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Прийом заявок щодо співпраці з 
Корпусом миру США

Американське урядове агентство Корпус миру США в Україні проводить
конкурс з пошуку приймаючих організацій для американських волонтерів з
проекту «Розвиток громад».

Співпраця триватиме впродовж двох років з жовтня 2019 по жовтень 2021.
Американські волонтери передаватимуть досвід відповідно до наступних задач
проекту:
 зміцнювати спроможність організацій та заохочувати навчання, яке б сприяло

організаційному розвитку;
 покращувати існуючі практики з розробки та управління проектами;
 сприяти злагодженій взаємодії між організаціями та їхніми партнерами.

Термін подання заявки:
до 31 січня 2019 р.

https://goo.gl/uvkrWq
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Стипендійна програма Східного партнерства 
для лідерів громадянського суспільства

Відкритий конкурс заявок в рамках програми стипендій громадянського
суспільства 2019 року Східного партнерства! Участь у конкурсі можуть брати
молоді громадські активісти з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Молдови та
України з новими ідеями для вдосконалення вашої громади або країни, які
шукають можливості покращити свої лідерські навички.

Стипендіати мають унікальну можливість взяти участь у тренінгах та інших
заходах з розвитку потенціалу, а також реалізувати індивідуальні проекти на суму
до 5 тис. євро. Крім того, стипендіати стають частиною міжнародної мережі
однодумців і мають можливість відвідувати різні зустрічі високого рівня та
взаємодіяти з тими, хто приймає рішення у своїх країнах, а також з
представниками інституцій ЄС.

Термін подання заявки:
до 31 грудня 2019 р.

Сума гранту: 5 тис. євро

https://goo.gl/jgXgvH
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Конкурс на створення/модернізацію ЦНАПів в 
рамках Програми «U-LEAD з Європою»

У третьому раунді відбору учасників Програми «U-LEAD з Європою» на
створення чи модернізацію Центру надання адміністративних послуг можуть брати
участь органи місцевого самоврядування (ОМС) таких територіальних громад:
1) об’єднаних територіальних громад (ОТГ) чисельністю від 5000 до 50000
мешканців, в яких відбулись перші вибори - для отримання інституційної,
матеріальної та спеціальної допомоги;
2) ОТГ з чисельністю від 5000 до 50000 мешканців та в яких не відбулись перші
вибори – для отримання інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги
(окрім мобільного ЦНАП);
3) територіальних громад з чисельністю мешканців від 5000 до 50000, які згідно
з перспективним планом формування територій громад відповідної області є
адміністративним центром майбутньої ОТГ - для отримання інституційної,
матеріальної та спеціальної допомоги (окрім мобільного ЦНАП);
4) ОТГ з чисельністю мешканців понад 50000 - для отримання інституційної та
матеріальної підтримки створення територіальних підрозділів ЦНАП та/або
віддалених робочих місць у населених пунктах довкола адміністративного центру
ОТГ та інституційної підтримки ЦНАП адміністративного центру ОТГ.
5) територіальних громад (без обмежень щодо чисельності населення), які є
ініціатором співробітництва територіальних громад у сфері адміністративних
послуг відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних
громад» - для отримання інституційної, матеріальної та спеціальної допомоги
(окрім мобільного ЦНАП).

Термін подання заявки:
до 31 січня 2019 р.

https://goo.gl/84dwyR
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Програма малих грантів
Фонду BEARR TRUST

Кінцевий термін подання проектних заявок:
01 лютого 2019 р.

Сума гранту – до 3 тис. фунтів стерлінгів

https://goo.gl/xHJf3X

Фонд приймає заявки від громадських та інших організацій, спрямовані
напротидію насильству над жінками.

Запрошуються до конкурсу проекти на отримання гранту у розмірі до 3000
фунтів стерлінгів. Грант повинен не перевищуватимуть 50% загальної вартості
проекту. Проекти, як правило, повинні бути завершені протягом шести місяців після
отримання коштів. BEARR залишає за собою право замовляти незалежну оцінку будь-
якого фінансованого проекту.

Цілі:
 обмін досвідом та знаннями між недержавними організаціями; широке
розповсюдження ефективної практику;
 сприяння співпраці та/або координації між недержавними та іншими
організаціями в покращенні обізнаності державних установ або їх залученню до
вирішення питань запобігання або стримування насильства над жінками та дівчатами,
підтримки жертв такого насильства.
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2019 MATRA Programme

Програма MATRA (трансформації суспільства) започаткована Міністерством
закордонних справ Нідерландів. Пріоритетні сфери Програми: підвищення ролі
організацій громадянського суспільства у виконанні їх ролі як незалежних
суб'єктів, особливо на місцевому та регіональному рівнях; посилення верховенства
права з акцентом на боротьбі з корупцією; моніторинг виконання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС;

підтримка уряду з метою вдосконалення ключових реформ та зміцнення
належного врядування; моніторинг виборів та підвищення обізнаності
громадськості.

Заявники повинні мати перевірені управлінські здібності та досвід у вибраній
сфері (ах);

мати ефективну структуру прийняття рішень, яка може нести юридичну
відповідальність за управління та використання коштів; мати здатність забезпечити
досягнення поставлених результатів.

Критерії відповідності проектних пропозицій: включати один або кілька з
вищезазначених пріоритетів; мати конкретні, вимірювані та значущі результати;

забезпечувати стійкість діяльності; бути розробленим відповідно до форми
заявки (слід замовити за електронною поштою: kie-matra@minbuza.nl);
максимальна тривалість проекту - до 24 місяців; визначити власні фінансові та
натуральні ресурси організації, виділені на запропонований проект (не менше 15%
загального бюджету); грантовий внесок повинен складати в основному від 1,5 до
3.5 млн грн; не повинна дублювати діяльність, яка фінансується одним або
кількома іншими донорами.

Грантові заявки приймаються
до 11 лютого 2019 р.

Граничний обсяг грантів
від 1,5 до 3,5 млн грн

https://goo.gl/ohWyoM

https://goo.gl/ohWyoM
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Мікропроекти на поліпшення умов життя
вразливих верст населення

Посольство Німеччини в Україні щороку надає підтримку обмеженій кількості
мікропроектів, спрямованим на поліпшення умов життя вразливих верств
населення.

Мікропроекти – це заходи/проекти з коротким терміном реалізації (проект
повинен бути реалізований до 15.10.2019), спрямовані на поліпшення базових
потреб бідних і вразливих верств населення та на забезпечення довгострокового
ефекту від проекту.

Посольство підтримує організації у здійсненні їхніх проектів шляхом надання
часткового фінансування, за умови, що заявник не може самостійно реалізувати
свій проект. Це означає обов’язкову наявність власного внеску заявника. Умовами
проекту не визначається мінімальна обов’язкова частка фінансового внеску
заявника або третьої сторони.

Максимальна сума грантового сприяння, що надається Посольством,
становить, як правило, 8 000 євро.

Закупівлі, які мають бути здійснені у рамках проекту, відбуваються виключно в
Україні

Грантові заявки приймаються
до 22 лютого 2019 р.

Розмір гранту 8000 Євро

https://goo.gl/wt9p3c

https://goo.gl/wt9p3c
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Премія кабінету міністрів україни за особливі
досягнення молоді у розбудові України

Премія присуджується особам віком до 35 років за досягнення у розбудові
України протягом 2018 року. При цьому можуть також враховуватися досягнення
кандидата на присудження Премії за попередні роки.

Для здобуття Премії районні, районні у мм. Києві та Севастополі
держадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, які
не мають статусу всеукраїнських, відокремлені підрозділи всеукраїнських
громадських об’єднань, благодійні організації, місцеві або регіональні засоби
масової інформації мають можливість подати до 1 березня 2019 року
Мінмолодьспорту, але не більше як на одну особу: 1) пропозиції про присудження
Премії за формою, затвердженою Мінмолодьспортом; 2) матеріали презентації
кандидата на присудження Премії (відео-, фотопрезентації, наукові та навчально-
методичні публікації, матеріали в місцевих, регіональних та всеукраїнських
засобах масової інформації, на веб-порталах тощо); 3) характеристику кандидата
на присудження Премії із зазначенням його досягнень (інформації про реалізовані
громадські проекти та отриманий соціальний ефект) за підписом керівника, що
скріплюється печаткою; 4) копію паспорта кандидата на присудження Премії; 5)
копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з
Державним реєстром фізичних осіб.

Дедлайн: 01 березня 2019 р.

Граничний обсяг гранту
50 000 грн.

https://goo.gl/avXHRQ

https://goo.gl/avXHRQ
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Національний Фонд Демократії

Щороку Національний фонд демократії (NED) надає прямі субсидії сотням
неурядових організацій по всьому світу, які працюють над досягненням
демократичних цілей та зміцнення демократичних інститутів.

Щороку NED надає підтримку проектам неурядових груп за кордоном, які
працюють на демократичні цілі більш ніж у 90 країнах, понад 1600 грантів. НДС
фінансує лише неурядові організації, до яких можуть входити громадські
організації, асоціації, незалежні ЗМІ та інші подібні організації.

NED не надає гранти окремим особам, урядовим органам або інституціям, що
підтримуються державою, такими як державні університети.

