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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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DAI GLOBAL LLC ОГОЛОШУЄ ЗАПИТ НА ПОДАННЯ
ГРАНТОВИХ ЗАЯВОК

Метою молодіжної відеопрограми є поділитися із молоддю, яка проживає в
територіальних громадах, ідеями реформи децентралізації, а також показати
можливості, які вона дає у великих та малих громадах.

Цілі ініціативи різнопланові, а саме:
Молодіжна відеопрограма має бути спрямована на покращення розуміння
молоддю того, як працює децентралізація, вона має допомогти їм
максимально використовувати своє право на участь та впливати на прийняття
рішень у своїй громаді;
Молодіжна відеопрограма має стати нагодою для створення нових
національних та транснаціональних мереж та обміну передовим досвідом;
Молодіжна відеопрограма також має бути спрямована на розробку заходів
для підтримки структурованого та змістовного діалогу й налагодження
партнерських стосунків між особами, які приймають рішення, та молоддю;

USAID

28.02.2022

https://cutt.ly/iO705xv

Молодіжна відеопрограма, орієнтована на
молодих людей віком 18-25 років, має
зосередитися на таких темах:
• активна участь;
• інструменти місцевої демократії;
• доступність влади;
• культурне різноманіття;
• соціальна інклюзивність;
• гендерна рівність;
• майбутнє України та молодіжна активність
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ПРОГРАМА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СХІДНОЇ УКРАЇНИ

Данська рада у справах біженців (DRC) за фінансової підтримки уряду
Швейцарії, наданої через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва, і
уряду Великої Британії розпочинає новий проект, спрямований на підтримку
внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та осіб, які постраждали від конфлікту в
Україні, у стабілізації їх життя, досягненні довгострокових рішень шляхом
працевлаштування, самозайнятості та отримання доходів, можливостей
професійної освіти, зміцнення інституційного потенціалу та змін в
законодавстві Україні.

Географія проекту: Підконтрольна Україні територія Луганської області
(включаючи Сватівський, Сєвєродонецький, Старобільський, Щастинський
райони), підконтрольна Україні територія Донецької області (включаючи
Бахмутський, Волноваський, Краматорський, Маріупольський, Покровський
райони).

DRC

В залежності 
від програми

https://bit.ly/3oKOcUo
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КОНКУРС НА ОДЕРЖАННЯ СУБГРАНТУ «ПОЛІПШЕННЯ
СПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД УПРАВЛЯТИ СВОЇМИ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ»

Програма USAID АГРО надасть субгрант зареєстрованому українському
приватному підприємству, бізнес-компанії, неурядовій організації чи бізнес-
асоціації. Мета субгранту – надання консультативної підтримки та
проведення заходів з обміну досвідом спеціалістів із землеустрою в громадах
щодо найскладніших та актуальних питань застосування земельного
законодавства, а також найкращих практик землеустрою громади.

Програма USAID

28.02.2022

https://bit.ly/3IS1Ahq
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Заявниками можуть бути українські
організації (зареєстроване українське
приватне підприємство, підприємницька
компанія, неурядова організація чи бізнес-
асоціація), що представляють органи
місцевого самоврядування та/або
землевпорядні та/або містобудівні
об’єднання громад.

https://bit.ly/3IS1Ahq


ЗМІЦНЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО АКТИВІЗМУ СЕРЕД 
МОЛОДІ - 4 ХВИЛЯ 

Навчання учасників відбуватиметься в онлайн-форматі в березні-квітні, після
чого відібрані команди зможуть реалізовувати власні проєкти.

Для участі у проєкті “Зміцнення громадянського активізму серед молоді”
необхідно сформувати команду у складі від 3 до 5 учасників віком від 18 до
35 років. Ми запрошуємо учасників з усіх областей України.

Якщо Ви:
- є представником ініціативної групи, що впроваджує позитивні зміни у
своєму закладі освіти, місті, селищі або в ОТГ та плануєте зареєструвати
громадську організацію найближчим часом;
- засновник/член/волонтер громадської організації, котра була офіційно
зареєстрована не більше 1 року тому, та потребуєте допомоги в організації
своєї діяльності,

25.02.2022

https://bit.ly/3B2LdMd
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ГО «Фонд “Професійний розвиток Харкова”»

https://bit.ly/3B2LdMd


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
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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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НОВИНИ-МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

Ціль конкурсу:
Медіаграмотність має на меті дозволити громадянам розвинути критичне
мислення та навички використання ЗМІ. Медіаграмотність також є потужним
інструментом для обмеження впливу дезінформації. З цією метою заходи з
медіаграмотності будуть стимулювати обмін знанням стосовно політики та
практики медіаграмотності. Підтримка передбачає розвиток інноваційних
транскордонних ініціатив медіаграмотності і медіаспільнот по всій Європі в
умовах постійно мінливого цифрового медіа-ландшафту й з урахуванням
поточної поведінки користувачів у різних вікових групах.
Очікувані результати:
Створення загальноєвропейських консорціумів, що розширюють передовий
досвід за національними, культурними та мовними кордонами, а також
розробляють і підвищують інструменти та заходи з медіаграмотності, щоб
забезпечити передачу таких практик якомога ширшій аудиторії, охоплюючи
різні види способів надання медіа;
Виникнення форумів для обміну передовим досвідом серед певних вікових
груп, груп з обмеженими навичками медіаграмотності чи доступу до них;
Підтримка фахівців з медіаграмотності, щоб вони адаптували свою практику
до нових медіа-форматів та змінних моделей споживання медіа.

