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БЮЛЕТЕНЬ ВИХОДИТЬ ЗА ІНІЦІАТИВИ
УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЇ
ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ
Снопенко Михайло – заступник директора
Целіщев Євгеній – начальник відділу
Запропонований бюлетень дає змогу широкому колу осіб (учням,
студентам, науковцям, підприємцям, бізнесменам, громадським
організаціям, державним установам тощо) ознайомитись з
програмами допомоги міжнародних організацій, обрати для себе
цікаві напрями та досягти своїх цілей.
Основний зміст розбито на сектора за напрямами допомоги та
викладено в логічній послідовності. Матеріал зорієнтує читачів не на
механічне запам'ятовування, а насамперед на швидке та зручне
ознайомлення зі стислим описом програм міжнародних партнерів та,
за потреби, їх більш детальне вивчення після переходу за
гіперпосиланнями.

ПІДПИСАТИСЯ та отримувати бюлетень щомісяця на
електронну пошту.

ДОЛУЧИТИСЬ та оперативно отримувати
актуальні новини про грантові конкурси,
програми, тренінги, семінарі та інше.
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ГРАНТ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
проводиться Програмою ООН
із відновлення та розбудови миру
Цей конкурс заявок пов’язаний із відбором однієї громадської організації та
спрямований на підвищення потенціалу місцевих громадських організацій та
здійснення моніторингу надання сервісів доступу до правосуддя та безпеки
на місцевому та обласному рівнях. Тривалість проєкту – до 14 місяців.
Орієнтовний початок імплементації проєкту – лютий 2021 року.
У межах реалізації цього проєкту організація-грантер співпрацюватиме з
мінімум шістьма місцевими партнерськими громадськими організаціями, що
здійснюють свою діяльність на обласному рівні

Запрошуються громадські або благодійні
організації, які здійснюють діяльність на
території Донецької, Луганської та Запорізької
областей

05.01.2021
http://bit.ly/37BVZvS
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КОНКУРСУ ДЛЯ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
проводиться Фондом соціального захисту
інвалідів
Пріоритетні завдання:
• Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з
інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства,
державних програм
• Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних
груп населення доступу до послуг та інфраструктури
• Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю
• Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та
розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю
• Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю
• Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з
інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво
та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної
допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо.
Запрошуються громадські об’єднання осіб з
інвалідністю

29.01.2021
https://bit.ly/3qU0F7S
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НАБІР НА ДРУГУ ШКОЛУ "ЛІДЕРКА"

Ініціатива реалізується ГО Fight For Right
за підтримки Відділу преси, освіти та
культури Посольства США в Україні
15 учасниць з усієї України, завдяки триденному навчанню у Києві дізнаються
більше про політичну участь та інструменти впливу на державні процеси,
поспілкуються із провідними жінками країни та розпочнуть свій лідерський
шлях, або посилять наявний потенціал.
П'ять учасниць, які матимуть найвищі бали на фінальному екзамені,
отримають стипендію на стажування в центральних органах влади в Києві.
Критерії відбору:
•

бажаний вік 17-30 років (не є вирішальним фактором при відборі);

•

мінімальний досвід активізму;

•

бажання боротися за свої права та змінювати країну на краще.

Запрошуються активні і мотивовані дівчата та
жінки з інвалідністю, які бажають змінювати
країну

01.02.2021
https://bit.ly/3nViOzO
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ПРОГРАМА «ПІДТРИМКА ОРГАНІЗАЦІЙЛІДЕРІВ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
В УКРАЇНІ “ВЗАЄМОДІЯ!”»
за фінансової підтримки Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID)
Пріоритети РПО:
•

Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання
запобігання
корупції,
забезпечення
прозорості,
підзвітності,
доброчесності на національному та субнаціональному рівнях

•

Залучення громадян до здійснення нагляду за діяльністю Уряду і до
поширення передового досвіду громадянської участі

•

Уповноваження жінок і вразливих груп протистояти корупції

•

Відслідковування соціальної динаміки у сфері корупції та запобігання їй.

•

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

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

31.12.2021
https://bit.ly/34P5ndE
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ПРОГРАМА НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
МІКРО-БІЗНЕСУ
від DRC-DDG за фінансової підтримки
Швейцарської
агенції
розвитку
та
співробітництва (SDC) і уряду Великої
Британії
Головна ціль програми: надання можливостей для безперебійного
функціонування мікро бізнес-діяльності та самозайнятості в умовах
епідеміологічної ситуації в Україні. Для цього надається фінансова допомога
на адаптацію/перепрофілювання бізнес-діяльності /самозайнятості з метою
отримання постійного доходу.
Програма передбачає надання фінансової допомоги в розмірі до 1000,00
доларів США в залежності від наслідків для мікро-бізнесу та самозайнятості,
пов'язаних з COVID-19, бізнес-ідеї, а також від індивідуальних потреб
заявника (допомога буде перераховуватися на банківський рахунок в
українській валюті за курсом, актуальним на дату перерахування допомоги)

