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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.

ДОЛУЧИТИСЬ

http://bit.ly/2EImEH2
https://t.me/depzz01
https://bit.ly/depzzmtd
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НАБІР НА ДРУГУ ШКОЛУ "ЛІДЕРКА"

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.

Ініціатива реалізується ГО Fight For Right
за підтримки Відділу преси, освіти та
культури Посольства США в Україні

01.02.2021

https://bit.ly/3nViOzO

Запрошуються активні і мотивовані дівчата та
жінки з інвалідністю, які бажають змінювати
країну
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ 
ФОНДУ BEARR TRUST

Проєкти щодо зменшення соціальної ізоляції людей, які живуть в складних
умовах. Люди, які живуть в непростих життєвих обставинах, часто стикаються
з додатковими труднощами соціальної ізоляції, і в час пандемії COVID-19 ці
проблеми погіршуються.

Цього року Фонд BEARR Trust запрошує подавати заявки на проєкти, що
пропонують шляхи зменшення соціальної ізоляції.

BEARR особливо очікує на проєкти:
• які працюватимуть у партнерстві з іншими локальними організаціями або

сприятимуть співпраці з ними
• які мають іновативний підхід до зменшення соціальної ізоляції
• де всі безпосередні бенефіціари – це діти та молодь у віці до 25 років
• де всі безпосередні бенефіціари – це люди старше 65 років
• які намагаються надати підтримку іншим групам людей, які стикаються з

неблагополуччям або маргіналізацією через вік, здібності, етнічну
приналежність, стать чи сексуальність, проживання.

Фонд BEARR Trust

15.02.2021

http://bit.ly/3iK6K38
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Оголошено конкурс підтримки проєктів соціальної дії (ПСД) для учасників
локальних тренінгів і таборів “Активні Громадяни”.

Пріоритетами цього конкурсу ПСД є:
• зміцнення соціальної згуртованості в Україні;
• міжкультурний діалог між різними соціальними групами в Україні;
• протидія поширенню та подолання наслідків пандемії Covid-19 в Україні;
• сприяння зміцненню ментального здоров'я населення в умовах

соціального дистанціювання;
• сприяння розвитку молоді, популяризації активної громадянської позиції

та формування лідерських якостей;
• неформальна освіта (освітні заходи поза національною системою освіти,

зокрема спрямовані на навчання протягом життя);
• сприяння досягненню гендерної рівності та забезпечення дотримання

рівності прав та можливостей;
• сприяння покращенню стану навколишнього

середовища та пом'якшення наслідків зміни
клімату;

• підтримка людей старшого віку та сприяння
поширенню інклюзії;

• посилення співпраці між волонтерами,
місцевою владою, лікарнями, бізнесом та
іншими учасниками суспільних процесів.

КОНКУРС ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ 
СОЦІАЛЬНОЇ ДІЇ

Британська Рада

15.02.2021

http://bit.ly/3j4yhwo

Подати свої проєкти можуть партнери
програми "Активні Громадяни": неурядові
організації, молодіжні центри та заклади
вищої освіти

6

http://bit.ly/3j4yhwo


Одним з головних напрямків роботи Фонду є аналіз суспільно-політичних
процесів в Україні та підготовка рекомендацій для організацій
громадянського суспільства та органів влади щодо розвитку демократії та
підтримки європейської / євроатлантичної інтеграції України.

Важливим завданням таких досліджень є виявлення питань, які впливають
на життя та настрої громадян на місцевому рівні. Також, ми прагнемо
підтримати процеси децентралізації та розбудови громад.

Участь у конкурсі на написання аналітичних матеріалів за такими
орієнтовними темами:

1. Демократія та стабільність у Вашому регіоні

2. Проблеми втілення реформи на місцевому рівні

КОНКУРС ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ ДЛЯ МОЛОДИХ
АНАЛІТИКІВ/-ИНЬ З РЕГІОНІВ

фінансується Агентством США з
міжнародного розвитку (USAID)

19.02.2021

https://bit.ly/3aqhBey

Запрошуються молоді політичні аналітики віком
від 21 до 34 років, які проживають у всіх
регіонах України

7

https://bit.ly/3aqhBey


Навчально-практична програма “Правоспроможна громада” створює
унікальну можливість для українських громад спланувати, підготувати та
провести дослідження правових потреб своїх мешканців.