програма “Креативна Європа”

06.04.2022

https://bit.ly/3HRdFmH

https://bit.ly/3HRdFmH
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«ПОКРАЩЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПОСЛУГ ДЛЯ ЖІНОК ТА 
ДІВЧАТ ІЗ ВРАЗЛИВИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ»

Ці гранти для підтримки місцевих та регіональних адвокаційних ініціатив, які
впроваджують місцеві жіночі правозахисні організації. Вони спрямовані на
покращення доступу до медичних, освітніх, соціальних та адміністративних
послуг для жінок та дівчат.
Бенефіціарками ініціатив можуть бути дівчата і жінки з уразливих груп
населення, а саме: жінки та дівчата з інвалідністю, літні жінки (65+),
внутрішньо переміщені особи, ромські жінки, сільські жінки, багатодітні
матері, ЛБТК+, ВІЛ-позитивні жінки, ветеранки, жінки і дівчата, які
постраждали внаслідок російсько-української війни.
У конкурсі можуть брати участь юридично зареєстровані в Україні
неприбуткові неполітичні організації, очолювані жінкою.
Тривалість гранту: від 6 до 8 місяців.
Максимальне фінансування кожної окремої заявки не має перевищувати суму
160 тисяч гривень.

Уряду Канади

26.02.2022

https://bit.ly/3gLHcCC

https://bit.ly/3gLHcCC
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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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МІКРОПРОЕКТИ 2022

Посольство Німеччини в Україні щороку надає підтримку окремим відібраним
мікропроектам, спрямованим на поліпшення умов життя вразливих верств
населення. Йдеться про проекти, що реалізовуються протягом короткого
періоду, як правило, до трьох місяців, і не призводять до періодичних
зобов'язань Посольства. Необхідне обладнання для проектів закуповується в
Україні. Заробітна плата, гонорари, витрати на відрядження, витратний
матеріал, електроенергія, газ, опалення, тощо не включені до фінансової
підтримки, а покриваються проектним партнером самостійно.
Посольство підтримує організації/установи/спілки/неурядові організації у
здійсненні їхніх проектів шляхом надання часткового фінансування, за умови,
що заявник не може самостійно реалізувати свій проект. Це означає у будь-
якому випадку обов’язкову наявність власного внеску заявника (також і
нефінансового, наприклад, у формі виконання робіт власними силами, надання
транспортних послуг, технічного нагляду або сервісних послуг). Можливе
часткове фінансування третіми сторонами (приватними донорами, громадами,
місцевими підприємцями).

Посольство Німеччини в Україні

25.02.2022

https://bit.ly/3saI9K2

https://bit.ly/3saI9K2


ПРИЙОМ ЗАЯВОК ДЛЯ БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА В 
ПРОЕКТАХ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДОНЕЦЬКОЇ ТА 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

Данська рада у справах біженців (DRC) за фінансової підтримки уряду
Швейцарії, наданої через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва,
і уряду Великої Британії продовжує «Програму економічного розвитку
східної України», яка спрямована на підтримку вразливих верств населення
через посилення їхньої ролі в місцевій економіці та залучення у виробничо-
збутові ланцюжки.

Проєкти, які DRC планує реалізувати разом з партнерами, мають покращити
умови життя місцевого вразливого населення та збільшити їхній дохід.
Такими партнерами DRC можуть стати приватні підприємства будь-яких
форм реєстрації, об'єднання виробників сільськогосподарської продукції,
комунальні підприємства та ін.

Партнерство буде здійснюватися за принципом співінвестування: грантова
підтримка від DRC до 100 тис. доларів США та обов’язковий вклад партнера
до 50 % загального бюджету проєкту.

DRC

без дедлайну

https://bit.ly/3FIyQ8y

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/3FIyQ8y


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
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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
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https://bit.ly/32vX4Fd


КОНКУРС ПІЛОТНИХ ГРОМАД НА УЧАСТЬ У ПРОЄКТІ
“ПРОЗОРА ТА ПАРТИСИПАТИВНА СИСТЕМА
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗЕЛЕНИХ ЗОН В УКРАЇНІ: ITREE4UA”

За результатами конкурсного відбору визначається не менше трьох пілотних
громад в різних регіонах України, які отримають субгрант (безповоротну
фінансову допомогу) у розмірі 5000 (п’ять тисяч) доларів США у гривневому
еквіваленті за курсом НБУ на момент перерахування коштів.
Ви активна громадська організація, якій не байдужа доля дерев вашої ОТГ?
Ви розумієте навіщо потрібна інвентаризація зелених насаджень? Маєте
мотивацію зробити вашу громаду кращою?
Тоді залюбки запрошуємо до співпраці та чекаємо на вашу заявку!
Ми шукаємо об’єднані територіальні громади, які:

• представляють різні регіони України (Схід,
Захід, Південь та Центрально-північний регіон);
• об’єднують населені пункти різного типу
(село, селище міського типу, місто);
• мають активну налагоджену
міжсекторальну співпрацю (місцева влада,
бізнеси, громадський сектор тощо);
• додатково вітається наявність затверджених
програмних документів щодо поводження з
зеленими насадженнями та/або впроваджена
інтерактивна (відкрита для громадськості)
система інвентаризації зелених насаджень в
принаймні одному населеному пункті громади.