Учасники програми: внутрішньо переміщені
особи (ВПО), а також місцеві жителі, що
зареєстровані та проживають на підконтрольних
уряду України територіях Донецької та
Луганської областей

31.03.2021
https://bit.ly/347D3Uv
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КОНКУРС НА ОДЕРЖАННЯ СУБГРАНТІВ

від Програми USAID з
сільського розвитку(AГРО)

аграрного

і

Приймаються заявки на одержання субгранту «Створення центрів
консультаційно-ветеринарного та зоотехнічного обслуговування ММСП в
секторі тваринництва та птахівництва» для сприяння економічному
зростанню мікро-, малих та середніх підприємств (далі ММСП) в секторі
виробництва продукції тваринництва та птахівництва (окрім курей) та
відповідно підвищенню добробуту сільських громад України шляхом
створення більш конкурентного середовища та розширення бізнесу.
Метою субгранту є створення умов для доступу ММСП до сучасних
консультаційних, технологічних, ветеринарних послуг, зоотехнічного
обслуговування, умов дотримання стандартів простежуваності та якості
продукції тощо, що буде сприяти збільшенню обсягів виробництва та
продажу продукції за міжнародними стандартами якості та безпечності,
впровадженню міжнародних практик біобезпеки та зменшенню негативного
впливу на навколишнє середовище.

Учасники
програми:
галузеві
асоціації,
громадські організації об’єднань виробників,
приватні підприємства або фізичні особипідприємці

12.01.2021
https://bit.ly/38HkBCI
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СУБГРАНТ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ З КОМПЛЕКСНОЇ
ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В
СЕЛЯНСЬКИХ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
від Програми USAID з
сільського розвитку(AГРО)

аграрного

і

Метою субгранту є:
•

створення умов для покращення доступу особистих селянських та
сімейних фермерських господарствах до сучасних консультаційних
зоотехнологічних та ветеринарних послуг, послуг із забезпечення
кормами та передпродажної підготовки і збуту виробленої продукції
тваринного походження;

•

забезпечення умов дотримання стандартів простежуваності та якості
продукції;

•

збільшення обсягів виробництва та продажу продукції за міжнародними
стандартами якості й безпечності.

Учасники
програми:
сільськогосподарські
кооперативи або інші суб’єкти підприємницької
діяльності

18.01.2021
http://bit.ly/38JICJ8
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КОНКУРС СУБГРАНТОВИХ ПРОЕКТІВ
ПРОГРАМИ «МІНІ-ФЕРМЕРСТВО
В ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ»
від Програми USAID з
сільського розвитку(AГРО)

аграрного

і

Цілі субгранту:
• створити механізми співпраці між місцевими фермерами та
інтернатними закладами шляхом розвитку міні-фермерства в школахінтернатах;
• сприяти створенню нових робочих місць у місцевих фермерських
господарствах та залученню недостатньо представлених груп населення,
таких як діти до 14 років та молодь із малозабезпечених сімей, сироти,
діти та молодь з інвалідністю, які перебувають у спеціальних закладах,
таких
як
школи-інтернати,
будинки-інтернати,
для
сільськогосподарського виробництва, збільшення виробництва для
забезпечення шкіл-інтернатів сільськогосподарськими продуктами;
• залучати органи місцевого самоврядування до поширення найкращих
практик співпраці між місцевими фермами.

Учасники програми: українськІ приватні чи
недержавні підприємства або бізнес-асоціації

19.01.2021
http://bit.ly/3mW0Ig2
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СУБГРАНТ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ
«КОНСУЛЬТУЙ ТА ЕКСПОРТУЙ»
від Програми USAID з
сільського розвитку(AГРО)

аграрного

і

Мета субгранту: покращення доступу мікро-, малих та середніх підприємств,
які є виробниками плодово-ягідної продукції (фрукти та ягоди), до
інформаційних, консультаційних та навчальних послуг, спрямованих на
виробництво, післяврожайну обробку та зберігання продукції орієнтованої
на експорт.
Основна діяльність може включати:
• Консультаційно-інформаційні послуги.
• Проведення онлайн та офлайн навчальних заходів.
• Проведення інформаційних заходів для залучення нових постачальників,
які можуть скористатись послугами та реалізувати продукцію експортеру.
• Проведення іншої активності, спрямованої на покращення співпраці між
експортерами та мікро-, малими й середніми підприємствами в секторах
виробництва фруктів та ягід.

Учасники програми: українські недержавні
підприємства, основним видом діяльності яких є
експорт плодово-ягідної продукції українського
виробництва

22.01.2021
http://bit.ly/34LrRvV
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КОНКУРС КОНЦЕПЦІЙ СУБГРАНТОВИХ
ПРОЕКТІВ
від Програми USAID з
сільського розвитку(AГРО)

аграрного

і

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку(AГРО) запрошує подавати
концепції субгрантових проектів для реалізації проектів, розроблених на
збільшення обсягів виробництва та продажу кондитерської і крафтової
продукції, насамперед, локального виробництва.
Зацікавлені заявники, які відповідають наведеним у Розділі III критеріям та
бажають взяти участь у цьому семінарі, повинні підтвердити свою участь,
надіславши ім’я учасника, назву організації, електронну адресу учасника та
його номер телефону на адресу agro.subawards@chemonics.com.