Отримані учасниками Програми знання та результати допомагають:
• розробити місцеві програми забезпечення доступу до правосуддя, а

відтак — почати вирішувати правові проблеми громад
• залучити місцеві та зовнішні ресурси для реалізації цих ініціатив
• оцінити ефективність зусиль, застосованих для управоспроможнення

громади

КОНКУРС НА УЧАСТЬ У ПРОГРАМІ 
“ПРАВОСПРОМОЖНА ГРОМАДА 2021”

впроваджується Українською школою
практичних знань з питань доступу до
правосуддя

21.02.2021

https://bit.ly/3tekpnI
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КОНКУРС ГРАНТІВ

Конкурс на подання заявок на отримання гранту для впровадження
концепції «Експозиція софт-культури – від Сходу до всієї України: розвиток
міжрегіональних культурно-освітніх медіа-центрів».

Метою цієї діяльності буде сприяння та розвиток активної об’єднаної
багатокультурної Інтернет-спільноти в Україні.

Ця спільнота послужить основою для Інтернет-системи, що базується на
освіті, яка сприяє діалогу з питань історико-культурних досліджень,
громадської та освітньої діяльності, досліджень та побудови партнерства у
Східній Україні.

Ця програма також має на меті сприяти створенню та підтримці інтернет-
театрів, музеїв, концертних заходів, залученню людей з обмеженими
можливостями, молоді, людей похилого віку та маргіналізованих груп для

поліпшення соціалізації та заохочення діалогу між культурними /
історичними / медіа-товариствами Східної України та

іншими партнерами на національному та
міжнародному рівнях.

Проєкт USAID “Демократичне врядування
у Східній Україні”

01.03.2021

http://bit.ly/3qu4H5F
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ГРАНТИ СПІВТОВАРИСТВА

Однією з цілей НАТО є підвищення обізнаності та розуміння Альянсу, його
цінностей, політики та діяльності, а також підвищення рівня дискусій з
питань миру, безпеки та оборони. З цією метою Відділ державної дипломатії
НАТО проводить та підтримує широкий спектр заходів публічної дипломатії,
включаючи конференції, семінари, публічні заходи та інші пропагандистські
проекти, призначені для взаємодії з аудиторіями по всьому світу.

Спільне фінансування конференцій, семінарів, практикумів, публічних
заходів та інших заходів державної дипломатії, таких як цифрові,
мультимедійні чи онлайн-проекти, з питань миру та безпеки надається у
формі дискреційних грантів Відділу державної дипломатії НАТО.

Відділ державної дипломатії НАТО

15.05.2021

https://bit.ly/3rRVSUR

Отримувачами цих грантів є неурядові
організації (НУО), університети, аналітичні
центри та інші відповідні організації
громадянського суспільства

10
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ПРОГРАМА «ПІДТРИМКА ОРГАНІЗАЦІЙ-
ЛІДЕРІВ У ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
В УКРАЇНІ “ВЗАЄМОДІЯ!”»

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.

за фінансової підтримки Агентства США
з міжнародного розвитку (USAID)

31.12.2021

https://bit.ly/34P5ndE

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

11

https://bit.ly/34P5ndE
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ПРОГРАМА НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ 
ДЛЯ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 
МІКРО-БІЗНЕСУ

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)

від DRC-DDG за фінансової підтримки
Швейцарської агенції розвитку та
співробітництва (SDC) і уряду Великої
Британії

31.03.2021

https://bit.ly/347D3Uv

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

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

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.

від Програми USAID з аграрного і
сільського розвитку(AГРО)

08.02.2021

http://bit.ly/2LWoHzC

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

http://bit.ly/2LWoHzC
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КОНКУРС КОНЦЕПЦІЙ СУБГРАНТОВИХ 
ПРОЕКТІВ

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.