за фінансової підтримки US Forestry Service
International Programs

28.02.2022

https://bit.ly/3ANioDu
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https://bit.ly/3ANioDu


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
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https://bit.ly/3BZ16mv


22

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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ГРАНТ НА ПРОТОТИП ТВОРЧОГО ВИРОБУ ВІД ЦЕ КРАФТ

Фонд ЦЕ КРАФТ впроваджує Постійний конкурс творців з метою підтримки
мікропідприємців крафтовиків і ремісників. За умовами конкурсу всі охочі можуть
подати ідеї на виготовлення творчого продукту (прототипу). Це Крафт
щоквартально проводить конкурсний відбір на найкращу ідею виробу і фінансує
виготовлення продукту-товару на грантових умовах (безповоротно). Авторські
права на прототип залишаються за автором і надалі він/вона зможуть стати
Продавцем на Це Крафт.

Щоквартально комісія конкурсу визначає від одного до трьох переможців і
фінансуватиме виготовлення товарні зразки. Ми сприятимемо тому, аби ви як
автор стали виробником та підприємцем. З переможцем конкурсу буде укладено
договір на перерахування благодійного внесу від благодійного фонду “Це Крафт”.
Договірвизначає строки виконання заходів для виготовлення виробу і
відповідальність сторін.

20.11.2022

https://bit.ly/3GQ0AJ7

Для кого цей конкурс:
Вам має бути понад 18 років і ви маєте
проживати в Україні.
Конкурс призначений для початківців і тих, хто
бажає створити новий виріб, але не має для
цього достатньо ресурсів і знань.
Якщо ви вже діючий
творець/митець/дизайнер/виробник і вам
порібна підтримка – ми також відкриті для
ваших ідей.

https://bit.ly/3GQ0AJ7
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ГРАНТОВА ПІДТРИМКА КОНСАЛТИНГОВИХ ПРОЄКТІВ

Грантова підтримка консалтингових проєктів, що впроваджуються зовнішніми
консультантами, супроводжуються ЄБРР та фінансуються донорами, спрямована
на надання допомоги підприємствам малого та середнього бізнесу, які
потребують професійних знань і досвіду для зростання й забезпечення
конкурентоспроможності. Вона передбачає залучення досвідчених консультантів
задля виявлення потреб та подальшого розвитку бізнесу.

Європейський банк реконструкції та розвитку має на меті сприяти збільшенню
кількості робочих місць, підвищенню загального рівня кваліфікації співробітників,
нарощенню виробничих потужностей, тощо.

Ці складники безпосередньо впливають на формування ефективного і сталого
бізнес-клімату, а також на розвиток технологій та українського виробництва в
цілому.

ЄБРР

Без дедлайну

https://bit.ly/3rKrKNk

https://bit.ly/3rKrKNk
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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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СХІД ІНВЕСТОРІВ - ДРУГИЙ BATCH

“СХІД Інвесторів” — відкриває новий напрямок для підприємців регіону.
Поринемо на 2 місяці у юридичні, фінансові, ринкові, практичні нюанси
інвестування у інноваційні проекти під керівництвом кращих спеціалістів
фондів України. Деталі: https://www.1991.center/mrpl/invest-program
Як оновити економіку та прискорити технологічний розвиток Східної України?
Об’єднати зусилля та навчитися успішно інвестувати у стартапи.
“СХІД інвесторів” — це онлайн-курс про інвестування в ІТ-технології для
учасників з Донецької та Луганської областей. На ньому дізнаємося, як:
✅знаходити перспективні ІТ-проєкти та заробляти на них;
✅не втратити гроші та інвестувати з розумом;
✅прогнозувати майбутнє стартапів та ІТ-компаній;
✅починати надійне партнерство.

за сприяння Проєкту USAID "Економічна
підтримка Східної України".

01.03.2022

https://bit.ly/3IHpImK

На кого чекаємо у програмі:
✅творців економіки Східної України останніх 30
років;
✅бізнесменів-новаторів, які працюють в ІТ та
розуміють - майбутнє за продуктовим tech-
бізнесом;
✅тих, хто хоче інвестувати та створювати
стартапи як Стів Джобс, Ілон Маск та українські
венчурні інвестори, з якими ми готові
познайомити вас.

https://www.1991.center/mrpl/invest-program
https://bit.ly/3IHpImK
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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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ЄС

28.02.2022

https://bit.ly/3JlsVsg

Подавати заявки можуть як громадяни ЄС,
так і не члени ЄС, якщо їхня концепція, ідея
чи проект фактично розроблені та/або
фізично розташовані в ЄС. Також можливі
спільні/партнерські та консорціумні заявки
за тими ж критеріями, що й для проектів у
ЄС.