Учасники програми: фізичні осіби-підприємців та
організації у відповідності крітеріям

17.02.2021
https://bit.ly/3nJQ7q3
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КОНКУРС КОНЦЕПЦІЙ СУБГРАНТОВИХ
ПРОЕКТІВ
від Програми USAID з
сільського розвитку(AГРО)

аграрного

і

Програма USAID з аграрного і сільського розвитку(AГРО) запрошує подавати
концепції субгрантових проектів доробки/переробки плодоовочевої,
м’ясної, молочної або рибної продукції для вдосконалення партнерств із
мікро-, малимита середніми підприємствами (ММСП)

Учасники програми: фізичні осіби-підприємців та
організації у відповідності крітеріям

18.02.2021
https://bit.ly/3f8e06U

14

КОНКУРС ПРОЄКТІВ 2021/2022

від Посольство Фінляндії

Посольство Фінляндії оголошує конкурс проектів 2021-2022 рр. за
наступними темами:
• Інноваційні рішення щодо переробки відходів у громадах
• Підвищення обізнаності щодо змін клімату або біорізноманіття
• Пом’якшення втрат у галузі навчання у зв’язку із пандемією covid-19
Щонайбільше 4 проєктні пропозиції будуть відібрані для підтримки у 2021
році на умовах співфінансування.
Для участі у змаганні Заявникам необхідно заповнити Аплікаційну заявку
англійською мовою та надіслати разом із заповненими Додаток 1, Додаток 2
до Посольства не пізніше 17.00, 14 лютого, 2021 року на електронну адресу:
PYM.KIO@formin.fi, вказавши у темі повідомлення “LCF” та назву організації.
Проект повинен відповідати цілям та принципам офіційної політики
розвитку Фінляндії.

Запрошуються громадські організації.

Бюджет до 50 тис. євро

14.02.2021
http://bit.ly/3o0VgtT
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КОНКУРСУ ДОСЛІДЖЕНЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ
ЕНЕРГЕТИКИ США ТА УКРАЇНИ
від CRDF Global

Конкурс підтримуватиме американсько-українські дослідницькі групи, які
займаються фундаментальними або прикладними дослідженнями в галузі
фотоелектричних, турбінних та біопаливних технологій.
Нагороди до 72 000 доларів США (50 000 доларів США від CRDF Global та
7 000 доларів США в еквіваленті, сплачених у національній валюті України
для підгрупи «Україна», та 15 000 доларів США від CRDF Global для підгрупи
США) будуть надані протягом 12 місяців.

Запрошуються спільні команди американських
та українських дослідників.

26.02.2021
http://bit.ly/3hdrkIr
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КОНКУРС СТАРТАПІВ «ЕКО-ДІЯ»

за підтримки Всеукраїнської благодійної
організації “Інститут місцевого розвитку та
Компанії ДТЕК
Екодія або енергоефективний стартап можуть бути різними: озеленення,
сортування, прибирання та вивезення відходів, очищення водойм, вторинне
використання речей, ресурсо- та енергозбереження.
Умови участі:
• Описати ідею або захід, конкретно та реалістично пояснивши деталі
екологічної ініціативи.
• Забезпечити свій внесок для втілення задуму або заходу в життя, можна у
негрошовому вигляді – роботами/інвентарем/обладнанням.
• Візуалізувати вже наявні результати. Обов’язковими є фото та/або відео із
власним внеском.
Переможці отримають допомогу у негрошовому вигляді до 15 000 грн.
Проєкт оплатить матеріали, обладнання, роботи тощо, необхідні для
впровадження задуму

Запрошуються усі небайдужі.

31.05.2021
https://bit.ly/2HR5Zqn
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КОНКУРС «ЗБЕРІГАЙМО РЕСУРСИ ВДОМА!»

в рамках Проекту ДТЕК «Енергоефективні
школи: нова генерація»

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

Економний електрокористувач.

•

Крутий теплохранитель.

•

Газонезалежний господар.

•

Лідер водозбереження.

Запрошуються усі небайдужі.

05.06.2021
https://bit.ly/37oI3Up
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ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ
«ЕНЕРГОДІМ»
за фінансуванням державної установи
«Фонд енергоефективності»

Метою Програми є підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних
будинків.

Фонд енергоефективності підтримує ініціативи щодоенергоефективності,
впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з
підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження
(Заходи з енергоефективності), зокрема в житловому секторі, з урахуванням
національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів
двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження acquis
communautaire Європейського Союзу та Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною
міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.

Запрошуються
об’єднання
багатоквартирних будинків.