Напрямки:
Сприяння і захист прав людини та верховенства права
Підтримка свободи інформації та незалежних ЗМІ
Зміцнення демократичних ідей та цінностей
Сприяння підзвітності та прозорості
Зміцнення організацій громадянського суспільства
Зміцнення демократичних політичних процесів та інститутів
Сприяти громадянській освіті
Підтримка вирішення демократичних конфліктів
Сприяння свободі об'єднань
Зміцнення широкомасштабної ринкової економіки

Сума гранту залежить від розміру та обсягу проектів. середній розмір гранту
складає близько 50 000 доларів США, тривалість проекту 12 місяців.

Дедлайн:
15 березня 2019 р.,

21 червня 2019 р.

Сума гранту: 50 000 дол.США

https://goo.gl/KdkTQB

https://goo.gl/KdkTQB
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Програма USAID «Нове правосуддя»

Проводиться прийому концепцій реалізації грантових проектів, які спрямовані
на посилення ролі громадянського суспільства у процесі реформування судової
системи.

Грантова програма покликана сприяти досягненню таких цілей: залучення
громадянського суспільства до процесу зміцнення суддівської незалежності та
самоврядування; посилення ролі громадянського суспільства у підвищенні
прозорості та підзвітності судової влади перед суспільством і зміцненні
верховенства права; участь громадянського суспільства в процесі удосконалення
судового адміністрування; залучення громадянського суспільства до процесу
підвищення якості правничої освіти; посилення ролі громадянського суспільства у
покращенні доступу до правосуддя та захисту прав людини.

Очікується, що гранти надаватимуться у розмірі від 250 000 грн. до 810 000
грн. кожен, а діяльність, має впроваджуватись не більше 7 місяців.

Організація, що претендує на одержання гранту, має: мати успішний досвід
роботи з реалізації програм розвитку, пов'язаних з пріоритетними напрямками
діяльності Програми USAID «Нове правосуддя»; бути обізнаною в питаннях
функціонування української судової системи; бути спроможною, у тому числі
фінансово, мати систему внутрішнього контролю від шахрайства, розтрат і
зловживань, а також на підтримку у досягненні програмних цілей і завдань.

Дедлайн:
27 березня 2019 р.

Сума гранту: 
від 250 до 810 тис. грн

https://goo.gl/WWrcYM

https://goo.gl/WWrcYM
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Швейцарська агенція розвитку та
співробітництва

Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську
агенцію розвитку та співробітництва (SDC).Пріоритети та очікувані результати
включають не тільки традиційні напрями місцевого розвитку, а й роботу з
подоланням наслідків конфлікту.

Швейцарська програма співробітництва в Україні на 2015 – 2019 роки
спрямована на підтримку таких основних напрямків:

 сталий економічний розвиток;
 стале використання енергоресурсів ;
 міський розвиток;
 врядування та відновлення миру;
 здоров’я.

Окрім того, Швейцарська Конфедерація надає гуманітарну допомогу в регіони
та цільовим групам, які постраждали від конфлікту на сході України.

Дедлайн: до кінця року

https://goo.gl/g3yZmV

https://goo.gl/g3yZmV
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Глобальний дитячий фонд. Конкурс
«Надання послуг вразливим групам дітей»

Мета - підтримка інноваційних локальних організацій, що працюють з
вразливими групами дітей.

Сфери інтересів:
 жертви торгівлі дітьми;
 діти-біженці;
 дитяча робоча сила;
 молодь та підлітки (вразливі групи);
 професійно-технічна і початкова освіта;
 ВІЛ/СНІД;
 інваліди.

Подавачі - громадські організації.

Спершу в режимі онлайн подається лист зацікавленості (на офіційному сайті).
В разі відповідності проекту пріоритетам фонду, буде надіслана аплікаційна форма
для детального опису проекту.

Лист зацікавленості можна надсилати протягом усього року. (Мова подачі
заявок англійська).

Термін подання заявки
необмежений

https://goo.gl/2EYMUW

https://goo.gl/2EYMUW
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Business Community School

Кінцевий термін подання
заявок до кінця 2019 року

Розмір гранту: 
визначається індивідуально

https://goo.gl/ZSrXAi
Малий і середній бізнес – це соціально-економічний фундамент, на якому

ґрунтується успішна держава, адже він багато в чому визначає економічне
зростання країни та створює робочі місця.

Від розвитку цього сектору залежить стабільність і добробут, проте досить
часто підприємцям не вистачає не лише фінансових ресурсів, але й знань, умінь та
навичок, що допомогли б їм ефективно розвивати бізнес.

Для вирішення зазначеного питання Грантова програма Business Community
School пропонує річний супровід зростання бізнесу підприємця: допомогу у
формуванні чіткої бізнес-моделі, збуті товарів та послуг, консультації з ведення
бізнесу.

Грантова програма полягає у річному супроводі зростання Вашого бізнесу -
допомога у формуванні чіткої бізнес-моделі, допомога збуту товарів та послуг,
консультаційна допомога з ведення бізнесу.

В анкеті 26 запитань, які допоможуть фахівцям підібрати найкращу програму
розвитку для конкретного бізнесу. Після заповнення анкети з Вами зконтактує
відповідальний менеджер проекту та повідомить про наступні кроки.

https://goo.gl/ZSrXAi
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Ініціатива «EU4BUSINESS IN UKRAINE»

Тривалість проекту: до 2020 року

Граничний обсяг гранту: 
не зазначено

https://goo.gl/Hst8af

Ініціатива Європейського Союзу EU4Business охоплює всі види діяльності ЄС,
що підтримують МСП у країнах Східного партнерства, включає в себе 43 проекти та
передбачає, зокрема, наступне.

Доступ до фінансування: включаючи позики в місцевій валюті, фінансування
інвестицій, пов'язаних із експортом, або адаптація до стандартів ЄС, підтримка
жінок-підприємців та нових компаній; надання гарантій позики третім сторонам,
такі як місцеві банки або організації-партнери. Доступ до ринків: через
консультацію, тренінги з експорту, мережеві можливості та торгові місії на ринки
ЄС. Доступ до знань: надання консультаційних послуг, технічна підтримка, а також
спеціальні тренінги для підтримки розвитку навичок.

МСП в країнах, які підписали Угоду про асоціацію, включаючи зону глибокої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС, отримують додаткову підтримку від
Фонду DCFTA для малих і середніх підприємств. EU4Business також допомагає
організаціям, які надають поради МСП. Підтримка фокусується на: покращенні
діалогу між владою та бізнесом для створення кращого регуляторного та ділового
середовища; створенні можливостей між МСП та Організаціями з підтримки
бізнесу у країнах ЄС та країн Східного партнерства для відкриття нових ринків.

https://goo.gl/Hst8af
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Можливості програми COSME та 
європейської мережі підприємств – EEN

COSME — одна з ключових програм ЄС з бюджетом 2,3 млрд. євро, яка
спрямована на створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього
бізнесу (МСБ). Фінансові ресурси надаються у вигляді грантів на фінансування
проектів, які підтримують експортну та інноваційну діяльність МСП.

Для України доступні 23 програми, які класифіковано за 3 напрямками:
 Полегшення виходу МСБ на зовнішні ринки — надання консультативних
послуг щодо експортно-імпортної діяльності МСБ на ринках ЄС та світу;
 Покращення умов для конкурентоспроможності — в т.ч. просування
інтернаціоналізації кластерів, визначення та усунення зайвих регуляторних
бар’єрів;
 Формування культури ведення бізнесу — освітні програми, проведення
секторальних тренінгів, семінарів, програм з обміну, стажувань тощо.

Тривалість проекту: до 2020 року

Граничний обсяг гранту: не зазначено

https://goo.gl/Hst8af

https://goo.gl/Hst8af
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Жінки у бізнесі

Тривалість проекту: 2016 – 2022 рр.

Розмір гранту: 5,035 млн. Євро

https://goo.gl/mPXyox

Програма "Жінки у бізнесі" допомагає малим та середнім підприємствам під
керівництвом жінок в отриманні доступу до фінансових ресурсів та ноу-хау,
необхідних для розвитку. ЄБРР надає доступ до фінансових ресурсів через
виділення кредитних ліній для місцевих банків, призначених для МСП під
керівництвом жінок, а також надає бізнес-консультації, щоб допомогти
підприємствам стати більш конкурентоспроможними. Крім того, програма
пропонує тренінги, наставництво та іншу підтримку для надання можливості
жінкам-підприємцям ділитися досвідом та навчатися один в одного.

Мета:
Сприяння жіночому підприємництву та доступу до фінансування і, в цілому,

участі жінок у бізнесі шляхом полегшення доступу до фінансування та надання
консультацій для МСП під керівництвом жінок.