ПРИЙОМ ЗАЯВОК НА NEW EUROPEAN BAUHAUS 
PRIZES 2022 

Нагороди будуть відзначати існуючі красиві, стійкі та інклюзивні досягнення та
підтримувати молоде покоління в подальшому розвитку нових концепцій та
ідей.
Призи в 4 різних категоріях, які відображатимуть тематичні осі трансформації,
визначені на етапі спільного проектування Нового Європейського Баухаузу та
натхненні поглядами та досвідом тисяч громадян та організацій ЄС:
• Відновлення зв’язку з природою
• Відновлення почуття причетності
• Розставте пріоритети для місць і людей, які цього найбільше потребують
• Формування кругової промислової екосистеми та підтримка мислення про

життєвий цикл
У кожній із категорій є два паралельні змагання:
 Нові європейські нагороди Bauhaus за існуючі завершені проекти
Переможці отримають 30 000 євро та комунікаційний пакет
Друге місце отримають 20 000 євро та комунікаційний пакет
 Нові європейські висхідні зірки Bauhaus для ідей молодих талантів віком

до 30 років
Переможці отримають 15 000 євро та комунікаційний пакет
Друге місце отримають 10 000 євро та комунікаційний пакет

https://bit.ly/3JlsVsg
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11.03.2022

https://bit.ly/342CsFB

Учасники конкурсу – організації
громадянського суспільства, зареєстровані
на підконтрольних уряду України територіях
Луганської і Донецької областей, які
опікуються питаннями захисту довкілля
Донбасу. Перевага надаватиметься
організаціям, які здійснюють значну частину
своєї діяльності, спрямованої на захист
довкілля, на рівні малих міст і
територіальних громад зазначених областей.

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ «ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ В ДОНЕЦЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ»

Мета конкурсу – підтримати розвиток ідей місцевих громадських
організацій, спрямованих на подолання довкіллєвих проблем на
підконтрольних уряду Україні територіях Донбасу.
Тривалість проєкту: загальна тривалість – до 6 місяців від початку дії
грантової угоди.
Максимальний розмір фінансування одного проєкту – 200 000 гривень.

https://bit.ly/342CsFB
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Міжнародний фонд «Відродження»

11.03.2022

https://bit.ly/3oNns5J

КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ «ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ДЛЯ 
ДОВКІЛЛЯ В ДОНЕЦЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ»

МЕТА КОНКУРСУ: підтримати розвиток ідей місцевих громадських
організацій, спрямованих на подолання довкіллєвих проблем на
підконтрольних уряду Україні територіях Донбасу.
Для переможців конкурсу додатково передбачено проведення навчальної
програми для посилення інституційної спроможності організацій. Програма
включатиме базові тренінги з правової основи діяльності організацій
громадянського суспільства, фінансового менеджменту, комунікації, публічне
звітування про діяльність організації тощо.
Максимальний розмір фінансування одного проєкту – 200 000 гривень.

Учасники конкурсу – організації
громадянського суспільства, зареєстровані на
підконтрольних уряду України територіях
Луганської і Донецької областей, які
опікуються питаннями захисту довкілля
Донбасу. Перевага надаватиметься
організаціям, які здійснюють значну частину
своєї діяльності, спрямованої на захист
довкілля, на рівні малих міст і територіальних
громад зазначених областей.

https://bit.ly/3oNns5J
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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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РОЗПОЧАТО КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ІЗРАЇЛЬСЬКИХ 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ

З 11 січня до 15 березня 2022 року Міністерство освіти і науки України та
Міністерство інновацій, науки і технологій Держави Ізраїль оголошують
конкурс спільних науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки. До участі
запрошуються науковці закладів вищої освіти, науково-дослідних установ і
підприємств.
Проєктні пропозиції приймаються за напрямами:
• Прикладна математика (топологічні матеріали; прикладна математика в

теорії чисел; криптографія; обчислювальна математика);
• Єврейська спадщина (цифрові гуманітарні науки: Єврейсько-українська

спадщина та історія).
Керівники та головні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок,
однак не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.
Переможцям виділяється фінансування на один рік із можливістю
продовження на другий. Рішення щодо фінансування на другий рік
приймається після розгляду результатів першого року роботи.
Кожна сторона покриває витрати, пов'язані з перебуванням вчених у
партнерській країні (транспортні та добові витрати, проживання, медичне
страхування, візова підтримка).

