ly/3FtBb7k

https://bit.ly/3FtBb7k
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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


29

ІННОВАЦІЙНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОДУКТ

Програма «Інноваційний культурний продукт» відповідає пріоритетним
напрямам діяльності Фонду, а саме:
Сприяння впровадженню сучасних цифрових технологій, розробці
інноваційного культурного продукту, кроссекторальних та міжрегіональних
проектів для розкриття творчого потенціалу, ефективної творчої та
економічної діяльності у сфері культури та креативних індустрій.
Підтримка проєктів міжнародної співпраці та просування українського
культурного продукту за кордоном, посилення зв’язків з міжнародним
культурним середовищем для створення позитивного іміджу України.
Підтримка розвитку та функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя на території України, а також поза її межами.
Підтримка проєктів, спрямованих на протидію інформаційній складовій
російської військової агресії, осмислення ролі українських воїнів у
забезпеченні безпеки України та Європи під час збройної агресії Російської
Федерації, створення позитивного іміджу захисників (захисниць) України.
Бюджет програми на 2022 рік – 130 млн грн*

Український культурний фонд

20.01.2022

https://bit.ly/3sKQJkf

https://bit.ly/3sKQJkf
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ПРОГРАМА ЛЮДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ «КУСАНОНЕ» 

Запропонована Урядом Японії програма фінансової допомоги для проектів
розвитку призначається для задоволення різноманітних потреб країн, що
перебувають у стані розвитку. Ця програма, яка також відома як «програма
Кусаноне», сприяє проектам, що пропонуються різними організаціями, як
неурядовими організаціями, так і місцевими державними організаціями.
Програма Кусаноне набула високого рейтингу завдяки тому, що вона
забезпечує гнучке та швидке сприяння основним проектам розвитку.
За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам,
науководосліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з
метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих
організацій. Наявність коштів програми Кусаноне у кожній окремій країні
забезпечується Офіційною Допомогою Розвитку (ОДР) разом із новітніми
видами співробітництва, що впливатимуть на добробут суспільства

Посольство Японії в Україні.

Щорічно до 

20 березня

http://bit.ly/2lYHA7z

Запрошуємо місцеві та міжнародні неурядові
організації (незалежно від громадянства), лікарні,
початкові школи, науководосліджувальні
інститути та інші неприбуткові організації.

http://bit.ly/2lYHA7z
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SCHOLARSHIP В УКРАЇНІ" ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗВО

У жовтні 2021 року стартував VIII конкурс проєкту “Scholarship в Україні”
для студентів ЗВО. Грантодавачем виступив партнер проєкту:
PromoCodius – міжнародний маркетплейс, який моніторить актуальні
знижки, промокоди та акційні пропозиції багатьох магазинів та брендів,
в тому числі й міжнародних, для вашої зручності та економії часу.
В рамках цього конкурсу надається грант переможцю в розмірі 15 000
грн. Для участі в конкурсі студентам потрібно написати аналітичну
статтю на запропоновану організаторами тему.

PromoCodius

16.02.2022

https://bit.ly/3GCBAp0

участь можуть взяти студенти:
• громадяни України;
• 1 – 5 курсу (в т.ч. магістри);
• денної форми навчання;
• на контрактній та бюджетній основі.
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МАГІСТРАТУРА В ШВЕЦІЇ

Це можливість закінчити магістратуру у Швеції для лідерів, які мріють
зробити свій вклад у сталий екологічний, соціальний та економічний
розвиток України.
Програма пропонує стипендію на навчання на одному з магістерських
курсів, які стосуються сталого розвитку, інновацій або відповідального
управління. Ви пройдете курс, який поєднує практику й теорію,
познайомитеся з лідерами з інших країн та зрозумієте, як влаштоване
шведське суспільство. Шомісячну стипендію, витрати на подорож і
страхування покриють.
Стипендіями опікується Шведський інститут. Це одна з тисяч
можливостей ЄС для України.