Програма діє у двох основних напрямках:
 Доступ до фінансових ресурсів
 Спеціальні кредитні лінії для фінансових установ-учасниць для подальшого

кредитування МСП під керівництвом жінок
 Компонент розподілення ризиків
 Технічна допомога фінансовим установам-учасницям
 Зміцнення внутрішнього потенціалу
 Розробка продуктів
 Маркетинг та інформування для жінок-клієнтів
 Доступ до ноу-хау
 Консультування та інструктування
 Навчання ключовим підприємницьким навичкам

https://goo.gl/mPXyox
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Програма “Initiative East” в рамках Поглибленої
та всеохоплюючої зони вільної торгівлі

Тривалість проекту: 
2016 – 2031 роки

Бюджет : 62,74 млн. Євро

https://goo.gl/HUYDZ8
Ініціатива “East” в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної

торгівлі (ПВЗВТ) спрямована на зміцнення економічного розвитку країн, які
підписали угоду про асоціацію з ЄС, а саме Грузії, Молдови та України, шляхом
надання адресної фінансової та технічної підтримки малим та середнім
підприємствам (МСП) в цих трьох країнах.

Мета:
- Розширення доступу до фінансування у вигляді поліпшених умов

кредитування;
- Підтримка мікрофінансових установ у забезпеченні фінансування для

місцевих мікропідприємств;
- Надання адресної фінансової та технічної допомоги пріоритетним

виробничо-збутовим мережам в агрохарчовій галузі.

Ініціатива сприяє зміцненню потенціалу приватного сектору, зокрема МСП,
для конкурування на місцевих та міжнародних ринках шляхом:
 Підтримки місцевих мікропідприємств, забезпечуючи фінансування місцевих
мікрофінансових установ;
 Надання технічної допомоги партнерським фінансовим посередникам
(включаючи мікрофінансові установи) через реалізацію інституційної діяльності,
нарощування потенціалу та надання консультаційних послуг для МСП на
регіональному та місцевому рівнях, сприяючи розвитку сільських районів з
особливою увагою до розвитку агрохарчової виробничо-збутової мережі;
 Надання МСП кредитних гарантій у місцевих банках та інших фінансових
посередниках, спонукаючи їх поліпшувати кредитні умови і, таким чином,
забезпечувати розширення доступу до фінансування для МСП.

https://goo.gl/HUYDZ8
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Гранти для розвитку бізнесу від МОМ

Дедлайн: не зазначено

Розмір гранту: до 5 000 Євро

https://goo.gl/3eQyRA

На участь у тренінгах запрошуються особи із числа внутрішньо
переміщених осіб та членів місцевих громад, жінки та чоловіки, віком
від 18 до 60 років, бізнес яких відповідає наступним критеріям: 1)
безперервна операційна діяльність та офіційна реєстрація бізнесу
протягом останнього року; 2) заявник має бути зареєстрованим як ФОП
або володіти офіційно зареєстрованою компанією (ТОВ або іншого типу);
3) мати приміщення (орендоване/ власне) для діяльності протягом
принаймні одного року, що має бути підтверджено відповідним
договором оренди або актом на право власності на приміщення; 4)
категорії бізнесів: виробництво, сільське господарство, послуги
(підприємства у сфері роздрібної та оптової торгівлі не допускаються); 5)
кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників – не менше
чотирьох; трудові угоди мають бути заключенні не менш ніж за шість
місяців до подання заявки на участь у програмі; 6) річний валовий дохід
(обсяг продажів) не менше ніж 1 млн. грн, що має бути підтверджено у
податковій декларації за 2017 рік або іншим чином.

Відібрані учасники матимуть змогу пройти тренінг, написати та
захистити бізнес-план та отримати потрібне обладнання на суму до 5000
євро.

Міжнародна організація з міграції заохочує зацікавлених осіб
подавати заявки до регіональних партнерів МОМ в областях.

https://goo.gl/3eQyRA
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Щорічні гранти президента
України у галузі мистецтва

Міністерство культури України проводить конкурс претендентів на отримання
у 2019 році щорічних грантів Президента України молодими діячами у галузі
театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва, молодими
письменниками і майстрами народного мистецтва для створення і реалізації
творчих проектів.

Для отримання гранту претенденти до 15 лютого подають до Мінкультури
заяву, до якої додаються: заявка на участь у конкурсі на одержання гранту
Президента України молодими діячами в галузі культури і мистецтва; кошторис
творчого проекту на участь у конкурсі; копія паспорта; інформаційна довідка про
головних виконавців проекту, у якій зазначаються: біографічні дані та інформація
про творчу діяльність претендента (участь у мистецьких заходах, фото, CD-DVD,
буклети, афіші, програми, програмки, відзнаки, нагороди, зразки літературної
творчості), рекомендації щодо підтримки творчого проекту (не менше двох);
гарантійний лист підприємства (установи, організації, закладу), яке зобов’язується
забезпечити реалізацію творчого проекту.

Граничний обсяг гранту: не зазначено

Дедлайн: 15 лютого 2019 р.

https://goo.gl/dJF65x

https://goo.gl/dJF65x
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Конкурс сценаріїв «СВОЄ КІНО – 3»

Проект «Дивись українське» шукає сценарії до короткометражних,
мотивуючих фільмів, де головним героєм є ініціативна й відповідальна людина,
яка своїми діями робить зміни, наближає краще майбутнє, надихає інших.

Взяти участь у конкурсі можуть всі охочі, незалежно від фаху та досвіду.
Важливий критерій – цікава життєствердна кінематографічна ідея та відповідність
Регламенту конкурсу. Історія, подана у сценарії, має бути зрозумілою та цікавою
для широкої глядацької аудиторії, драматургійно завершеною, життєствердною,
повинна мотивувати до дії і надихати.

На конкурс приймаються сценарії до короткометражних ігрових фільмів
тривалістю близько трьох хвилин. Такі вимоги обумовлені форматом проекту
«Дивись українське!», оскільки екранізовані фільми за результатами конкурсів
«СВОЄ КІНО», заплановані до демонстрації у блоці трейлерів перед основним
фільмом сеансу в кінотеатрах партнерах Проекту.

Дедлайн: 25 лютого 2019 р.

Граничний обсяг гранту: до 10 тис. грн.

https://goo.gl/aXX8S9

https://goo.gl/aXX8S9
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Програма малих грантів громадської
дипломатії Уряду США - «КУЛЬТУРА»

Посольство США в Києві реалізує Програму малих грантів для підтримки
проектів у сфері освіти й культури на 2018–2019 рр. Організації для участі
необхідно буде одержати номер CCR (NCAGE), номер Dun & Bradstreet Number
(DUNS) та зареєструватись і мати дійсний статус у федеральній Системі управління
надаванням контрактів до моменту отримання грантових коштів.

Теми культурних проектів, які підпадають під вимоги програми:
 проекти, присвячені виконавському й образотворчому мистецтву (музика,
танець, театр, літературу, кіно, фотографію та відео тощо);
 проекти, присвячені галерейним виставкам живопису, скульптури, фотографії,
інших артефактів, карикатур і подібних творів;
 лекції та круглі столи, в яких беруть участь американські фахівці в галузі
музики, танцю, театру, літератури, поезії, кіно, відео;
 освітні проекти з виконавського й образотворчого мистецтва.

Всі проекти повинні знайомити українців з американською культурою або
підкреслювати американсько-українську співпрацю у сфері мистецтва й культури.
Участь американських митців активно заохочується. Перевага надаватиметься
проектам, які міститимуть освітні елементи і програми допомоги соціально
невлаштованим спільнотам (лекції або майстеркласи).

Дедлайн: 11.03.2019 (цикл No2)

Граничний обсяг гранту:
до 8 тис. дол. США (особи)
до 24 тис. дол. США (організації)

https://goo.gl/6SkEsW

https://goo.gl/6SkEsW
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Програма малих грантів громадської
дипломатії уряду США - «Освіта»

Посольство США в Києві оголошує Програму малих грантів для підтримки
проектів у сфері освіти й культури на 2018–2019 рр. Залежно від наявності коштів,
Посольство США надаватиме малі гранти українським та американським
організаціям, що мають статус неурядових і неприбуткових, а також фізичним
особам.

Проект має бути призначено для української аудиторії, і всі передбачені ним
заходи, підтримані грантом Посольства США, повинні відбуватися в Україні.

Подавати заявки на участь у конкурсі можуть приватні особи - громадяни
України та США й зареєстровані неприбуткові та неурядові організації. Громадяни
й організації третіх країн участі в конкурсі брати не можуть.

Теми освітніх проектів, які підпадають під вимоги програми: Проекти, що
підтримують впровадження освітніх реформ в Україні, залучаючи компоненти
американської системи освіти. Проекти, що фокусуються на підтримці та
інституціоналізації академічної доброчесності в українських освітніх установах.
Проекти чи події, організовані та проведені в українських освітніх установах, за
участю американських експертів із сталого економічного розвитку,
виборів/демократичних реформ, прозорості, підприємництва, лідерства та/або
інновацій. Освітні проекти та програми, що розвивають тему жіночого
підприємництва та лідерства в сферах комерції, фінансів та економіки; Проекти,
спрямовані на створення програм американських студій в українських освітніх
закладах. Академічні програми, які включають американський компонент,
спрямований на розвиток та посилення значення толерантності, різноманітності та
інклюзивної освіти в середніх загальноосвітніх школах та/або у ВНЗ та інші.