15.03.2022

https://bit.ly/3udglqJ

https://bit.ly/3udglqJ
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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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БІЗНЕС-ІНКУБАТОР МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 
«UKRAINIAN FUTURE» 

Бізнес-інкубатор «Ukrainian Future» – інноваційний простір для майбутніх
підприємців, відкритий для всіх, хто має ідею, прототип винаходу або просто
бажання зануритися в тему підприємництва.
Бізнес-інкубатор Малої академії наук «Ukrainian Future» оголосив старт
реєстрації для участі у Startup World Cup 2022 – найбільшій глобальній
конференції-конкурсі стартапів з фіналом у Кремнієвій долині. Від 13 січня
стартапи можуть подавати заявки для участі у Startup World Cup 2022.
Організатори глобального конкурсу оберуть 12 фіналістів, які 31 березня
змагатимуться за перемогу вже в Києві, у КВЦ «Парковий». Переможця обере
журі після презентації всіх 12 стартапів.
Стартап-переможець українського етапу зможе представити свій проєкт на
Великому фіналі Startup World Cup, що відбудеться у Сан-Франциско.
Головний приз фіналу – 1 млн доларів США.
Startup World Cup – одна з можливостей для українських підлітків та студентів,
що розвиваються у напрямі створення нових інноваційних проєктів.

Учасники: стартапи

01.03.2022

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


39

НОВИЙ ВІДБІР ДО ЄВРОШКІЛ РОЗПОЧАТО

Представництво Європейського Союзу в Україні оголошує набір школярів/ок
9-10 класів, а також студентів/ок та аспірантів/ок закладів вищої освіти на
онлайн-модулі EU Study Days in Ukraine (Єврошколи), які відбудуться у
березні-травні 2022 року.

До участі у проєкті запрошуються ті, хто поділяє європейські цінності, прагне
дізнатися більше про Європейський Союз, а також знайти однодумців, з
якими можна обмінюватися досвідом, втілювати спільні ініціативи та разом
створювати майбутнє України як Європейської держави. Під час навчання,
учасники прослухають лекції від провідних спікерів, серед яких дипломати й
експерти з ЄС та України. Формат Єврошкіл передбачає активні дискусії та
живе спілкування, а учасники отримають нові знання про Євросоюз та
відносини між Україною та ЄС.

ЄС

07.03.2022

https://bit.ly/3ALEGW5

https://bit.ly/3ALEGW5


40

КОНКУРСНИЙ НАБІР ДО ШКОЛИ МЕДІАІНТЕНСИВУ 
«НОВІ ЦИФРОВІ ФОРМАТИ»

Програма двомісячної онлайн-школи «Нові цифрові формати» включає 10
навчальних вебінарів із проблематики цифрової діяльності, що вже стала
реальністю сьогодення (впровадження нових цифрових форматів у
журналістській та громадській діяльності: відкриті дані, контент, монетизація,
блогосфера, мобільна журналістика, SMM i SEO, важливі медійні додатки та
застосунки тощо).
Найактивніші учасники «Нових цифрових форматів» запрошуватимуться до
участі в інформаційних заходах у межах проєкту «Підтримка та розвиток
регіональної медійної мережі «МедіаПроРеформа» (Схід-Захід-Південь-
Центр)» та матимуть можливість брати участь в інших навчальних зустрічах,
інформаційних обмінах і стажуваннях, прес-турах та медіакемпах, які
реалізовує Центр інформаційних досліджень та ресурсних послуг «Меридіан».

Центр інформаційних досліджень та
ресурсних послуг «Меридіан»

25.02.2022

https://bit.ly/3HKe6PI

До участі в онлайн-школі запрошуються
журналісти, громадсько активні блогери,
громадські активісти, місцеві експерти,
представники місцевих громадських
інформаційних мереж, молодіжні лідери та
лідери громад із Дніпропетровської, Харківської,
неокупованої частини Луганської області,
Херсонської, Одеської, Полтавської, Львівської,
Чернівецької та Закарпатської областей, а також
із інших областей України.

https://bit.ly/3HKe6PI
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СЕРТИФІКОВАНА ПРОГРАМА НАВЧАННЯ 
КОНСУЛЬТАНТІВ З ЕКСПОРТУ

ТПП України за фінансування Європейським Союзом та урядом Німеччини
проведе Сертифіковану програму навчання консультантів з експорту.
По успішному завершенні 14-денної програми, Ви отримаєте сертифікат і
потрапите до електронної бази консультантів з експорту ТПП України.
Оновлена програма має на меті:
- сформувати знання та навички з надання експортних послуг та
обслуговування компаній;
- зрозуміти процес експорту та окремих етапів розвитку експортного
напрямку;
- розвинути базу консультантів з експорту в системі експортної підтримки
України.
Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації та відповідності
до кваліфікаційних вимог до учасників Програми.