від Програми USAID з аграрного і
сільського розвитку(AГРО)

17.02.2021

https://bit.ly/3nJQ7q3

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

https://bit.ly/3nJQ7q3
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КОНКУРС КОНЦЕПЦІЙ СУБГРАНТОВИХ 
ПРОЕКТІВ

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)

від Програми USAID з аграрного і
сільського розвитку(AГРО)

18.02.2021

https://bit.ly/3f8e06U

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

https://bit.ly/3f8e06U
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КОНКУРС КОНЦЕПЦІЙ СУБГРАНТОВИХ 
ПРОЕКТІВ

Сприяння економічному зростанню та процвітанню сільських громад України
шляхом розробки та реалізації освітньої програми для жінок-фермерів і
недостатньо представлених груп населення, як-от студентів і молоді, літніх
людей, людей з особливими потребами (людей із інвалідністю), внутрішньо
переміщених осіб у сільській місцевості, ветеранів антитерористичної
операції (АТО) і національних меншин у сільській місцевості

Цілі цього субгранту:
- надати можливість отримати професійну післядипломну бізнес-освіту,
- підвищити продуктивність і операційну досконалість сільськогосподарських
мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), якими керують жінки та інші
зазначені вище недостатньо представлені групи населення,
- підвищити обсяги виробництва та продажу продукції, що відповідає

міжнародним стандартам якості та безпечності, та
- впровадити до їхньої діяльності найкращі міжнародні

практики ведення агробізнесу.

від Програми USAID з аграрного і
сільського розвитку(AГРО)

22.02.2021

http://bit.ly/2MkPqWs

Учасники програми: український навчальний
заклад, громадська організація або бізнес-
асоціація

http://bit.ly/2MkPqWs
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КОНКУРС ПРОЄКТІВ  2021/2022

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.

від Посольство Фінляндії

14.02.2021

http://bit.ly/3o0VgtT

Запрошуються громадські організації.

Бюджет до 50 тис. євро

http://bit.ly/3o0VgtT
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КОНКУРС ДОСЛІДЖЕНЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ 
ЕНЕРГЕТИКИ США ТА УКРАЇНИ

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.

від CRDF Global

26.02.2021

http://bit.ly/3hdrkIr

Запрошуються спільні команди американських
та українських дослідників.

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

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

за підтримки Всеукраїнської благодійної
організації “Інститут місцевого розвитку та
Компанії ДТЕК

31.05.2021

https://bit.ly/2HR5Zqn

Запрошуються усі небайдужі.

https://bit.ly/2HR5Zqn


20

КОНКУРС «ЗБЕРІГАЙМО РЕСУРСИ ВДОМА!»

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.

в рамках Проекту ДТЕК «Енергоефективні
школи: нова генерація»

05.06.2021

https://bit.ly/37oI3Up

Запрошуються усі небайдужі.

https://bit.ly/37oI3Up
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ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 
«ЕНЕРГОДІМ»

Метою Програми є підвищення рівня енергоефективності багатоквартирних
будинків.

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

за фінансуванням державної установи
«Фонд енергоефективності»

31.12.2023

https://bit.ly/2VSqhEN

Запрошуються об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків.

https://bit.ly/2VSqhEN
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КОНКУРС ДОСЛІДЖЕНЬ КІБЕРБЕЗПЕКИ 
США ТА УКРАЇНИ

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.

від CRDF Global

26.02.2020

http://bit.ly/3ppUXsV

Запрошуються спільні команди американських
та українських дослідників.

http://bit.ly/3ppUXsV
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КОНКУРС «PAN-EUROPEAN ADVANCED 
MANUFACTURING ASSISTANCE AND TRAINING 
FOR SMES»

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.