Цикл 1: не раніше, ніж 1 березня 2019 р., і 
не пізніше, ніж 1 червня 2019 р.
Цикл 2: не раніше, ніж 1 липня 2019 р., і 
не пізніше, ніж 30 вересня 2019 р.

https://goo.gl/TGzRcs

https://goo.gl/TGzRcs
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Стипендії ім. Лейна Кіркланда в Польщі

Програма адресована молодим лідерам і експертам, які мають вищу освіту,
зацікавленим у розвиткові демократії, економіки і громадянського суспільства у
своїх країнах та в регіоні. В ході реалізації програми стипендіати навчаються у
вищих навчальних закладах Польщі (2 семестри) і проходять мінімум 2-х тижневе
стажування в державних установах або приватних організаціях.

Спеціальності: економіка і менеджмент; управління в бізнесі, НКО, культурі,
охороні навколишнього середовища, охорони здоров'я, освіті); державна
адміністрація (органи державної влади та самоврядування); право; суспільні науки
(соціальна психологія, соціологія); політологія і міжнародні відносини; політика
розвитку і гуманітарна допомога.

Фінансові умови: розмір стипендії - 1800 злотих на місяць (протягом 9
місяців), безкоштовні заняття в університеті, житло (протягом 9 місяців),
страхування цивільної відповідальності, страхування вартості лікування і медичне
страхування в приватних клініках.

Дедлайн: 1 березня 2019 р

Граничний обсяг гранту: 1,8 злотих на міс. 

https://goo.gl/TvtqWR

https://goo.gl/TvtqWR
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Програма імені Фулбрайта в Україні

Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких
інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.

У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури,
фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня
з досвідом роботи не менше п'яти років та аспіранти або здобувачі напередодні
захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту (1 вересня 2019 року).

Участь у Програмі – це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків,
сотень різних напрацювань й досягнень, удоступнених у американському
науковому середовищі; досвід, що базований на живому спілкуванні «від людини
до людини» й дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає не тільки робити
порівняння й ініціювати зміни у власних інституціях/сферах діяльності/дотичних
галузях, але й стати їх активними учасниками; досвід, що уможливлює вихід поза
межі локального інтелектуального простору через багатоактне спілкування й
працю над спільними проектами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і
інших країн світу.

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі
дисципліни.

Вимоги до кандидатів:
 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення
конкурсу;
 вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному науковому середовищі;
 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно
до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Кінцевий термін подання заявок:
15 жовтня щороку

https://goo.gl/68VVi8

https://goo.gl/68VVi8
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11-й конкурс освітньої програми «Всесвітні студії»

Фонд Віктора Пінчука — це незалежна приватна міжнародна благодійна
організація, що базується в Україні. Він був створений у 2006 році бізнесменом і
громадським діячем Віктором Пінчуком.

Мета Фонду — надати можливість новим поколінням змінити країну та світ.
Для її реалізації вже впродовж десятиріччя розробляються проекти та будується
партнерство як в самій Україні, так і поза її межами.

Програма пропонує підтримку громадянам України віком до 35 років в
отриманні магістерського ступеню у найкращих університетах світу в галузях, які
Фонд Віктора Пінчука вважає пріоритетними для подальшого розвитку України, а
саме: аграрні науки, екологія та охорона навколишнього середовища, публічне
право, державне управління, альтернативна енергетика та аерокосмічна
інженерія.

Прийом документів: 
з 01.02.19-15.05.19 року

https://goo.gl/Wx7uLL

https://goo.gl/Wx7uLL
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Стипендії для студентів і викладачів вишів на 
участь у літній школі слов’янських студій у Чехії

Міністерство освіти, молоді, фізичного виховання Чеської Республіки
виділило 4 стипендії для українських студентів і викладачів вишів на участь у
Літній школі слов’янських студій, що проходить у Чехії.

У межах Літньої школи учасники майже місяць відвідуватимуть курси чеської
мови, де викладатимуть для усіх рівнів знання мови – від початкового і вище.

Під час відбору кандидатів перевага надаватиметься аплікантам, які вже
вивчають чеську. Серед інших вимог – вік не молодше 18 років.

Навчання проходитиме на базі таких вишів:
- Університет імені Масарика в Брно – 2 стипендії;
- Університет Палацького в Оломоуці – 1 стипендія;
- Карлів університет у Празі – 1 стипендія.
Усі витрати, пов’язані з перебуванням та навчанням, покриває Чеська сторона.

Дедлайн: 6 березня 2019 р.
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Програма «The open society fellowship»

Програма «The Open Society Fellowship» спрямована на підтримку осіб, які
шукають іноваційні підходи для вирішення фундаментальних проблем.

Інститут Відкритого Суспільства обирає стипендіатів серед журналістів,
активістів, академіків, та практикантів із різних сфер, які здатні творити ідеї та
реалізовувати їх.

Для подавача обов'язкове володіння розмовною та письмовою англійською
мовою. Кандидати повинні володіти і демонструвати глибоке розуміння основних
тем, що входять у їх дослідження, бути готовими працювати в когорті стипендіатів з
різноманітними професійними, географічними та ідеологічними профілями.

Дедлайн – 4 лютого 2019 р.
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Конкурс науково-дослідних
українсько-американських проектів за 
Програмою «Спільні наукові проекти»

Міністерство освіти і науки України разом з Фондом цивільних досліджень
та розвитку США («CRDF Global») проводить конкурс спільних науково-дослідних
українсько-американських проектів за програмою «Спільні наукові проекти».

Науково-дослідні проекти реалізовуватимуть у 2019-2020 роках.
Проекти мають стосуватися таких галузей: аграрні науки (хвороби рослин, які

загрожують безпеці продовольства або мають високі економічні наслідки);
альтернативна енергетика (включно з фотовольтарикою та біопаливом).

Українським науковцям необхідно подати такі документи для участі у
конкурсі:

- супровідний лист із обов’язковим зазначенням назви спільного проекту, за
конкурсом якої подаються документи;
- заповнена форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською;
- лист від організації-співвиконавця спільного проекту;
- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі

проекту;
- анотація проекту українською.

Дедлайн – 28 лютого 2019 р.
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Конкурс стартапів та 
інноваційних проектів

Проводяться Конкурс стартап проектів і Конкурс інноваційних проектів.

Обидва конкурси пройдуть у межах щорічного Всеукраїнського фестивалю
інновацій. Проекти мають бути спрямовані на пошук бізнес-моделі, що дозволить
швидко вийти на ринок та масштабувати новостворені продукти/послуги. Стадія
готовності проекту – не менш як прототип.

Конкурс проходитиме за двома напрямами: Hardware стартапи та Software
стартапи (IT – стартапи).

Участь у Конкурсі інноваційних проектів можуть взяти роботи, спрямовані на
створення й реалізацію інноваційного продукту. Вони мають бути представлені
закладами вищої чи професійної освіти, науковими установами національних
академій наук або міністерств.

Інноваційний проект має містити такі структурні елементи: визначені цілі та
задачі; комплекс конкретних досліджень і розробок; економічне, ресурсне та
організаційне обґрунтування.

Дедлайн – 28 лютого 2019 р.

Граничний обсяг гранту: 
не зазначено
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Конкурс українсько-німецьких науково-
дослідних проектів для реалізації у 2019-2020 рр.

Мета конкурсу: сприяння встановленню та розвитку якісного науково-
технологічного співробітництва між науковцями обох країн.

Конкурс є відкритим для накуковців, науково-дослідних груп закладів вищої
освіти, науково- дослідних установ та підприємств України та Німеченни.

Проектні пропозиції приймаються відповідно до таких пріоритетних
напрямів:
 біотехнології;
 технології ефективного використання ресурсів та енергії, сталі екологічно чисті
технології;
 наукові дослідження в сфері охорони здоров’я та медичні технології;
 інформаційні та комунікаційні технології;
 нові матеріали та технології виробництва.

Окрім того, розглядатимуться також проектні пропозиції за пріоритетами
Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» та інших
програм Федерального Міністерства освіти та наукових досліджень ФРН.

Конкурс проводять Міністерство освіти і науки України та Федеральне
Міністерство освіти та наукових досліджень ФРН.

Дедлайн – 14 березня 2019 р.

Граничний обсяг гранту: 
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Конкурсний відбір проектів на отримання
державних грантів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України проводить відбір
проектів для державного стимулювання створення і використання винаходів
(корисних моделей) та промислових зразків.

Напрямки проектів: розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних
технологій, робототехніки; освоєння нових технологій транспортування енергії,
упровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння
альтернативних джерел енергії; освоєння нових технологій високотехнологічного
розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа і суднобудування,
озброєння та військової техніки.

Оцінка проектів відбуватиметься за низкою критеріїв, як от «новизна»,
«ступінь готовності до комерційного впровадження», «соціальна або ринкова
доцільність», «наявність правоохоронних документів», «строк впровадження» та
інші показники.

Для участі у конкурсному відборі проектів потрібно подати наступні
документи:
 заповнену Заявку на участь у конкурсному відборі та додаток до неї;
 копію паспорту та ідентифікаційного коду;
 копію патентної (правової) охорони - за наявності;

Презентацію проекту (стартапу). Презентація проекту подається на українській
мові.

Дедлайн – 31 березня 2019 р.