25.02.2022

https://bit.ly/3sBvWyc

Цільова аудиторія:
Консультанти та експерти регіональних торгово-
промислових палат, які залучаються до надання
експортних послуг бізнесу;
Представники організацій з підтримки бізнесу,
асоціацій, спілок та об‘єднань, державних агенцій
та установ, які надають допомогу бізнесу з питань
розвитку експортної спроможності.
Вимоги до учасників навчання – мають незначний/
не мають досвід в експорті та залучені у
консультування з питань експорту, є
співробітниками вищезазначених організацій та
установ, володіють англійською мовою на рівні
базового розуміння текстів (робота з
англомовними ресурсами).

https://bit.ly/3sBvWyc
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КОНКУРС ЗАЯВОК ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ 
ОБМІНУ МОЛОДДЮ 2022

Метою проектів Ради є заохочення польської та української молоді та
молодіжних працівників до спільних дій – молодіжних обмінів, зустрічей та
інформаційно-пропагандистських проектів, які дадуть можливість взаємного
зближення, виявлення спільних коренів, подолання упереджень та стереотипів
у сприйнятті спільної історії. а також у сучасних відносинах.
Пріоритети 2022 року
• відкриття спільного минулого та культурної спадщини;
• підтримка активної громадянської позиції та підвищення компетенцій

молоді в контексті її участі та залучення до суспільного життя, у тому числі
через сприяння підприємництву та волонтерству;

• посилення співпраці та обміну досвідом між людьми, що працюють з
молоддю, молодіжними центрами та організаціями у сфері технічної та
галузевої освіти, у тому числі впровадження цифрових технологій;

• посилення ініціативи молоді як з територіальних громад України, так і з
сільської місцевості та малих міст Республіки Польща, враховуючи
виклики сучасного світу;

• посилення міжкультурного діалогу шляхом створення умов для
відкритості та взаємоповаги серед молоді;

Польсько-українська молодіжна рада

28.02.2022

https://bit.ly/3oLUQKk

Заявки можуть подавати громадські
організації, навчальні та громадські
установи (крім комерційних структур),
діяльність яких спрямована на молодь.
Учасниками проекту, окрім молоді,
можуть бути люди цієї вікової групи.

https://bit.ly/3oLUQKk
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ДВОРІЧНА ПРОГРАМА ЛІДЕРСТВА ТА МИРОБУДУВАННЯ 
WORLD HOUSE

Програма Rondine Cittadella della Pace World House Program — це
міжнародний досвід громадської участі та трансформації конфліктів з
можливістю протягом двох років навчатися на магістратурі Італійського
університету та жити в містечку разом з міжнародними студентами Через
досвід спільного проживання та спілкування з учасниками з різних країн
відбувається навчальний процес учасників, діалоги та участь у міжнародних
дипломатичних заходах. Програма охоплює багато інноваційних курсів і
проєктів з миробудування, фасилітації, прав людини, лідерства та
громадянського суспільства. Протягом навчання молоді учасники стануть
майбутніми лідерами в умовах швидкої трансформації в своїх країнах після
повернення, отримають магістратуру міжнародного університету та
міжнародні зв‘язки з усього світу.
Де: Італія, м. Рондіне (Тоскана)
Коли: тривалість — 2 роки що включає навчання на магістратурі та участь у
тренінгах з лідерства та миробудування), старт програми — липень 2022 р.
Фінанси: покривається навчання, проживання, участь у заходах і стипендія.

ЄС

06.03.2022

https://bit.ly/3uSqglZ

Вимоги до учасників: вік 21-28 років,
диплом бакалавра (або підтвердження
його отримання у 2022 році), бажання
брати участь та мати досвід у
громадянському суспільстві. Знання
англійської В2, італійська буде перевагою,
але не обов‘язкова.

https://bit.ly/3uSqglZ
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МОЛОДЬ ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ У ПРОГРАМІ 
“SKILLS LAB: LOCAL LEADERS”

Нова навчальна програма “Skills Lab: Local Leaders” дає можливість:
• Знайти однодумців;
• Скласти чек-лист досягнення своїх цілей;
• Дізнатися про досвід інших дівчат та хлопців, які змогли вдосконалити

місцеві громади;
• Отримати готові інструменти впливу на прийняття рішень в громадах, які

допоможуть діяти вже зараз;
• Зафрендитись із молодіжними лідерами та лідерками зі всієї України;
• Дізнатись, хто може підтримати тебе та твою ідею;
• Дізнатись, що таке органи місцевого самоврядування, громадські

організації та навіщо вони потрібні;
• Ознайомитись із поняттям “молодіжна політика” та зрозуміти, як ти

можеш впливати на прийняття рішень.
Учасниці та учасники, які пройдуть всю програму навчання та
продемонструють вмотивованість – потраплять на стажування до іншої
області! Впродовж десяти днів молодь на практиці прокачає свої нові скіли
під наставництвом досвідчених громадських організацій та місцевої влади.

Програма ООН

25.03.2022

https://bit.ly/33oBLq8

Ця програма для тебе якщо:
• Тобі від 18 до 25 років;
• Проживаєш на території Луганської,

Запорізької або Херсонської області;
• Ти маєш велике бажання знайти

можливості для розвитку своєї громади,
втілити власні соціальні ініціативи та стати
частиною позитивних змін!

https://bit.ly/33oBLq8
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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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ЛІТНЯ ШКОЛА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА 2022

Секретаріат Енергетичного співтовариства відкрив конкурс на участь у
літній школі Енергетичного співтовариства. Цьогоріч вона проходитиме
з 20 до 27 серпня в Сараєвському університеті Боснії і Герцеговини.
У процесі навчання 48 аспірантів та молодих спеціалістів поглиблять
знання щодо енергетичного переходу. Учасники також отримають
доступ до платформи для обміну думками й формування майбутнього
енергетичного сектору.
Студенти та спеціалісти із країн Східного партнерства матимуть
можливість безкоштовно приєднатися до навчання. Щасливчиків буде
визначено на основі ретельного конкурсного відбору.