співвласників

31.12.2023
https://bit.ly/2VSqhEN
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КОНКУРС ДОСЛІДЖЕНЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ
США ТА УКРАЇНИ
від CRDF Global

Конкурс пропозицій від спільних команд американських та українських
дослідників, які зосереджуються на дослідженнях кібербезпеки, включаючи,
великі дані, машинне навчання (ML), штучний інтелект (AI), мережі 5G,
безпеку як послугу (SECaaS) та інші.
Нагороди до 150 000 доларів США (75 000 доларів США для команди в
Україні та 75 000 доларів для американської дослідницької групи) будуть
надані протягом 12 місяців.

Запрошуються спільні команди американських
та українських дослідників.

26.02.2020
http://bit.ly/3ppUXsV

20

КОНКУРС «PAN-EUROPEAN ADVANCED
MANUFACTURING ASSISTANCE AND TRAINING
FOR SMES»
від Європейської комісії в рамках Програми
Горизонт 2020 — Інноваційний розвиток
малих та середніх підприємств (МСП)
Тематика конкурсу містить дві частини, які можуть бути поєднані між собою:
• Просування загальноєвропейської програми, яка допомагає МСП
трансформувати свою діяльність з урахуванням сучасних інноваційних
технологій та принципів сталості. За основу має бути використано
Методологію ЄС, яку вже узгоджено та протестовано Європейським
центром підтримки вдосконаленого виробництва. Деталі — за
посиланням.
• Розроблення навчальної програми щодо вдосконаленого виробництва,
яка складатиметься з:
• транскордонних навчальних послуг, що надаватимуться МСП у
співпраці з технологічними або навчальними центрами, здатними
забезпечити якісне навчання у сфері передових виробничих
технологій;
• розроблення рамкових навчальних програм, готових до
масштабування в рамках Європейського соціального фонду.

Для кого? Для виробничих малих та середніх
підприємств

28.02.2020

Фінансова підтримка МСП на реалізацію
виробничих трансформацій у розмірі до
60 тисяч євро

http://bit.ly/3prw7ZC
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АКСЕЛЕРАЦІЙНА ГРАНТОВА ПРОГРАМА

від Українського Фонду Стартапів

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

До участі запрошуються лише стартапи

Максимальна сума гранту 10 тисяч
доларів США

ПОСТІЙНА
http://bit.ly/2L1nVjE
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ГРАНТ НА СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМУ
ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ЖІНОК,
ЩО ЖИВУТЬ ІЗ ВІЛ/СНІД
проводиться Програмою ООН
із відновлення та розбудови миру
Цей конкурс заявок пов’язаний з відбором однієї проєктної пропозиції та
спрямований на посилення впливу на органи місцевої влади для закріплення
інтересів жінок, що живуть із ВІЛ/СНІД, під час прийняття управлінських
рішень, що ухвалюються в локальних громадах.
У межах поданих проєктних пропозицій очікуватиметься виконання таких
завдань:
• створення мережі громадських організацій цільових областей, які
працюють з жінками, що живуть із ВІЛ/СНІД
• розробки трирічного плану лобістських, адвокаційних та інформаційних
кампаній щодо прав жінок
• проведення заходів із підвищення обізнаності мешканців громад,
місцевої влади
• проведення навчання для представників профільних громадських
організацій та інші.

Запрошуються громадські або благодійні
організації, які здійснюють діяльність на
території Донецької, Луганської та Запорізької
областей

05.01.2021
http://bit.ly/37zR4va
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СТИПЕНДІЇ КОЛЕДЖУ ЄВРОПИ:
ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА
за фінансової підтримки ЄС

Це можливість для випускників українських університетів продовжити освіту
в провідному інституті європеїстики, де навчаються майбутні дипломати,
міністри та чиновники європейських урядів. Ви вчитиметеся у компанії
студентів з понад 50 країн світу, а стипендія покриє витрати на навчання,
проживання, харчування і подорожі.
• Вивчати будете одну з цих програм:
• Європейські економічні студії;
• Європейські міждисциплінарні студії;
• Студії з європейських міжнародних відносин та дипломатії;
• Європейські правові студії;
• Європейські політичні та адміністративні студії;
• Трансатлантичні відносини.
Кампуси коледжу знаходяться в Брюгге та Варшаві. Навчання розпочнеться у
вересні 2021 року. Випускники отримають магістерські дипломи

До участі запрошуються випускники українських
університетів, що мають дипломи магістра
права, економіки, міжнародних відносин,
політології або інших суміжних дисциплін

13.01.2021
https://bit.ly/2KUSd7S
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ПРОГРАМА «НАВЧАННЯ. ОБМІНИ.
РЕЗИДЕНЦІЇ. ДЕБЮТИ»
за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма має на меті сприяти обміну знаннями, досвідом та ідеями в галузі
культури та мистецтв, а також відкриттю нових мистецьких практик та імен.
Цілі програми «Навчання. Обміни. Резиденції. Дебюти»:
• підтримати створення освітніх програм для вдосконалення мистецької
освіти в Україні (формальної і неформальної);
• підтримати створення в Україні арт-резиденцій для поширення новітніх
мистецьких практик, інтернаціоналізації українських культурних проектів
та залучення міжнародних менторів і митців до створення культурних
продуктів в Україні;
• створити можливості для творення культурних продуктів молодими
митцями та дебютантами;
• стимулювати мобільність представників культури та креативних індустрій
для обміну професійним досвідом та новими знаннями.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
50 млн грн