Загальний бюджет конкурсу: 
100 млн грн
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Стипендія на навчання в Мельбурні від
Уряду Австралії

Щороку Уряд Австралії виділяє стипендії для іноземних студентів, які бажають
навчатися на програмах магістратури та аспірантури в університеті Мельбурна.

Спеціальності: всі спеціальності.

Рівень: магістратура (термін навчання – 2 роки), аспірантура (4 роки).

Розмір гранту:
 Покриття коштів на навчання
 Медичне страхування
 Щомісячна стипендія
 Тревел-грант
 Допомога по догляду за дитиною або під час хвороби

Спосіб подачі заявки: якщо аплікант подається на курс, але ще не
зарахований, він буде автоматично розглянутий як кандидат на отримання
стипендії.

Якщо аплікант уже зарахований на курс, йому слід пройти кроки, описані в
онлайн-заявці.

Дедлайн: 31 грудня 2018 р.
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Другий загальноукраїнський конкурс
кращих проектів у сфері освіти дорослих

Professional Fellows Program (PFP) – це програма професійних стажувань для
молодих фахівців, спонсором якої є Бюро з питань освіти та культури Державного
департаменту США.

Програма професійних стажувань дає перспективним молодим фахівцям
можливість отримати практичний досвід та наочність роботи в уряді США.

Основні вимоги до аплікантів програми:
 Громадянство України та постійне проживання в Україні на момент
подачідокументів;
 Вік від 25 до 35 років на момент подачі документів;
 Вища освіта (ступінь бакалавра, магістра, кандидата наук);
 Вільне володіння англійської мовою (TOEFL over 500 (paper test), IELTS band 6
або навчання на англомовній університетській програмі). За відсутності
сертифікату, півфіналісти будуть запрошені пройти безкоштовний TOEFL тест у
нашій організації;
 Мати відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному
секторі (законодавча влада, виконавча влада, неурядові організації, які
займаються релевантною до тематики програми діяльністю, тощо);
 Володіти лідерськими та комунікативними навичками.

Дедлайн: 5 листопада 2018 р.
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Оголошено конкурс на здобуття Золотої
медалі імені В.І.Вернадського

З метою відзначення вчених за видатні досягнення в галузі природничих,
технічних та соціо-гуманітарних наук, на честь першого президента Української
академії наук - видатного вченого, академіка Володимира Івановича
Вернадського. Щорічно до дня народження академіка В.І. Вернадського (12
березня) присуджуються дві золоті медалі - одна вітчизняному і одна зарубіжному
вченому.

У конкурсі на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського можуть брати
участь:

а) дійсні члени і члени-кореспонденти НАН України незалежно від місця їх
постійної роботи;

б) зарубіжні вчені;
в) окремі особи, які працюють у наукових установах, вищих навчальних

закладах, на підприємствах і в організаціях, розташованих на території України.

Право висунення робіт на здобуття Золотої медалі імені В.І. Вернадського
надається:

а) дійсним членам, членам-кореспондентам та іноземним членам НАН
України;

б) науковим установам, вищим навчальним закладам та науковим радам НАН
України;

в) науковим та науково-технічним товариствам, іншим громадським
об’єднанням учених;

г) науково-технічним (технічним) радам міністерств, відомств, науково-
виробничих об’єднань, конструкторських бюро, промислових підприємств.

Дедлайн: 12 листопада 2018 р.

https://goo.gl/yZ7Ji9

https://goo.gl/yZ7Ji9
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Група підтримки малого бізнесу
в Україні від ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) пропонує гранти малим
та середнім підприємствам для зростання їх бізнесу. ЄБРР допомагає
підприємствам залучати висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно
трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротну фінансову допомогу) для
часткової оплати послуг консультантів. Фінансування надає Європейський Союз та
країни-донори.

Малі та середні підприємства повинні відповідати наступник критеріям: штат-
до 250 працівників; приватна власність, в якій більше ніж 50% належить
громадянам України; період діяльності підприємства не менше двох років; гарна
ділова репутація; позитивна динаміка розвитку та потреба в залученні
консультанта Сектори діяльності: всі, крім фінансового, страхового, тютюнового,
ігрового, міцних алкогольних напоїв, військово-промислового.

Сума гранту: не зазначено

https://goo.gl/cyqF5H

https://goo.gl/cyqF5H
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Програма «Готові до співпраці з
Німеччиною»

Ініційована Федеральним міністерством економіки та енергетики (BMWi)
Програма для управлінських кадрів є елементом зовнішньо-економічної політики
Німеччини. Під девізом “Fit for Partnership with Germany” (“Готові до співпраці з
Німеччиною”) проводиться навчання керівників підприємств та організацій з 19-ти
країн з метою налагодження контактів та взаємовигідного співробітництва з
підприємствами Німеччини.

Фінансування Програми здійснюється з бюджету Федерального міністерства
економіки та енергетики (BMWi).

Стажування триває чотири тижні та є безкоштовним. Німецька сторона
оплачує навчання, проживання, харчування та страховку для учасника стажування,
а також організовує візити на німецькі підприємства та персональні ділові зустрічі
(у разі потреби учасника стажування).

За дорученням BMWi Програму координує Deutsche Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, яке розробляє концепцію Програми та
її окремих складових. GIZ координує свою діяльність з міністерством,
представниками бізнес-кіл Німеччини та партнерськими організаціями. Товариство
співпрацює з 13 німецькими освітніми центрами, які приймають групи управлінців
та відповідають за реалізацію Програми та організацію практики.

Учасники Програми отримують у Німеччині можливість:
 налагодити особисті контакти з компаніями у Німеччині, знайти надійних
партнерів;
 безпосередньо ознайомитись з обладнанням, матеріалами та
технологіями німецьких компаній і закупити їх;
 вивчити потенціал збуту власної продукції у Німеччині;
 набути глибоких знань, навичок та компетенцій, необхідних для
підвищення конкурентоздатності власного підприємства та сталого
співробітництва з німецькими компаніями.

Deadline – щороку

https://goo.gl/EMFubp

https://goo.gl/EMFubp


ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА 
ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА ТА 

РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

ПЕРЕЛІК АКТУАЛЬНИХ ГРАНТОВИХ 

ПРОЕКТІВ ТА ПРОГРАМ

ПОСТІЙНОДІЮЧІ 
СТИПЕНДІЇ ТА 
ГРНАТИ

Українсько-німецький конкурс проектів
фундаментальних досліджень

Німецьким дослідницьким товариством (DFG) та Державним фондом
фундаментальних досліджень (ДФФД) проводиться конкурс спільних проектів
фундаментальних досліджень з наступних напрямів знань: математика, механіка,
інформатика; фізика та астрономія; хімія; біологія і медична наука; науки про
Землю та проблеми навколишнього середовища; науки про людину і суспільство;
наукові основи перспективних технологій.

Український та німецький керівники спільного проекту до подачі запиту
узгоджують тематику досліджень, назву проекту, розподіл наукових завдань, що
виконуватимуться кожною стороною, а також план-графік робіт.

Організацією, що буде фінансуватися, може виступати лише та організація, де
буде виконуватися проект, або організація як місце основної роботи керівника.

Після узгодження німецький керівник проекту направляє свій запит до DFG.
Про підсумки розгляду свого запиту німецький керівник проекту повідомляє
керівника проекту з української сторони. У випадку позитивного рішення DFG
український керівник проекту направляє свій запит до ДФФД.

Тривалість спільного проекту – 1 або 2 роки і повинна співпадати з тривалістю,
що вказана у запиті німецького керівника проекту.

Граничний обсяг гранту:
не зазначено

https://goo.gl/JGYyT8

https://goo.gl/JGYyT8
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Грантова програма короткострокових
ініціатив громадських організацій

Конкурс проводиться в рамках Програми сприяння громадській активності
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID)
та реалізується Міжнародною організацією Пакт.

Метою Програми є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у
громадській діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

До подання проектних пропозицій запрошуються офіційно зареєстровані
організації громадянського суспільства з усіх регіонів України.

Метою Конкурсу є підтримка короткострокових (від одного до дев’яти
місяців) ініціатив українських організацій громадянського суспільства,
спрямованих на задоволення виникаючих потреб у залученні громадян та
досягнення вимірюваних результатів.

Завданням цього конкурсу є сприяння залученню громадян та просування
громадського активізму, обміну знаннями та навичками між громадянами.

Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» в першу чергу
приділяє увагу ключовим демократичним реформам та імплементації таких
наскрізних тем, як: сприяння євроінтеграції; боротьба з корупцією;
децентралізація; прозоре та підзвітне врядування (включаючи періоди виборчих
кампаній); інклюзивний розвиток осіб з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб
(ВПО), представників ЛГБТІ спільноти (лесбійок, гомосексуалістів, бісексуалів,
трансгендерних осіб та осіб інтерсекс), молоді та інших вразливих груп.

Орієнтовна тривалість гранту: 1-9 місяців

Розмір гранту: до 20,000 дол. США.

https://goo.gl/MiyLaC

https://goo.gl/MiyLaC
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Програма фонду розвитку
українських ЗМІ

Посольство США проводить конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ серед
незалежних засобів масової інформації (друковані, радіо, телевізійні та
електронні). Державні, комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не
підпадають. Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та
представникам українських медіа, незалежно від їхнього статусу.