House of Europe

28.02.2022

https://bit.ly/33ixALU
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КОНКУРС ПРОЄКТІВ ЄВРОКЛУБІВ-2022 

Євроклуб – це неформальне об’єднання молоді на чолі з координатором,
спрямоване на поширення європейських цінностей, що реалізує себе в
позакласній діяльності. В Україні діє Мережа євроклубів Представництва
ЄС, що налічує понад 350 осередків.
30 євроклубів-переможців отримають консультаційну, фінансову та
організаційну підтримку для втілення свого проєкту, запрошення на
навчальний вебінар та Форум мереж ЄС восени 2022 року.
Запрошуємо до участі у новому Конкурсі проєктів для євроклубів від
Представництва ЄС в Україні!
Один євроклуб може подати необмежену кількість проєктів, проте
відібрано буде не більше одного проєкту від одного клубу.
Конкурс вітає мережування, тому перевага надаватиметься ідеям проєктів,
до виконання яких залучено не менше 3-х євроклубів, а також співпраця з
іншими мережами ЄС, наприклад Інформаційними центрами ЄС, Young
European Ambassadors, випускниками Програми Еразмус, EU Study Days,
Коледжу Європи тощо.

ЄС

12.02.2022

https://bit.ly/3GsfcPk

https://bit.ly/3GsfcPk
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА
ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА 2022/23

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 2022/23 підтримує
індивідуальний розвиток молодих, цілеспрямованих громадян.
Програма передбачає
• 2 семестри навчання в одному з 5 польських академічних центрів
(Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін);
• як мінімум, 2-х тижневе професійне стажування в державних, приватних
та громадських організаціях
• а також тренінги та майстер-класи.
Стипендія надаватиметься молодим лідерам і фахівцям з вищою освітою,
зацікавленим у розвиткові демократії, ринкової економіки та
громадянського суспільства в своїх країнах і регіоні.

01.03.2022

https://bit.ly/34Js5ql

https://bit.ly/34Js5ql
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БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-КУРСИ 

МАССАЧУСЕТСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ

Массачусетський технологічний інститут — приватний дослідницький
університет із спільним навчанням, заснований у 1861 році, — присвячений
розширенню знань та освіті студентів у науці, технологіях та інших галузях
науки, які найкраще слугуватимуть нації та світу в 21 столітті.
Массачусетський технологічний інститут відкрив безкоштовний доступ до
своїх курсів. Більшість проєктів представлені без дедлайну, тому пройти їх
можна в будь-який час. На сайті представлено більше 10 різних напрямків:
від дизайну і мистецтва до медицини і комп'ютерних наук. Також студенти
можуть отримати підтверджуючий сертифікат за невелику плату

MITx

без дедлайну

https://bit.ly/3DZKuLK
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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)

19.05.2022

https://bit.ly/3r30rOb

Запрошуємо молодь віком 10–35 років

https://bit.ly/3r30rOb
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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

16.02.2022

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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КОНКУРС РЕЦЕНЗІЙ НА КНИГИ НІМЕЦЬКИХ АВТОРІВ
XXI СТОЛІТТЯ

Запрошуємо всіх, хто цікавиться літературою, взяти участь в конкурсі
рецензій на книги німецьких авторів XXI століття. Книги можна читати в
оригіналі німецькою мовою або в перекладі. Рецензії на конкурс
можна подавати німецькою або українською мовою. В конкурсі можуть
брати участь школярі, студенти, фахівці будь-якої спеціальності.
Переможці отримають дипломи та цінні призи! Переможці, які
посядуть І місце в кожній категорії, отримають подарунковий
сертифікат на суму 1000 грн. для придбання товарів у
найпопулярнішому книжковому інтернет-магазині України, де окрім
книг можна також купити одяг, аксесуари, канцтовари, предмети
декору, настільні ігри, товари для творчості та багато іншого!
Переможці, які посядуть ІІ і ІІІ місця в кожній категорії, отримають
подарунки з символікою Goethe-Institut в Україні.

за фінансування Goethe-Institut в Україні

07.02.2022

https://bit.ly/31kUUri

https://bit.ly/31kUUri
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ПРОГРАМА ФОНДУ РОЗВИТКУ 
УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ – 2021

Посольство Сполучених Штатів Америки запрошує незалежні засоби масової
інформації (друковані, радіо, телевізійні та електронні) подавати заявки на
конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ. Конкурс проходить на постійній
основі та не має кінцевого терміну. Гранти надаються за наявності коштів.
Програма “Фонд розвитку українських ЗМІ” адмініструється Відділом преси,
освіти та культури Посольства США в Україні. Кошти фонду спрямовані на
підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським
журналістам, медіаорганізація і недержавним організаціям, які працюють над

проектами, пов’язаними з медіа.
Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування,
якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.
Максимальна сума фінансування становить 50 000 дол. США, однак середній
розмір грантів становить 15 000 – 25 000. Сума гранту залежить від обсягу
запланованої діяльності та періоду виконання проекту, який може тривати від
1 до 12 місяців.