на

2021

рік

14.01.2021
http://bit.ly/2WRChG0
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–

ПРОГРАМА «СТИПЕНДІЇ»

за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма має на меті стимулювати професійне становлення молодих митців,
мобільність та мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями та
навичками, які можна забезпечити за допомоги грошової підтримки
стипендіатів.
Цілі програми «Стипендії»:
• стимулювати індивідуальну мистецьку діяльність та забезпечити
автономне існування митця поза інституцією;
• забезпечити фінансову підтримку мобільності в межах України для
обміну досвідом та покращення свої компетенції;
• забезпечити фінансову підтримку зовнішньої мобільності, що націлена на
обмін досвідом представників сфери культури та креативних індустрій та
на доступ до матеріалів в архівах, бібліотеках, музеях та лабораторіях за
кордоном;
• забезпечити підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних
навичок за допомогою навчання або стажування.

До участі запрошуються фізичні особи,
громадяни України, що досягли віку 18 років та
провадять свою професійну діяльність у
відповідних 8 секторах культури та креативних
індустрій, в т.ч. студенти профільних ВНЗ
Бюджет програми
5 млн грн

на

2021

рік

14.01.2021
http://bit.ly/2KxjHAM
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–

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА
“DEMTECH 2021”
від Фонду “Альянс демократій”

Це можливість отримати повну стипендію. Крім класичних занять,
стипендіати дізнаються, як інтегрувати більш демократичні принципи у свої
інновації та підприємства. Протягом 4-місячного періоду стипендіати
пройдуть двотижневі уроки, починаючи з лютого 2021 року, отримають
наставника та матимуть можливість взяти участь у Copenhagen Democracy
Summit, щоб ознайомити інвесторів зі своїми проєктами та дослідити
екосистему стартапів в Данії.

До участі запрошуються техпідприємці з України,
Грузії чи Молдови

15.01.2021
https://bit.ly/2IRG0Qg
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ПРОГРАМА « УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС-ЛІДЕРИ:
СПРИЯННЯ ІННОВАЦІЯМ ТА
ПІДПРИЄМНИЦТВУ»
за фінансуванням Уряду США

Програма спрямована на надання молодим підприємцям, новаторам та
бізнесменам з усієї України навичок розробляти інноваційні економічні,
політичні та бізнес-рішення. Завдяки практичній стипендії у Сполучених
Штатах, учасники будуть ознайомлені з діловою діловою практикою,
лідерськими
навичками
та
мережевими
можливостями,
що
позиціонуватиме їх як лідерів, що сприятимуть змінам у їхньому бізнесі та
громадах.

До участі запрошуються громадяни України
віком 21-40 років

18.01.2021
https://bit.ly/2Hupkho
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ПРОГРАМА СТАЖУВАНЬ: ЗАНУРЕННЯ В
МОЛОДІЖНУ ПОЛІТИКУ
фінансується Посольством
Великої Британії в Україні
Мета проєкту: сприяти соціальній згуртованості громад через зміцнення
молодіжних центрів, молодіжних рад та громадські організації у розвитку
навичок та впевненості молоді, наданні практичного досвіду активного
громадянства, соціальної залученості та впливу на позитивні зміни у житті
молоді.
В межах проєкту Британська Рада реалізовує програму стажувань для молоді
у органах місцевого самоврядування, молодіжних радах та молодіжних
центрах місцевого рівня.
Мета стажування: Надати можливість молоді України розвинути практичні
навички, отримати досвід співпраці з місцевою владою, спробувати себе у
ролі молодіжного працівника та стати частиною команди органу місцевого
самоврядування або молодіжного центру.

Підходить для молоді та молодіжних лідерів, які
зацікавлені здобути практичні навички та досвід
у сфері молодіжної політики

24.01.2021
http://bit.ly/2WKZSIk
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КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДИХ ДИЗАЙНЕРІВ Й
АРХІТЕКТОРІВ
організовує Співтовариство британського
та міжнародного дизайну
Get Me 2 the Top - це можливість для студента-дизайнера заявити про себе,
познайомитись з потенційними роботодавцями, подолати бар'єр між
навчанням та заробітком, набути ключових зв'язків у даній галузі, отримати
цінні інструменти та поради від професіоналів галузі, які сприятимуть
розвитку кар'єри
Це конкурс для студентів і молодих спеціалістів у сфері дизайну та
архітектури, де головний приз — оплачуване стажування у міжнародній
архітектурній компанії Jestico+Whiles у Лондоні. Серед інших призів
навчальні курси, стажування, подорожі та гаджети від численних партнерів.