Окрім загального конкурсу, Посольство проводить тематичні та регіональні
конкурси. Інформація щодо цих ініціатив з’являтиметься на сайті Посольства та у
місцевих ЗМІ.

Основні вимоги програми наступні.
Під фінансування не підпадають рекламні видання; інформаційні бюлетені,

які видаються недержавними організаціями; спеціалізовані видання, орієнтовані
на висвітлення вузькопрофесійної тематики; проекти, які переслідують партійні
або політичні інтереси.

Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
 Підвищення якості журналістської освіти
 Покращення професійних стандартів серед журналістів
 Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа
 Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними
інституціями .

Сума гранту залежить від обсягу запланованої діяльності та періоду
виконання проекту, який може тривати від 1 до 12 місяців.

Розмір гранту: до 24 тис. дол. США

https://goo.gl/jEeGaV

https://goo.gl/jEeGaV
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Фонд «ELIZABETH GREENSHIELDS»

Фонд надає фінансову допомогу молодим художникам, які навчаються або
знаходяться на ранній стадії своєї кар'єри; працюють у репрезентативному стилі
живопису, малювання, скульптури або друку, і демонструють рішучість і талант,
щоб продовжувати кар'єру в їхній художній практиці. Фонд не надає фінансування
для проведення абстрактного або не об'єктивного мистецтва. Гранти надаються
безпосередньо бенефіціарам, а не через інші організації.

Гранти нараховуються виключно на основі інформації, що міститься в Анкеті
заявки, та супровідній документації та матеріалах, що подаються разом з нею.

Фонд не проводить особисті інтерв'ю.
Щоб подати заявку на грант, аплікант повинен використовувати заявку,

доступну з офіційного сайту. Жодна інша форма заяви не буде прийнята. Заявники
повинні надати всю необхідну інформацію (завантажити всі необхідні матеріали та
документацію): персональна інформація; паспортні дані; освіта та навчання;
список виставок, в яких робота заявника була представлена протягом останніх
п'яти років, або буде відображатися протягом наступних двох років; нагороди та
призи; портфоліо.

Розмір гранту: до 15 тис. дол. США

https://goo.gl/yn1hez

https://goo.gl/yn1hez
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Спортивна стипендіальна програма
«SPORT AND STUDY USA»

В рамках програми «Sport and Study» спортсмени високого рівня можуть
отримати стипендію для навчання в США. Ця спортивна стипендія може повністю
покрити витрати на навчання, проживання та харчування в американському вузі.

Для участі необхідно підтвердити свої спортивні заслуги і бути готовим
потрапити в спортивну команду при американському університеті.

Чоловічі види спорту: Американський футбол, Баскетбол, Бейсбол, Водне
поло, Волейбол, Вільна боротьба, Гольф, Гірські лижі, Легка атлетика, Лижні гонки,
Плавання, Стрибки у воду, Стрільба з пневматичної гвинтівки, Теніс, Фехтування,
Футбол, Хокей на льоду, Хокей на траві.

Жіночі види спорту: Бадмінтон, Баскетбол, Боулінг, Водне поло, Волейбол,
Гольф, Гірські лижі, Гребля, Кінний спорт, Легка атлетика, Лижні гонки, Плавання,
Стрибки у воду, Синхронне плавання, Сквош, Софтбол, Стрільба з пневматичної
гвинтівки, Стрільба з лука, Теніс, Фехтування, Футбол, Хокей на льоду, Хокей на
траві, Спортивна гімнастика.

Розмір гранту: не зазначено

https://goo.gl/yn1hez

https://goo.gl/yn1hez
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GLOBAL INNOVATION FUND (GIF)

GIF інвестує в низку інновацій, які мають великий потенціал та соціального
вплив. GIF підтримує «інновації» для включення нових бізнес-моделей, політичних
практик, технологій, розуміння поведінки або способів доставки продуктів та
послуг, що використовуються бідними країнами та країнами, що розвиваються.
Фонд інвестує в будь-яке рішення, яке має потенціал для вирішення проблеми
розвитку більш ефективно, ніж існуючі підходи.

Фонд підтримує новаторів, які прагнуть використовувати можливості та
створювати докази того, що такий підхід до вирішення глобальних проблем
працює.

Для участі у відборі на отримання гранту необхідно: заповнити онлайн-форму
заявки з загальною інформацією та завантажити короткий опис інновації.

Граничний обсяг гранту: 
від 50 тис. до 15 млн дол. США

https://goo.gl/sgSXUG

https://goo.gl/sgSXUG
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База навчальних програм M-GATE

M-Gate - це відкрита база стажувань, курсів, грантів та інших навчальних
програм для медиків всіх ланок та спеціальностей.

На платформі розміщена інформація про більше ніж 700 пропозицій, 90% з
яких безкоштовні та доступні для українців. База щоденно оновлюється, додаючи
нові можливості та корисну для медиків інформацію.

Онлайн база-даних є частиною проекту M-Gate, котрий окрім сайту
створюєможливості для навчання в Україні та за кордоном.

Розмір гранту: не зазначено

https://goo.gl/kDJx2o

https://goo.gl/kDJx2o
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https://goo.gl/uNrUp8

МБФ «ДОБРОБУТ ГРОМАД» – це неурядова неприбуткова благодійна
організація, яка працює, щоб поліпшити добробут українських громад з
турботою про довкілля.

В Україні Програма «Добробут громад» розпочала свою діяльність у 1994
році, починаючи з якого започатковано 74 благодійні проекти. Понад 23
тисячі сільських родин, об’єднаних у сільськогосподарські обслуговуючі
кооперативи, отримали допомогу у вигляді сільськогосподарського
обладнання, агроматеріалів, рослин, тварин, технічної й консультативної
підтримки.

Надсилайте ідеї ваших проектів з розвитку громад і якщо вони
відповідатимуть пріоритетам МБФ Добробут громад, докладатиме зусиль
для залучення ресурсів на фінансування цих ідей!

Діяльність «ДОБРОБУТ ГРОМАД» орієнтована на сталий комплексний
розвиток громад та передбачає забезпечення доступу до ринків збуту для
дрібних виробників, створення нових або покращення існуючих ланцюжків
доданої вартості, підтримку створення та розвитку ферм сімейного типу,
нефермерське підприємництво (сільський зелений туризм та ін.), мобілізацію
громад, сприяння та розбудову партнерств з міжнародними донорськими
організаціями, органами влади та бізнесом, освіту, участь у покращенні
нормативно-правової бази в галузі АПК та сільського розвитку, методологічне
забезпечення діяльності малих й середніх сільськогосподарських
товаровиробників на селі, їхніх об’єднань, підприємств тощо.

Фонд Добробут Громад

https://goo.gl/uNrUp8
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Фінансування IT стартапів
бізнес-інкубатором WannaBiz

Бізнес-інкубатор WannaBiz був заснований в липні 2012 в Одесі.

Основний мотив WannaBiz - розвиток IT-підприємництва та формування
стартап-екосистеми в Україні.

Мета: допомагати інноваційним і перспективним IT-проектам стати
компаніями світового рівня.

Проекти по online-рекламі і рекламним мережам зможуть отримати
найбільшу підтримку від WannaBiz. Допускаються проекти у сферах електронної
комерції, PaaS, SaaS і Cloud-технології.

WannaBiz надає фінансування в розмірі до 50 000 дол.США, інфраструктуру,
менторську і організаційну підтримку в обмін на 5-15% компанії.

Щоб стати резидентом WannaBiz необхідно:

1.Заповнити форму заявки Прикріпити презентацію проекту за планом
2.Пройти (скайп) -інтерв’ю
3.Презентувати проект на зустрічі з командою WannaBiz.

WannaBiz оцінює проекти за наступними критеріями:
 Наскільки ми здатні вам допомогти;
 Інтерес ринку до вашого рішення;
 Здатність команди створити продукт і перерости в глобальну компанію;
 Масштабованість і повторюваність бізнес-моделі;
 Складність технологічної складової і бізнес-процесів.

Фінансування в розмірі
до 50,000 дол.США

http://wannabiz.com.ua

http://wannabiz.com.ua/
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Гранти з організаційного розвитку ОГС

Через конкурс грантів Платформа Маркетплейс має на меті посилити ОГС, які
є активними у суспільстві та зацікавлені у власному організаційному розвитку.
Більш спроможні ОГС - здатні розробляти та/або виконувати якісніші проекти та
програми, що приводять до значущих соціальних змін у суспільстві.

Гранти для організаційого розвитку надаються на конкурсній основі у межах
проекту "Платформа ровитку громадянського суспільства", який впроваджується
завдяки фінансуванню Агенства США з міжнародного розвитку (USAID).

Користуючись Платформою Маркетплейс, ви можете:
 провести оцінку організаційної спроможності, що дозволить визначити
основні потреби та скласти індивідуальний план розвитку вашої організації
(детальніше дивіться сторінку "Інструмент самооцінки та планування розвитку
організаційного потенціалу");
 отримати грант з організаційного розвитку та "придбати" за нього тренінг,
консультацію, семінар, експертну допомогу чи інші необхідні послуги, які
відповідатимуть індивідуальним потребам вашої організації та допоможуть
виконати власний план організаційного розвитку.