від Європейської комісії в рамках Програми
Горизонт 2020 — Інноваційний розвиток
малих та середніх підприємств (МСП)

28.02.2020

http://bit.ly/3prw7ZC

Для кого? Для виробничих малих та середніх
підприємств

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

http://bit.ly/3prw7ZC
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ПРОГРАМА АКСЕЛЕРАЦІЇ  ACT TO CONNECT ДЛЯ 
КОМАНД, ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬ CIVIC TECH 
РІШЕННЯ

Конкурс покликаний об’єднати громадськість та соціально відповідальний
IT-сектор задля створення ІТ-продуктів, які допоможуть громадянському
суспільству ефективно реагувати на виклики пандемії.

Civic tech (громадські технології) – цифрові інструменти, що спрощують
комунікацію між державою і громадськістю та залучають громадян до
вирішення актуальних проблем місцевого чи національного значення

Фонд Східна Європа за фінансової
підтримки Європейського Союзу

28.02.2020

http://bit.ly/3ol8ktn

Учасники конкурсу: команди, сформовані з
громадських активістів, представників малого та
середнього бізнесу, державних та комунальних
підприємств, ОМС і БО, НУО, ініціативних груп,
розробників, інженерів, студентів

Призовий фонд конкурсу становить
5 мільйонів гривень

http://bit.ly/3ol8ktn
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АКСЕЛЕРАЦІЙНА ГРАНТОВА ПРОГРАМА

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

від Українського Фонду Стартапів

ПОСТІЙНА

http://bit.ly/2L1nVjE

До участі запрошуються лише стартапи

Максимальна сума гранту 10 тисяч
доларів США

http://bit.ly/2L1nVjE
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ГРАНТИ НА ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Програма ЄС House of Europe пропонує професіоналам зі сфери медицини,
медіа, соціального підприємництва та роботи з молоддю взяти участь у
програмі грантів на індивідуальні проєкти.

Ви можете отримати до 4 000 євро на запуск подкасту, створення
авторського курсу, плату за участь у стажуванні або квитки на міжнародну
конференцію. Підходять цікаві ідеї, що змусять вас вийти із зони комфорту та
зрости професійно.

проводиться Програмою ЄС House of
Europe

15.02.2021

http://bit.ly/36cd0eV

Запрошуються професіонали зі сфери медицини,
медіа, соціального підприємництва та роботи з
молоддю

http://bit.ly/36cd0eV
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КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ НА ВИКОНАННЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ

Оголошено конкурс на отримання гранту на виконання дослідження щодо
оцінки вартості послуг з лікування туберкульозу (ТБ) для первинної та
спеціалізованої медичної допомоги в рамках ПМГ.

Метою цього дослідження є збір та аналіз даних щодо вартості діагностики
та лікування туберкульозу на різних медичної допомоги, у тому числі
поточних витрат закладів охорони здоров’я первинної, спеціалізованої та
високоспеціалізованої медичної допомоги, які надають або будуть надавати
послуги щодо діагностики та лікування туберкульозу. Водночас, буде
здійснений аналіз витрат з кишені пацієнтів та досліджена вартість послуг,
які закуповуються за кошти міжнародних організацій. Отримана інформація
ляже в основу аналізу вартості діагностики та лікування пацієнта зокрема та
оцінки необхідних фінансових потреб в цілому

Проект USAID «Підтримка реформи
охорони здоров’я»

11.02.2021

http://bit.ly/3pE6Snh

Запрошуються неурядові організації (НУО),
юридичні особи регіонального та національного
рівнів

http://bit.ly/3pE6Snh
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ОНЛАЙН-ІНТЕНСИВ З ФАНДРЕЙЗИНГУ

Онлайн-інтенсив з фандрейзингу від Action Institute пропонує учасникам два
тренінги, що допоможуть в розробці власних фандрейзингових стратегій на
практиці:

• Написання грантових заявок та ефективна комунiкація з донорами

• Краудфандингові кампанії під ключ

В рамках інтенсиву, тренери також готові дати зовротній зв’язок на грантові
заявки ваших поточних проєктів.

Участь у тренінгах безкоштовна.