До участі запрошуються студенти-дизайнери

10.02.2021
https://bit.ly/3mYfTFv
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ПРОГРАМУ МАЛИХ ГРАНТІВ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ
НА 2021 РІК ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЕКТІВ
У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
фінансується Посольством США в Києві

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

Для громадських (недержавних) організацій

15.07.2021
http://bit.ly/2DhibuY
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ПРОГРАМА «АНАЛІТИКА КУЛЬТУРИ»

за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма має на меті компенсувати брак знань про стан справ та
перспективи розвитку секторів культури та креативних індустрій та закласти
фундамент для системного вивчення ринків, аудиторій та процесів
соціальної трансформації у сфері культури.
Цілі програми «Аналітика культури»:
• отримати аналітичні дані, які стали б підґрунтям для вироблення
культурних політик на національному, регіональному та місцевому
рівнях;
• уможливити перехід від поняття «державної підтримки» до термінології
«державного інвестування» у сферу культури та креативних індустрій;
• згенерувати нові знання про споживачів культурного продукту та стан
розвитку ринку культури та креативних індустрій;
• продемонструвати суспільну цінність аналітичних досліджень, а також
збільшити можливості для професіональної самореалізації

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
20 млн грн

на

2021

рік

14.01.2021
http://bit.ly/3nMRSTg
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–

ПРОГРАМА «ІННОВАЦІЙНИЙ КУЛЬТУРНИЙ
ПРОДУКТ»
за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма має на меті підтримку потенціалу та конкурентоспроможності
культурних та креативних індустрій шляхом створення якісних інноваційних
проектів, що збільшують кількість культурних продуктів, доступних для
широкої аудиторії
Цілі програми «Інноваційний культурний продукт»:
• стимулювання розвитку секторів культури та креативних індустрій через
впровадження інновацій та інтеграції нового досвіду;
• збільшення кількості споживачів культурного продукту, залучення до
споживання культурного продукту нових аудиторій;
• популяризація українського культурного продукту як в Україні, так і поза її
межами;
• стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка
конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для
залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
115 млн грн

на

2021

рік

14.01.2021
http://bit.ly/3nSy552
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–

ПРОГРАМА «АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО»

за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма спрямована на підтримку та розвиток національного
аудіовізуального сектору, зокрема, телебачення, радіомовлення та
медіаплатформ, впровадження новітніх мультимедійних інформаційних
технологій, стимулювання митців до створення конкурентоспроможного
аудіовізуального продукту та його представлення за кордоном.
Цілі програми «Аудіовізуальне мистецтво»:
• збільшення
кількості
якісного
національного
україномовного
телевізійного продукту та радіопродукту;
• створення якісного національного аудіовізуального контенту та його
поширення через медіаплатформи;
• створення якісних аудіовізуальних продуктів з використанням новітніх
мультимедійних інформаційних технологій;
• якісне та кількісне зростання у медіапросторі національного
україномовного
телепродукту,
що
витісняє
російський
та
російськомовний контент, присутній в ефірах телеканалів.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
100 млн грн

на

2021

рік

14.01.2021
http://bit.ly/3podTYK
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–

ПРОГРАМА «ЗНАКОВІ ПОДІЇ»

за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма спрямована на розширення вибору та можливостей доступу до
кроссекторального культурного контенту; розбудову партнерств у сфері
культурних та креативних індустрій; розвиток внутрішнього та зовнішнього
культурного туризму; посилення позитивного іміджу України на міжнародній
культурній арені. Програма націлена на підтримку культурного розмаїття та
збільшення ролі культури в житті українського суспільства.

Цілі програми «Знакові події»:
• збільшити кількість професійної аудиторії в культурних та креативних
індустріях, яка реалізує масштабні знакові події;
• стимулювати внутрішній і зовнішній туризм;
• активно співпрацювати з міжнародними інституціями;
• сформувати позитивний імідж України в міжнародному середовищі
завдяки реалізації якісних інноваційних знакових подій та участі в
знакових подіях за кордоном;
• посилити культурну ідентичність українського народу.
До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
130 млн грн

на

2021

рік

14.01.2021
http://bit.ly/38Es3OL
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–

ПРОГРАМА «ІНКЛЮЗИВНЕ МИСТЕЦТВО»

за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма спрямована на розвиток потенціалу митців з інвалідністю, активне
залучення людей з інвалідністю до культурно-мистецького життя в Україні та
промоцію інклюзивного мистецтва в українському суспільстві. Розроблена в
співпраці з Британською Радою в Україні в рамках мистецької програми
Unlimited: Making the Right Moves.
Цілі програми «Інклюзивне мистецтво»:
• розвивати творчий потенціал та сприяти професіоналізації;
• розширити доступ людей з інвалідністю до творення культурного
продукту та культурно-мистецького життя в Україні;
• інтегрувати інклюзивні мистецькі практики в культурне середовище;
• сприяти творенню інклюзивного культурного продукту;
• сприяти підтримці інклюзивної мистецької освіти в Україні;
• промотувати інклюзивне мистецтво в українському суспільстві;
• сприяти вихованню поваги до прав людей з інвалідністю в суспільстві
через підтримку культурних продуктів, які актуалізують тему інклюзії.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
30 млн грн