До участі в цьому конкурсі запрошуються:
 офіційно зареєстровані громадські організації і благодійні
організації/фонди, які мають статус неприбуткових;
 ініціативні групи громадян, які відповідним чином обґрунтують потребу в
організаційному розвитку.

Заявки приймаються протягом року.

Розгляд пропозицій щомісяця.

Фінансування в розмірі до 7000 дол.США

http://cd-platform.org

http://cd-platform.org/
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Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур

Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних
фондів.

Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення
справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту
довкілля.

Фонд сприяє розвитку знань, підтримує індивідуальну творчість; зміцнює
інститути і допомагає поліпшити державну політику; надає інформацію
громадськості, в першу чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ.

Фонд здійснює підтримку за чотирма програмами:

 «Інтернаціональна програма», що фінансується Фондом, зосереджена на
міжнародних питаннях, у тому числі питаннях прав людини і міжнародного
правосуддя, світу і безпеки;
 збереження стійкого розвитку, міграції;
 середньої освіти для дівчаток в країнах, що розвиваються;
 репродуктивного здоров'я.

Deadline – постійно діючий.

https://www.macfound.org

https://www.macfound.org/
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Програма ЄС «Горизонт 2020»

«Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського Союзу з
фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 мільярдів
євро, розрахована на 2014 – 2020 роки.

Основні умови участі у проектах програми «Горизонт 2020» – актуальна
дослідницька тема, щонайменше два партнери з європейських країн (країни-
члени ЄС або країни-асоційовані члени програми «Горизонт 2020») і заявка
англійською мовою об'ємом 10-15 сторінок, залежно від типу проекту.

Програма сконцентрована на досягненні трьох головних завдань:
 зробити Європу привабливим місцем для першокласних науковців;
 сприяти розвитку інноваційності та конкурентноспроможності
європейської промисловості й бізнесу;
 за допомогою науки вирішувати найбільш гострі питання сучасного
європейського суспільства.

Відповідно до цих завдань, Програму «Горизонт 2020» поділено на три
основні напрямки:

 Передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та
командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи
гуманітарні;
 Лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових
технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім того, в
межах цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження
інновацій у малому та середньому бізнесі;
 Суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від
поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до
питань європейської ідентичності і культурної спадщини.

Заявки приймаються протягом року 

https://goo.gl/uEK5nZ

https://goo.gl/uEK5nZ
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COSME – європейська програма підтримки
малого та середнього бізнесу.

Competiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) – європейська
програма підтримки малого та середнього бізнесу.

COSME – це набір тематичних проектів та програм на період з 2014 по 2020
роки із загальним бюджетом 2,3 млрд євро. Перелік програм, що визначаються
Європейською комісією, щороку змінюється та викладається в окремому
документі – Робочій програмі.

Учасниками програми можуть бути: малий та середній бізнес, громадські
організації, агенції регіонального розвитку, освітні заклади, бізнес-асоціації,
кластери, органи державної влади.

У відповідних розділах Робочої програми міститься перелік підпрограм із
детальним описом, їх цілями та завданнями, що фінансуються коштами програми
COSME, а також очікуваними результатами, виділеним бюджетом та строками
подачі проектів.

Серед цих програм є, наприклад: Європейська мережа підприємств (EEN),
Еразмус для молодих підприємців, Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток
туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та багато інших
підпрограм.

Цілі програми:
 поліпшення доступу до ринків, зокрема всередині єс, а також на
глобальному рівні;
 покращити доступ мсп до фінансування (для україни данийнапрям
недоступний);
 поліпшити умови для підвищення конкурентоспроможності та стабільності
підприємств єс;
 сприяти розвитку підприємництва та підприємницької культури.

Строк реалізації: 2014 – 2020 роки

https://goo.gl/UMyaoM

https://goo.gl/UMyaoM
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Еразмус для молодих підприємців

Еразмус для молодих підприємців – програма ЄС з міжнародного обміну, яка
дає молодим або діючим підприємцям можливість навчатися у досвідчених
керівників малого бізнесу в інших країнах-учасницях Програми.

Програма відкрита для підприємців, що мають постійне місце проживання в
одній з 28 країн-членів Європейського Союзу, а також з Албанії, Вірменії, Боснії та
Герцеговини, колишньої Югославської Республіки Македонія, Ісландії, Чорногорії,
Молдови, Сербії, Туреччини та України.

Хто може брати участь:
 нові підприємці, які планують створити свій власний бізнес або вже
розпочали діяльність протягом останніх 3-х років;
 досвідчені підприємці, які володіють чи управляють малим або середнім
підприємством в одній із країн-учасниць Програми.

«Еразмус для молодих підприємців» - започаткована у 2009 році. Програма
транскордонного обміну, яка надає можливість молодим та амбіційним
підприємцям (час з моменту започаткування підприємницької діяльності - до
Зхроків) набувати навичок і знань у досвідчених підприємців, які володіють
малими підприємствами в інших країнах-учасниках цієї Програми, а досвідченим
підприємцям - дізнаватися про перспективи й нові бізнес-ідеї молодих
підприємців, започатковувати співробітницттво з іноземнимними партнерами.
Обмін досвідом здійснюється шляхом організації відрядження молодого (нового)
підприємця до країни підприємця-господаря строком від 1 до 6 місяців.

Deadline – постійно діючий

https://goo.gl/uywJgW

https://goo.gl/uywJgW
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Громадянське суспільство для розвитку
демократії та прав людини в Україні

Проект спрямований на підвищення інституційної спроможності організацій
громадянського суспільства в Україні задля посилення їхнього впливу на процеси
реформ у сферах демократизації та прав людини, а також на розбудову
інклюзивного, демократичного врядування на основі прав людини через
посилення їхньої спроможності, кращу координацію дій та мережеву співпрацю.

Цілі проекту:
 сприяти посиленню організацій громадянського суспільства для розвитку
демократії та результативного діалогу між організаціями громадянського
суспільства та органами влади на всіх рівнях в України за широкої участі
громадян;
 розвинути спроможність організацій, які займаються правозахисною
діяльністю, задля розвитку та захисту прав людини в України;
 підвищити рівень громадянської активності молоді та участі молоді в
процесах прийняття рішень на всіх рівнях.

У рамках нового проекту «Громадянське суспільство задля розвитку
демократії та прав людини в Україні», ПРООН за фінансової підтримки
Міністерства закордонних справ Данії щороку підтримуватиме проекти та
ініціативи організацій громадянського суспільства за результатами запрошень до
подання проектних пропозицій.

Проект є загальнонаціональною 5-річною ініціативою, яка впроваджується з 1
квітня 2017 року до 31 березня 2022 року.

Строк реалізації – 2017 – 2022 роки 

http://qoo.by/45dt

http://qoo.by/45dt
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Грантові програми від Фонду Монсанто

Фонд «Монсанто» є філантропічним відділенням компанії «Монсанто», яке
працює заради значного та значимого поліпшення життя людей та зміцнення
громад в усь ому світі.

Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за
межами США за такими напрямами:

 Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти
в аграрних громадах навколо світу, в тому числі за рахунок підтримки шкіл,
бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та академічних
програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми;
 Забезпечення критичних потреб громад за рахунок підтримки
неурядових організацій, що надають допомогу для продовольчої безпеки,
санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та різноманітних інших
місцевих потреб.

Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів США.
Проекти не повинні мати жодного зв’язку з комерційною діяльністю компанії
«Монсанто». Проектна діяльність може бути розрахована на період до 12 місяців.
Організації-заявники повинні надати підтвердження проведення нещодавнього
зовнішнього аудиту фінансів організації за міжнародними стандартами.

Фонд приймає міжнародні заявки протягом двох періодів щорічно. Перший
період триває з 1 січня до 29 лютого, другий – з 1 липня до 31 серпня.

Заявки приймаються щорічно

http://www.monsantoglobal.com

http://www.monsantoglobal.com/
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Загальний конкурс проектів
Фонду сприяння демократії

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації
взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує
проекти, які сприяють демократичним перетворенням і побудові громадянського
суспільства в Україні.

Фонд сприяння демократії – це цілеспрямований, але гнучкий механізм, який
забезпечує фінансову підтримку унікальних і перспективних проектів, особливо
таких, що сприяють розвиткові спроможності та самозабезпечення НДО в Україні.

Вибір проектів базується на здатності організацій демонструвати конкретні
досягнення, які справляють позитивний вплив на певні сфери громадського життя.

Гранти надаються винятково українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди й аналітичні центри.

Організації та їхні працівники не можуть представляти політичні партії, бути
призначеними або обраними на державні посади.

Хоча максимальна сума фінансування одного проекту складає 50,000 доларів
США, розмір переважної більшості виданих грантів становитиме від 10,000 до
24,000 доларів США.

Американські й іноземні організації, а також громадяни інших країн не
можуть претендувати на отримання фінансування за цією програмою.

Грантові заявки необхідно подавати двома мовами: англійською та
українською.

Крім цього конкурсу, Посольство США проводить регіональні й тематичні
конкурси, де вимоги до організацій та проектів можуть відрізнятись від цього
конкурсу. Слідкуйте за оголошеннями на веб-сторінці та у місцевих ЗМІ.