в рамках проєкту Action Institute

03.02.2021

http://bit.ly/3cuNJAo

До участі запрошуються активісти, представники
некомерційних організацій та журналісти з
Донецької та Луганської областей

http://bit.ly/3cuNJAo
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13-Й ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕФОРМ

ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ РЕФОРМ (ВУР) – це освітній проєкт для
проактивних молодих людей, які хочуть дізнаватися дедалі більше про
реформи та долучитися до змінотворення в країні.

13-й набір також пройде онлайн, тому заряджай гаджети та заповнюй
анкету, якщо: тобі до 25 років; ти навчаєшся у ЗВО або є випускником/цею.

за фінансової підтримки Швеції

08.02.2021

http://bit.ly/3qP9LBW

До участі запрошуються студенти

http://bit.ly/3qP9LBW
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ЖІНОЧИЙ ШЛЯХ 
ЄВРЕЙСЬКОГО ЛІДЕРСТВА»

Ця програма спрямована на розвиток лідерського потенціалу жінок,
опанування навичок роботи в інформаційному просторі для поширення
інформації та цінностей своєї ГО або громади.

Ви зможете опанувати:

• Специфіку реалізації соціальних проєктів в нових реаліях: інструменти
онлайн-роботи, тайм менеджмент, командна робота та делегування,
планування.

• Основи SMM та PR: створення візуального та текстового контенту, піар
заходів, публічні виступи, просування проєктів у соц.мережах.

• Жіночий активізм та лідерство.

А також отримаєте багато іншої корисної інформації, інструментів і навичок

в рамках Проєкту Кешер

10.02.2021

http://bit.ly/2YxjTDh

До участі запрошуються молоді жінки та дівчата
у віці від 25 до 40 років

http://bit.ly/2YxjTDh
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КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДИХ ДИЗАЙНЕРІВ Й 
АРХІТЕКТОРІВ

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.

організовує Співтовариство британського
та міжнародного дизайну

10.02.2021

https://bit.ly/3mYfTFv

До участі запрошуються студенти-дизайнери

https://bit.ly/3mYfTFv
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ВІДБІР ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ТРЕНІНГУ У 
РАМКАХ ПРОЄКТУ #STUDBIZ

Це конкурс на проведення тренінгу з соціального шкільного підприємництва
у 20 освітніх закладах України. Кожен відібраний заклад освіти повинен буде
забезпечити умови для проведення одно- або дводенного тренінгу (за
домовленостями з тренерами), а саме: обрати відповідальну особу від
закладу освіти (потенційного куратора шкільної фірми), групу з 20 учнів 8-11
класів, навчальну аудиторію з проєктором, збір підписів від батьків учасників
тренінгу.

Після тренінгу серед 20 закладів буде оголошено наступний конкурс для
відбору 10. Для переможців другого етапу конкурсу будуть проведені
комплексні навчальні програми з соціального шкільного підприємництва
(програма для кураторів шкіл і програма для учнів), результатами навчання в
яких стане заснування на базі закладу студентської фірми, яка отримає
менторську підтримку та грант у 1000€ на розвиток. Планується також, що

деякі з учнів та кураторів зможуть отримати грант на 4-денну
навчальну подорож в Німеччину у 2022 році, щоб познайомитися з

німецьким шкільним підприємництвом

за фінансової підтримки Міністерства
закордонних справ Федеративної
Республіки Німеччини

12.02.2021

http://bit.ly/3j5V0Ig

До участі в конкурсі допускаються заклади освіти
всіх типів

http://bit.ly/3j5V0Ig
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КОНКУРС НА СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 
ШКІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Впровадження концепції соціального шкільного підприємства передбачає
виконання таких завдань:
• Включення навчальної програми «Соціальне шкільне підприємництво» у

шкільний розклад як курс за вибором.
• Створення функціональної моделі соціального шкільного підприємства.
• Надання інформаційної підтримки СШП, обмін досвідом та взаємодія з

представниками соціальних шкільних підприємств в інших школах
України.

У межах цього конкурсу буде підтримано 10 проєктів. Реалізація проєктів-
переможців конкурсу розпочнеться від квітня 2021.