на

2021

рік

14.01.2021
http://bit.ly/3pr1zqS

36

–

ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА ДЛЯ ЗМІН»

реалізується УКФ у партнерстві з Фондом
«Пам'ять, відповідальність та майбутнє»
(Німеччина) та Британською Радою
Програма покликана сприяти досягненню 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР),
що є частиною Порядку денного в галузі розвитку на період до 2030 року, що
сприяють поширенню знань про ЦСР у суспільстві та активізують діалог
навколо актуальних викликів людства.
Цілі програми програми:
• формування спільного європейського майбутнього через інтенсифікацію
міжнародної співпраці шляхом підтримки спільних проектів;
• стимулювання розвитку міжнародних кроссекторальних та міжгалузевих
партнерств задля створення інноваційних культурних та мистецьких
продуктів;
• стимулювання суспільного діалогу навколо актуальних викликів людства
через культурні та мистецькі продукти;
• підвищення обізнаності в суспільстві про Цілі сталого розвитку;
• розбудова нових культурних та мистецьких партнерств між організаціями
з України та Німеччини і України та Великої Британії.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми на 2021 рік –
14 млн грн (УКФ), 75 тис. євро (Фонд

14.01.2021

«Пам’ять, відповідальність, майбутнє»
та 50 тис. фунтів стерлінгів (Британська
Рада)

http://bit.ly/34Ng4xt

37

ПРОГРАМА «ДІТИ КУЛЬТУРИ»

реалізується у партнерстві між УКФ та ГО
Гараж Генг
Програма “Діти культури” спрямована на розвиток дитячого потенціалу в
культурному секторі, активне залучення дітей до культурно-мистецького
життя та підтримка дитячих проектів через поєднання інструментів
краудфандингу та державного фінансування.
Для участі в Програмі “Діти культури” учасники проходять попередній відбір,
який здійснюється УКФ та ГО “Гараж Генг” відповідно до Методики
оцінювання відбору учасників програми “Діти культури”.
Програма складається з таких частин:
• Освітня частина (Освітній онлайн курс з краудфандингу, який
складатиметься з вебінарів);
• Краудфандингова кампанія на платформі “Велика ідея”;
• Проектна частина: подання грантових заявок на конкурс УКФ,
проходження конкурсного відбору, реалізація проекту.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, які
мають на меті реалізувати проекти спрямовані
на розвиток творчої особистості дітей

Максимальна сума гранту: 300 тис. грн

14.01.2021
http://bit.ly/3rv8JMC
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ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА ПЛЮС»

за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма націлена на посилення інтеграції культури в щоденні громадські,
освітні та соціальні практики, на розширення розуміння ролі культури в житті
суспільства, на розвиток міжгалузевої співпраці та демонстрації значення
культури для збереження цілісності нації та зростання її креативного
потенціалу.
Цілі програми:
• інтегрувати культуру в щоденні громадські практики та розширити
розуміння ролі культури в житті суспільства;
• згенерувати нові креативні рішення/продукти для розвитку вуличних
культур, підтримки ветеранів російської збройної агресії на проти
України, розвитку освітнього потенціалу;
• посилити міжгалузеву співпрацю та сприяти розвитку міжгалузевих
партнерств.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
30 млн грн

на

2021

рік

15.01.2021
http://bit.ly/2M9yceh

39

–

ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ. РЕГІОНИ»

за фінансуванням
Українського культурного фонду
Програма має на меті посилити культурно-туристичну привабливість регіонів
шляхом стимулювання місцевого культурного розвитку громад та
генерування конкурентоспроможних культурних продуктів.
Цілі програми «Культура. Туризм. Регіони»:
• розвиток культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму регіону через
залучення туристів у місцеву культуру та їх взаємодією з культурним
життям мешканців регіону;
• підтримка якісних інноваційних культурних продуктів, привабливих для
туристів та залучення до споживання культурного продукту нових
аудиторій;
• стимулювання розвитку кроссекторальних партнерств та підтримка
конкурентоспроможних проектів, потенційно привабливих для
залучення недержавних інвестицій та здатних до сталого розвитку.

До участі запрошуються юридичні особи всіх
форм власності та фізичні особи-підприємці, що
зареєстровані на території України

Бюджет програми
60 млн грн

на

2021

рік

01.02.2021
http://bit.ly/3mWg9oF
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–

I-PORTUNUS: ГРАНТИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ
МУЗИКАНТІВ
за фінансуванням ЄС

Це гранти на професійні подорожі для музикантів. Ви можете поїхати за
кордон заради:
• співпраці з іноземними колегами. Наприклад, зустрічі для спільних
репетицій;
• резиденції, орієнтованої на створення проєкту. Наприклад, результатом
вашої подорожі стане презентація нової композиції;
• професійного зростання. Наприклад, участі у майстеркласі, нетворкінгу
чи шоукейс-фестивалі.