Організацією літньої школи займається
Вишеградський фонд, Friedrich-Ebert-Stiftung
Dialogue Southeast Europe та Факультет
політичних наук Сараєвського університету.

31.03.2022

https://bit.ly/3H8sXmD

https://bit.ly/3H8sXmD


47

Гранти на навчання за кордоном від «Всесвітніх студій»

1 лютого 2022 року Фонд Віктора Пінчука розпочав 13-й конкурс програми
«Всесвітні студії», яка надає талановитій українській молоді гранти на
навчання за магістерськими програмами в 200 кращих університетах світу.
Метою програми є формування групи професіоналів, здатних стати рушійною
силою перетворень в Україні.
Гранти надаються на навчання в галузях, які є особливо важливими для
розвитку України, а саме: аграрні науки, альтернативна енергетика, державне
управління, інженерія та технології, публічне право, екологія й охорона
навколишнього середовища. Фонд також може розглядати заявки для
отримання гранту в інших напрямках освіти, якщо аплікант обґрунтує
важливість змін для України в обраній галузі.
Обов’язковою вимогою до всіх отримувачів грантів є зобов’язання по
завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за
фахом протягом щонайменше 5 років.
Гранти отримають найуспішніші кандидати, відібрані незалежним журі в ході
відкритого конкурсу. Протягом співбесіди апліканти мають представити своє
бачення щодо застосування отриманих знань після повернення в Україну.

Фонд Віктора Пінчука

15.05.2022

https://bit.ly/3azJXU6

https://bit.ly/3azJXU6
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ОБМІНИ МОЛОДДЮ У 2022 РОЦІ

Міністерство молоді та спорту оголошує прийом заявок на участь у конкурсі
проєктів у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю у 2022
році.
На проведення конкурсу проєктів цього року у Державному бюджеті України
передбачено 7 млн грн.
Хто може подавати заявку на участь у конкурсі?
Неприбуткові організації, які працюють з молоддю, зокрема:
• інститути громадянського суспільства;
• заклади освіти;
• комунальні установи, які працюють з молоддю.
Юридичні особи, зареєстровані в Україні подають заявки на участь у конкурсі
до Міністерства молоді та спорту України, керуючись інформацією,
розміщеною на офіційному сайті Мінмолодьспорту.
Організації, які подають заявки на участь у конкурсі до Мінмолодьспорту,
повинні мати партнерську організацію з Польщі та надати відомості про неї при
подачі документів.

28.02.2022

https://bit.ly/33ueQcM

https://bit.ly/33ueQcM
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НАБІР НА ПРОГРАМУ “НАВЧАЙ ДЛЯ УКРАЇНИ”

“Навчай для України” шукає прогресивну молодь, яка навчатиме дітей у
малих населених пунктах
Програма “Навчай для України” розпочала набір охочих зробити свій
внесок у формування майбутнього країни та на два роки стати вчителем у
селі чи малому містечку
“Навчай для України” – програма розвитку для молоді, яка залучає
найкращих випускників і молодих спеціалістів різних галузей до
вчителювання на 2 роки у малих містечках і селах, де вони стають
рольовими моделями, відкривають нові перспективи в житті дітей і
сприяють розвитку громади. Педагогічна освіта для участі не потрібна,
адже учасники можуть отримати її уже під час участі в програмі.
“Навчай для України” є частиною глобальної мережі організацій Teach For
All (“Навчай для усіх”), яка була заснована у 2007 році і на сьогодні об’єднує
партнерські організації у 61 країні. Щорічно майже 20 000 вчителів
організацій Teach For All забезпечують доступом до якісної освіти, більш ніж
1 500 000 дітей.

Teach For All

28.02.2022

https://bit.ly/3LiG1bU

Програма шукає молодих людей віком
до 35 років з потужною мотивацією і
дипломом бакалавра або магістра
(будь-яка спеціальність). Потрібно
добре володіти одним із основних
шкільних предметів та бути готовим/ою
переїхати у громаду на 2 роки.

https://bit.ly/3LiG1bU
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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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РЕЄСТРАЦІЯ НА ОНЛАЙН-КУРС 
«УКРАЇНСЬКА НА ЩОДЕНЬ»

Центр освіти дорослих «Перший» оголошує про набір на чергову освітню
можливість для тих, хто ще не відчуває себе надто впевненим у використанні
української розмовної, або хоче опанувати нові правила українського
правопису, або просто побути в колі тих, хто не має можливості у
повсякденному житті спілкуватися українською (так, в нас вже були учасники
курсів з інших країн))! Саме задля опанування навичок мовлення і
побудована програма курсу «Українська на щодень». Він має два блоки –
«Заговори, щоб я тебе побачив» з розвитку розмовної української та блок
«Слова відлітають, написане залишається» з можливістю опанувати примхи
письмової української включно з правилами нового правопису.