За результатами конкурсу кожна з відібраних організацій на підставі
підписаного договору отримає грант для організації та підтримки одного або
кількох соціальних шкільних підприємств при державних школах із пілотних
областей.

за фінансової підтримки Федерального
Міністерства економічного співробітництва
та розвитку Німеччини

20.02.2021

http://bit.ly/36d965s

До участі в конкурсі запрошуються недержавні
неприбуткові організації у партнерстві з
державними закладами шкільної освіти з малих
міст (чисельністю населення до 60 тис. осіб) та
сільської місцевості

Сума гранту 75 000 грн – 100 000 грн.

http://bit.ly/36d965s
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НАБІР У “АГЕНТИ ЗМІН 2021”

Цьогорічний набір до школи передбачає участь 125 дітей з усієї України, які
протягом 10 місяців з допомогою кваліфікованих тренерів школи, менторів
та запрошених лекторів зможуть втілити у життя свою мрію та реалізувати
власний проєкт.

Для участі в конкурсі необхідно:
• Заповнити анкету https://cutt.ly/Lj1h6yX
• Прочитати текст про щастя https://cutt.ly/nj1juRY
• Переглянути відео-виступ на TEDX https://cutt.ly/ij1jsp2
• Написати есе на 400-500 слів на тему: «Чи існує рецепт щастя у

мінливому світі?» та надіслати на електронну адресу scakyiv@gmail.com
(завантажити шаблон есе). Просимо у темі листа та назві файлу з есе і
безпосередньо у файлі перед самим текстом зазначати своє прізвище та
ім’я (наприклад, Шевченко_Андрій_есе.doc). Файли без зазначення
авторства не будуть розглянуті.

Проєкт реалізується НЦ “Мала академія наук
України”

20.02.2021

https://bit.ly/3puntKi

До участі запрошуються учнів 8-10 класів з усієї
України

Участь у школі «Агенти змін» 
безкоштовна

https://cutt.ly/Lj1h6yX
https://cutt.ly/nj1juRY
https://cutt.ly/ij1jsp2
https://bit.ly/3puntKi
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ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD) з
додатковим компонентом «STEM та підприємництво» (UUAESE) – це
програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та
культури Державного департаменту США та підтримується народом
Сполучених Штатів Америки. Ця міжнародна освітня та культурна програма
обміну підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість
майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення
культури і традицій Сполучених Штатів Америки. Програма для студентів
бакалаврату вищих навчальних закладів (Global UGRAD) з компонентом STEM
та підприємництво (UUAESE) тільки для українських студентів, спільно
здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту
США, Посольством США в Україні та організацією World Learning

здійснюється Бюром у справах освіти та
культури Державного департаменту США

28.02.2021

http://bit.ly/2KOI1OB

До участі в конкурсі запрошуються студенти
відподно вимог програми

http://bit.ly/2KOI1OB
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА 
ІМ. ЛЕЙНА КІРКЛАНДА 2021

Програма підтримує індивідуальний розвиток молодих, цілеспрямованих
громадян.

Стипендія надаватиметься молодим лідерам і фахівцям з вищою освітою,
зацікавленим у розвиткові демократії, ринкової економіки та
громадянського суспільства в своїх країнах і регіоні.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ: економіка і менеджмент, управління в бізнесі, НУО,
культурі, освіті, охороні здоров’я, державна адміністрація (органи державної
влади та самоврядування), право, суспільні науки (соціальна психологія,
соціологія), політологія і міжнародні відносини, захист навколишнього
середовища та клімату, проблеми безпеки і кібербезпеки, антикризове
управління, політика розвитку і гуманітарна допомога.

Програма передбачає: 2 семестри навчання в одному з 5 польських
академічних центрів (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін);

як мінімум, 2-х тижневе професійне стажування в державних,
приватних та громадських організаціях,

а також тренінги та майстер-класи.