Посольство США в Україні

ПОСТІЙНА

https://bit.ly/3o2vDLJ

https://bit.ly/3o2vDLJ
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КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ ДЛЯ РЕГІОНАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ,
СПРЯМОВАНИХ НА ЇХ ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК

Міжнародна організація «Інститут висвітлення війни та миру» (Institute for
War and Peace Reporting) запрошує незалежні регіональні центри
журналістських розслідувань подати заявку на участь у проєкті та
фінансування проєктів власного розвитку (короткі концепції).
Мета конкурсу – залучити до співпраці найбільш перспективні регіональні
центри журналістських розслідувань, допомогти їм доопрацювати
реалістичні плани розвитку і сприяти підвищенню їх організаційної,
редакційної і фінансової стійкості шляхом фінансування їх проєктів розвитку.
Розмір грантів: загальний бюджет конкурсу дорівнює 186 000 євро,
максимальна сума гранту не може перевищувати 30 000 євро. IWPR планує
підтримати 6 проєктів середньою вартістю 5 000 євро і 6 проєктів
середньою вартістю 25 000 євро. Цілі та очікувані результати проєкту мають
бути здійсненними та відповідними до наявних ресурсів та періоду
реалізації проєкту. Бюджет має бути адекватним запропонованій діяльності,
ощадливим, прозорим і конкурентоспроможним.

Institute for War and Peace Reporting

31.01.2022

https://bit.ly/3FqzuYr

https://bit.ly/3FqzuYr
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ГРАНТИ НА ПРОЄКТИ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ

House of Europe пропонує гранти від 6 000 до 7 300 євро на втілення проєктів,
що допоможуть 16-25-річним з областей проявити себе.
Участь у конкурсі можуть взяти культурні та мистецькі організації, що мають
ідею захопливого культурного проєкту й шукають фінансування та хочуть
отримати погляд зі сторони від ментора з ЄС або Великої Британії.
Крім власне фінансування ви також отримаєте:
• Напарника в обличчі ментора або менторки з ЄС або Великої Британії.
• Можливість розвинути мистецьку спільноту поза столицею та допомогти
місцевій творчій молоді реалізувати здібності.
• Контакти активних організацій з областей та спільні зустрічі, де ви зможете
поділитися перемогами та порадитися.
• Участь у спільноті випускників, а це — контакти найвпливовіших українських
мистецьких організацій та ще більше грантів.

House of Europe

21.02.2022

https://bit.ly/3ryK3DZ

https://bit.ly/3ryK3DZ
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УКФ ОГОЛОСИВ КОНКУРС НА ЛОТИ
З ПІДТРИМКИ КІНОДЕВЕЛОПМЕНТУ

Із 24 грудня до 25 лютого, 18:00, Український культурний фонд приймає
проектні заявки:
ЛОТ 4. “Розвиток кінопроєкту ігрового кіно”
Мета ЛОТу – сприяння розвитку (девелопменту) кінопроектів, сценарної
справи в Україні, українському кіновиробництву ігрового кіно, відкриттю нових
імен в галузі сценарної майстерності, заохоченню до міжнародної копродукції,
залучення партнерів з інших країн.

Загальний бюджет ЛОТу – 35 млн грн.
Мінімальна сума гранту: 300 тис. грн, максимальна сума гранту 500 тис. грн.

ЛОТ 5. “Препродакшн неігрового кіно”
Мета ЛОТу – сприяння розвитку сценаріїв неігрових (документальних) фільмів
для широкої глядацької аудиторії, сценарної справи, кіновиробництва
неігрового (документального) кіно в Україні, відкриттю нових імен в галузі
сценарної майстерності, заохоченню до міжнародної копродукції, залученню
партнерів з інших країн.