Центр освіти дорослих «Перший»

28.02.2022

https://bit.ly/3GN4YbT

https://bit.ly/3GN4YbT
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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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EU4CULTURE

Проект EU4Culture, який фінансується ЄС, оголошує свій перший конкурс на
отримання грантів на мобільність для підтримки митців і професіоналів
культури з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Республіки Молдова та України.
Конкурс відкритий для стажувань, навчальних візитів, конференцій, підвищення
кваліфікації та інших заходів, які сприяють обміну знаннями та міжкультурному
діалогу.
Проєкт підтримує короткострокову мобільність (7-10 календарних днів) на суму
до 1500 євро, середньострокову мобільність (до 5 тижнів) до 3500 євро та
довгострокову мобільність (до 12 тижнів) до 5000 євро.
Проекти мобільності можуть бути реалізовані з червня 2022 року по червень
2023 року в країнах-членах ЄС, країнах-партнерах ЄС та інших європейських
країнах.

ЄС

08.04.2022

https://bit.ly/3sBSfUl

Подати заявку можуть митці або
професіонали культури з усіх галузей
культури віком від 18 років, які є 
громадянами або законними жителями 
Вірменії, Азербайджану, Грузії, 
Республіки Молдова чи України

https://bit.ly/3sBSfUl
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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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ІІ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМЕНІ ІВАНА ДУБИНЦЯ
НА КРАЩІ ПРОЗОВІ ТВОРИ.

До Дня народження Івана Дубинця, 30 березня 2022 року буде оголошено
чотирьох переможців літературного конкурсу.
троє переможців (двоє – серед дорослих учасників і один – серед учасників
віком до 18 років), які отримають найвищу кількість балів від журі,
отримають грошовий приз у розмірі 500 гривень і книжкові призи від
організаторів конкурсу;
окремий приз отримає і переможець, визначений засновником конкурсу –
освітньою ініціативою “Медвин. Повстання”.
Найкращі твори будуть опубліковані на сайті medvyn-povstannia.org.ua.
До участі з 30 січня до 15 березня 2022 року приймаються оригінальні малі
прозові твори довільного жанру (есей, новела, оповідання, нарис, мемуари
тощо). У конкурсі візьмуть участь тексти, що відповідатимуть вимогам:
обсяг– до 1190 слів;
мова – українська;
у творі має згадуватися Медвин або Медвинське повстання.

15.03.2022

https://bit.ly/3GgjwR5

https://bit.ly/3GgjwR5
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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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НАДЗВИЧАЙНИЙ ГРАНТ АДОЛЬФА ТА ЕСТЕР ГОТЛІБ

Програма надзвичайних грантів Адольфа та Естер Готліб призначена для
надання тимчасової фінансової допомоги кваліфікованим художникам,
граверам і скульпторам , чиї потреби є наслідком непередбаченого,
катастрофічного інциденту, і яким не вистачає ресурсів для вирішення цієї
ситуації. Кожен грант надається як одноразова допомога на певну
надзвичайну ситуацію, прикладами якої є пожежа, повінь або невідкладна
медична допомога.
Програма не розглядає запити на стоматологічну роботу, хронічні ситуації,
капітальні поліпшення або проекти будь-якого роду; він також не може
розглядати ситуації, що виникають через загальну заборгованість або
відсутність роботи.
Максимальний розмір цього гранту становить 15 000 доларів США; типова
винагорода в розмірі 5000 доларів США.
Заявники повинні знати, що це грантова програма, і що кожна заявка
розглядається по суті в рамках критеріїв програми. Хоча ми намагаємося
надати допомогу якомога більшій кількості заявників, подання заявки не є
гарантією фінансування і не повинно сприйматися як гарантія фінансування.

ПОСТІЙНИЙ

https://bit.ly/3u9MEqJ

https://bit.ly/3u9MEqJ
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ПРЕМІЯ ЄС У СФЕРІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 2022

House of Europe (“Дім Європи”) — програма, що фінансується Європейським
Союзом, створена для підтримки професійного та творчого обміну між
українцями та їхніми колегами в країнах ЄС та Великій Британії. Програма
фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині,
соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.
Ми пропонуємо більш як 20 програм: поїздки на конференції, професійні
події, стажування і нетворкінг у ЄС та Великій Британії, навчальні подорожі,
резиденції, тренінги та інші можливості. Команда House of Europe підтримує
творчу співпрацю та копродукції між українськими організаціями та їхніми
партнерами з ЄС і Великої Британії, фінансує розвиток культурної
інфраструктури та програм для молоді. Ми також проводимо молодіжні
табори та влаштовуємо обмін студентами між університетами в межах
України.
У центрі уваги опинилися 6 професійних сфер, але найбільше підтримки — як
двигун інновацій — отримав сектор культури та креативних індустрій.

House of Europe

В залежності 
від програми

https://bit.ly/3sH2lTM

https://bit.ly/3sH2lTM
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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