До участі запрошуються композитори, музиканти
та вокалісти

Максимальна сума гранту: 3 000 євро

28.02.2021
http://bit.ly/37RqJsD
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I-PORTUNUS: ГРАНТИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ
ПЕРЕКЛАДАЧІВ
за фінансуванням ЄС

Це гранти на професійні подорожі для перекладачів літератури. Ви можете
поїхати за кордон заради:
• співпраці з іноземними колегами. Наприклад, зустрічі з автором, якого ви
перекладаєте;
• резиденції, орієнтованої на створення проєкту. Наприклад, якщо ви
перекладаєте книгу з французької, ви можете відвідати резиденцію у
Франції для занурення у мовний контекст твору;
• професійного зростання. Наприклад, участі у майстеркласі, нетворкінгу
чи шоукейс-фестивалі.

До участі запрошуються перекладачі літератури

Максимальна сума гранту: 3 000 євро

28.02.2021
http://bit.ly/37Q3Yp3
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ПРОГРАМА «КУЛЬТУРНІ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ»

реалізується

УКФ

у
партнерстві
з
Українським інститутом книги та ГО
«Всеукраїнське
громадське
об’єднання
«Інститут Республіка»
Програма «Культурні столиці України» має на меті стимулювання почуття
приналежності членів територіальних громад до їх спільного культурного
простору, розвиток культурного туризму та підтримку місцевих культурних
ініціатив. Також конкурсна програма відкриває можливість для українських
територіальних громад встановлювати партнерство з Європейськими
культурними столицями та у майбутньому претендувати на статус Культурної
столиці Європи.

Заявниками можуть бути виключно органи
місцевого самоврядування

Бюджет програми
40 млн грн

на

2021

рік

30.03.2021
http://bit.ly/3aNzoOP
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П'ЯТИЙ КОНКУРС КОРОТКОМЕТРАЖНИХ
ФІЛЬМІВ, ЗНЯТИХ ДІТЬМИ
від Чілдрен Кінофесту

Для участі у Конкурсі можуть бути подані фільми таких видів:
• ігрові короткометражні фільми;
• анімаційні короткометражні фільми.
До участі у Конкурсі приймаються фільми, створені дітьми та/або підлітками
з можливою, але не обов’язковою участю дорослих. Дорослі можуть брати
участь у створенні фільму у будь-якій ролі, окрім режисерської та
сценаристської, та за умови, що частка дорослих учасників творчої групи
фільму не є більшою, ніж половина учасників такої групи

До участі запрошуються діти і підлітки віком від 7
до 14 років включно

Призи від 4 000 до 15 000 грн

04.05.2021
http://bit.ly/2JnSKyD
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ
ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ У
СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА ПІДТРИМКИ МОЛОДІ
від Посольства США в Києві

Пріоритетні напрямки:
• Виконавчі та образотворчі мистецтва, включаючи, але необмежуючись
ними, усі жанри музики, танцю, моди, театру, літератури, кіно, фотографії та
відео.
• Образотворче мистецтво, включаючи, але не обмежуючись ними, виставки
картин, скульптур, фотографії, артефактів, мультфільмів, фресок, графіті та
інших подібних творів.
•Інноваційні проєкти у таких сферах, як кулінарне мистецтво, спорт
(командний та індивідуальний, традиційний та екстремальний),
містобудування, дизайн відео та настільних ігор, віртуальна реальність та ін.

Усі проєкти повинні сприяти культурі США в Україні або висвітлювати
американсько-українську співпрацю в обраній тематичній галузі

До участі запрошуються недержавні організації,
зареєстровані в Україні

05.06.2021
https://bit.ly/3flHxJx
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОРТАЛ

«ІДЕЇ НАРОДЖУЮТЬ ЗМІНИ»

Даний проєкт розроблено для інформування громадян та організацій,
що мають цікаві ідеї та бажають розробити та втілити свій проєкт, взяти
участь у грантових програмах міжнародних організацій, які спрямовані на
покращення якості життя, підтримку бізнесу, підвищення рівня розвитку та
якості освіти та впровадження новітніх технологій.
Ресурс містить наступні розділи:
•

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

•

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

•

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

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

МРІЙ, ВЧИСЬ, ДІЙ! презентує історії реалізованих
ідей та проєктів, які отримали фінансову підтримку
за
грантовими
програмами
міжнародних
організацій
Якщо Ви маєте такий успішний досвіт
пропонуємо
зв’язатись
з
Департаментом для розміщення
Вашої історії успіху на цьому порталі

https://grantloda.cc.ua
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ДОЛУЧАЙТЕСЬ ДО ЗМІН ТА
ПОШИРЮЙТЕ ІНФОРМАЦІЮ

Якщо Ви представник міжнародної організації або активний громадянин,
який бажає допомогти надавши інформацію про додаткові можливості для
жителів України та, зокрема, Луганської області, які не включено до
бюлетеня, але можуть бути цікавими, просимо Вас проінформувати за
наведеними нижче контактами. Також, ми відкрити до пропозицій щодо
вдосконалення бюлетеня!

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