Загальний бюджет ЛОТу – 10 млн грн.
Мінімальна сума гранту 100 тис. грн, максимальна сума гранту: 300 тис. грн

25.02.2022

https://bit.ly/3GrhVc0

https://bit.ly/3GrhVc0
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КІНО, ЩО ЗМІНЮЄ: КОНКУРС CIVIL PITCH 2.0

Civil Pitch повертається на 19 Docudays UA! Civil Pitch 2.0 триватиме два роки
та розпочнеться як конкурс ідей, що згодом трансформується в лабораторію
документального кіно. Темою проєкту стане «Кіно, що змінює».

На першому етапі будуть обрані дванадцять проєктів, які візьмуть участь у
воркшопі під керівництвом міжнародних фахівців і будуть представлені на
пітчінгу під час Docudays UA у березні 2022 року. У результаті пітчингу чотири
проєкти-переможці отримають фінансування на виробництво
короткометражних документальних фільмів (тривалість 8-15 хвилин) у
розмірі 210 000 гривень, а також менторську підтримку від провідних
міжнародних професіоналів. Прем’єра стрічок відбудеться на Docudays UA у
2023 році.

USAID

18.02.2022

https://bit.ly/32LsYxx

Конкурс відкритий для режисерів/-ок,
правозахисників/-ць і громадських активістів/-ок.

https://cutt.ly/nQYqQM1
https://bit.ly/32LsYxx
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КОНКУРС «КУЛЬТУРА. СПІЛЬНОТА»

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.

Фонд фінансує проєкт громадської організації у сумі, яка дорівнює зібраній
шляхом краудфандінгу (але не більшій, ніж підтверджена Фондом сума
дофінансування).

Мінімальна сума залучених коштів для дофінансування успішних кампаній,
які Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, становить 50 000
гривень, а максимальна –200 000 гривень.

Міжнародний фонд «Відродження» в рамках
проєкту “EU4USociety” у співпраці з
Європейським Союзом

15.02.2022

https://bit.ly/2QxMYOr

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

https://bit.ly/2QxMYOr
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КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКІ ПРОЄКТИ ЗА ПІДТРИМКИ УКФ

Творимо разом український культурний продукт разом.
Український культурний фонд ‒ державна установа, що створена з метою
сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі,
забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального і духовного
потенціалу особистості та суспільства, широкого доступу громадян до
національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та
інтеграції української культури у світовий культурний простір. Підтримка
проєктів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних
засадах.

Український культурний фонд

Січень 2022

http://bit.ly/2CMTOFu

http://bit.ly/2CMTOFu
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КОНКУРС «КРАУДФАНДІНГ ДЛЯ МЕДІА»

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.
Фонд фінансує проєкт громадської організації у сумі, яка дорівнює зібраній
шляхом краудфандінгу (але не більшій, ніж підтверджена Фондом сума
дофінансування).
Мінімальна сума залучених коштів для дофінансування успішних кампаній,
які Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, становить 50 000
гривень, а максимальна –200 000 гривень.
Кошти гранту від Фонду може бути спрямовано як на виробництво контенту,
так і на розвиток медіа, зміцнення його як організації (формування стратегії
розвитку, маркетингові дослідження, налагодження бізнес-процесів тощо).

Міжнародний фонд «Відродження» в
рамках проєкту “EU4USociety” у
співпраці з Європейським Союзом

15.02.2022

https://bit.ly/3xqyiS4

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

https://bit.ly/3xqyiS4
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ПРЕМІЯ ЄС У СФЕРІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 2022

Це найпрестижніша премія ЄС у сфері охорони культурної спадщини, яка вже
20 років відзначає кращі практики зі збереження пам'яток.
Ви можете отримати нагороду за ентузіазм у збереженні культурної
спадщини або проєкт з консервації, досліджень, освіти або підвищення
обізнаності у сфері. Ознайомитися з вимогами кожної з категорій можна на
сайті.
Винагороди розміром 10 000 євро вручать під час церемонії у Празі навесні
2022 року.
Премія започаткована Європейською комісією та реалізується організацією
Europa Nostra. Це одна з тисяч можливостей ЄС для України.

House of Europe

01.02.2022

https://bit.ly/3dQmr7e

https://bit.ly/3dQmr7e
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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

01.04.2023

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