Тривалість проектів не може бути довшою за один рік.

Грантові заявки приймаються упродовж року 

Сума грантів: від 10 000 до 15 000 доларів США

https://goo.gl/7RjsZ8

https://goo.gl/7RjsZ8
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Підтримка малих проектів від
Швейцарського бюро співробітництва

Швейцарське бюро співробітництва в Україні представляє Швейцарську
агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і управляє серією малих проектів, які в
першу чергу орієнтовані на громадські організації.

Заявники повинні бути зареєстрованими українськими неурядовими
організаціями з адекватною організаційною структурою і належним фінансовим
досвідом. У виняткових випадках комерційні, урядові або міжнародні організації
можуть також розглядатися.

Державні органи та комерційні структури можуть подавити заявки у випадку
попереднього погодження з боку програми.

Основні області підтримки малих проектів:

 здоров’я;
 місцеве самоврядування та децентралізація;
 розвиток торгівлі, розвитку малих та середніх підприємств (МСП);
 стала енергетика, вода, навколишнє середовище, містобудування;
 соціальні послуги;
 реагування на наслідки конфлікту;
 законності, справедливості;
 культурні заходи.

Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати
потреби громади на умовах залученості (партисипативності), а також вивчення і
просування нових ідей і підходів у відповідний регіон.

Deadline – постійно діюча

Розмір гранту: від 100 – 600 тис.грн. 

https://goo.gl/VtXceS

https://goo.gl/VtXceS
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Міжнародний Вишеградський фонд

Міжнародний Вишеградський Фонд є міжнародною організацією,
заснованою 9 червня 2000 року у Братиславі урядами країн Вишеградської
четвірки (Чехія, Болгарія, Польща. Словаччина).

Мета: сприяти розвитку співпраці між країнами Вишеградської четвірки та їх
сусідами через підтримку спільних культурних, наукових та освітніх проектів,
молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму.

Пріоритетні напрями діяльності:
 культура;
 дослідження;
 освіта;
 програми обміну
 транскордонна співпраця;
 туризм.

Перевага надається організаціям громадського суспільства, муніципальним
службам, місцевим органам влади, приватним компаніям, школам, університетам,
окремим студентам та митцям.

Програмні напрямки конкурсів: малі гранти (до 4000 EUR), стандартні гранти
(більше 4000 EUR), Вишеградська стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 EUR),
грант на університетське навчання (загальний бюджет: 100 000 EUR), Вишеградська
стипендіальна (2500 EUR/1 програма семестр).

Deadline – постійно діюча

https://www.visegradfund.org/

https://www.visegradfund.org/
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Грантова допомога по проектах людської
безпеки програми “Кусаноне”

Мета: за програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається
неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-
досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою
надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.

Потенційні грантоодержувачі - будь яка некомерційна організація може стати
одержувачем програми Кусаноне. Єдина вимога – це повинна бути неприбуткова
організація, що виконує основні проекти розвитку.

Сфера проектів:
 Всі проекти розвитку малого маштабу мають право на фінансування за
програмою Кусаноне.

Однак особлива увага буде приділятися у таких сферах:
• медична допомога;
• освіта;
• спорт;
• надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду;
• суспільний добробут;
• навколишнє серидовище.

 У кожній окремій країні пріоритетні сфери можуть визначатись
Посольством Японії відповідно до потреб розвитку цієї країни.

Deadline – постійно діюча

https://goo.gl/6NMbXP

https://goo.gl/6NMbXP
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Мікрофінансування від Міністерства
закордонних справ Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії надає можливість мікрофінансування
проектів для українських НУО або урядових / місцевих органів влади на суму до 15
000 євро для покриття повної або часткової вартості проекту.

Проекти повинні відповідати Стратегії розвитку співробітництва та
гуманітарної допомоги Естонії.

Мета мікрофінансування — швидко реагувати на короткострокові потреби в
пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових та муніципальних установ,
а також неурядових організацій і фондів, що діють в громадських інтересах.

Проекти повинні бути пов'язані з однією з наступних галузей:
 освіта;
 охорона здоров'я;
 мир і стабільність;
 розвиток демократії і верховенство закону;
 економічний розвиток;
 екологічно сприятливий розвиток;
 інформування громадськості та глобальна освіта.

Пропозиції можуть подавати урядові або місцеві органи влади та НУО
неурядові організації та фонди, що діють в громадських інтересах. Грант може
становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту. Крайнього
терміну подачі заявки нема. За рік можуть бути профінансовані 2 або 3 проекти.

Deadline – постійно діюча

Максимальна сума гранту: 15 000 євро

http://vm.ee/en/taxonomy/term/55 
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Креативна Європа

«Креативна Європа» – це програма Європейського Союзу, спрямована на
підтримку культурного, креативного та аудіовізуального секторів.

З 2014 до 2020 року на підтримку європейських проектів, що дають
можливість подорожувати, охоплювати нові аудиторії, обмінюватися практичними
навичками та вдосконалюватися, планується виділити 1,46 мільярда євро.

«Креативна Європа» складається із двох підпрограм:
 «Культура», в рамках якої передбачено просування креативного та
культурного секторів;
 «Медіа», що забезпечує підтримку розвитку та поширення
аудіовізуальних творів.

«Креативна Європа» надасть фінансову підтримку лише тим проектам, які
виконають поставлені перед нею завдання, а саме:

 формування аудиторії;
 розробка нових бізнес-моделей;
 зміцнення сектору та нарощування потенціалу;
 створення та підтримка віртуальних проектів.

Deadline – постійно діюча

Бюджет – 1,46 мільярда EUR 

https://goo.gl/CkNwnp

https://goo.gl/CkNwnp
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Інноваційні Ваучери

Програму Інноваційних Ваучерів спонсорує Європейський Банк
Реконструкцій і Розвитку (ЄБРР) та його Центр фінансування трансферу
технологій зі зміни клімату (FINTECC (Finance and Technology Transfer Centre for
Climate Change)) за фінансової підтримки EU Neighborghood Facility. ГО
Greencubator втілює програму Інноваційних Ваучерів в Україні.

Програма Інноваційних ваучерів спрямована на розвиток українських
компаній, що працюють на ринку кліматичних технологій. І хоча останній в Україні
лише зароджується, на глобальному рівні гравці цих ринків отримують трильйони
доларів інвестицій щороку.

Розробникам технологій, інноваторам, тим, хто хоче розумніше
використовувати ресурси, ми пропонуємо Інноваційні Ваучери – кошти на втілення
їх проектів в життя. Ці кошти не є позикою чи кредитом, а радше – інвестицією у
бізнес. Ми пропонуємо інноваційні ваучери двох категорій.

Більшість компаній, що переможуть у конкурсі, отримають Інноваційні
Ваучери із середньою сумою фінансової підтримки з боку ЄБРР у розмірі до EUR 20
000.

Для компаній, із проектами, що мають потенціал стати проривними, що на
цілі рівні випереджують своїх конкурентів “мегаваучери” розміром до EUR 50 000.
Такі проекти мають продемонструвати потенціал та спроможність отримати значні
результати в плані впровадження кліматичних інновацій. На данному етапі ми не
обмежуємо кількість мегаваучерів. Зауважте, що на пілотній хвилі, мегаваучери не
будуть доступними.

Компанії, що хочуть отримати фінансування для своїх проектів через
Інноваційні Ваучери подають свої проекти на конкурс. Проекти оцінюються
експертами програми і найкращі отримують фінансову підтримку.

Deadline – постійно діюча

https://goo.gl/mdp8C8

https://goo.gl/mdp8C8
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Малі гранти від Посольства Королівства
Нідерландів – MATRA/KAP

В рамках програми «Матра / КАП» можуть бути профінансовані проекти, які
сприяють процесу суспільних змін в Україні (при цьому маються на увазі зміни, що
зачіпають організацію громадян, громадські структури і внутрішні зв'язки в
суспільстві в цілому.

Нижче наведені деякі фактори і процеси, стимулювання яких сприяє процесу
демократизації суспільних відносин:

▪ зміцнення правової захищеності і гарантій прав людини
▪ підвищення ефективності системи участі громадськості в процесі
▪ підвищення юридичної грамотності населення;
▪ виховання громадянської зрілості населення;
▪ вміння захистити свої інтереси перед обличчям влади;
▪ розвиток внутрішньої свободи людини;
▪ становлення незалежності людини перед державою;
▪ підтримка ініціативи знизу;
▪ підтримка зусиль самих громадян за рішенням соціальних проблем в

суспільстві;
▪ підтримка первинної, низовий самоорганізації громадян;
▪ розвиток місцевого самоврядування;
▪ боротьба за відкритість, прозорість і доступність органів влади;
▪ боротьба з утисками цивільних прав, забезпечення свободи слова;
▪ зміцнення сфери громадянського суспільства;
▪ вдосконалення методів роботи організацій громадянського суспільства;
▪ налагодження діалогу між владою і громадянином;
▪ стимулювання активної участі громадян в суспільному житті.

Deadline – щороку до лютого

Максимальна сума гранту: 
11 345 євро

https://goo.gl/mdp8C8

https://goo.gl/mdp8C8