здійснюється Бюром у справах освіти та
культури Державного департаменту США

01.03.2021

http://bit.ly/3caGWfa

http://bit.ly/3caGWfa
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ПУБЛІЧНОЇ 
ДИПЛОМАТІЇ НА 2021 РІК ДЛЯ ПІДТРИМКИ 
ПРОЕКТІВ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

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

фінансується Посольством США в Києві

15.07.2021

http://bit.ly/2DhibuY

Для громадських (недержавних) організацій

http://bit.ly/2DhibuY
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ПРОГРАМА «КУЛЬТУРА. ТУРИЗМ. РЕГІОНИ»

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.

за фінансуванням
Українського культурного фонду

01.02.2021

http://bit.ly/3mWg9oF

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

Бюджет програми на 2021 рік –
60 млн грн

http://bit.ly/3mWg9oF
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ГРАНТИ НА ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОЄКТИ

Програма ЄС House of Europe пропонує професіоналам зі сфери медицини,
медіа, соціального підприємництва та роботи з молоддю взяти участь у
програмі грантів на індивідуальні проєкти.

Ви можете отримати до 4 000 євро на запуск подкасту, створення
авторського курсу, плату за участь у стажуванні або квитки на міжнародну
конференцію. Підходять цікаві ідеї, що змусять вас вийти із зони комфорту та
зрости професійно.

проводиться Програмою ЄС House of
Europe

15.02.2021

http://bit.ly/36cd0eV

Запрошуються професіонали зі сфери медицини,
медіа, соціального підприємництва та роботи з
молоддю

http://bit.ly/36cd0eV


House of Europe оголошує конкурс грантів до 8 000 євро на втілення
культурних та мистецьких проєктів для творчої молоді 16-25 років.
Інклюзивні театральні постановки, кінематографічні табори, урбаністичні
лабораторії з переосмислення публічних просторів та інше – вітаються будь-
які ініціативи, що спонукають творити.
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До участі в конкурсі запрошуються громади з
центрами у малих містах з чисельністю
населення до 50 тис. осіб

ГРАНТИ НА ПРОЄКТИ 
ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ

House of Europe

20.02.2021

http://bit.ly/3qRXRHr

http://bit.ly/3qRXRHr


Конкурс на залучення громад України до проєкту “Розробка методології
маркування історичних атракцій в малих містах України. Культурна
інтервенція в минуле заради подорожі в майбутнє”.

Проєкт спрямований на розвиток туризму у територіальних громадах з
центрами у малих містах – одного із пріоритетних напрямів диверсифікації
економіки громад. Кожне мале місто, селище України має свою унікальну
історико-культурну спадщину, яка може стати конкурентною перевагою у
розвитку. Виявити цю перевагу, творчо оформити, розробити дизайн
пропозицій для туриста – важливі завдання, які громади, відібрані для участі,
зможуть реалізувати у проєкті.

41

До участі в конкурсі запрошуються громади з
центрами у малих містах з чисельністю
населення до 50 тис. осіб

КУЛЬТУРНА ІНТЕРВЕНЦІЯ В МИНУЛЕ ЗАРАДИ 
ПОДОРОЖІ В МАЙБУТНЄ. КОНКУРС ДЛЯ ГРОМАД

за підтримки УКФ

20.02.2021

http://bit.ly/3css2Bd

http://bit.ly/3css2Bd
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I-PORTUNUS: ГРАНТИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ 
МУЗИКАНТІВ

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.

за фінансуванням ЄС

28.02.2021

http://bit.ly/37RqJsD

До участі запрошуються композитори, музиканти
та вокалісти

Максимальна сума гранту: 3 000 євро

http://bit.ly/37RqJsD
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I-PORTUNUS: ГРАНТИ МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ 
ПЕРЕКЛАДАЧІВ

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.

за фінансуванням ЄС

28.02.2021

http://bit.ly/37Q3Yp3

До участі запрошуються перекладачі літератури

Максимальна сума гранту: 3 000 євро

http://bit.ly/37Q3Yp3


Конкурс на подання заявок на отримання гранту для впровадження
концепції «Експозиція софт-культури – від Сходу до всієї України: розвиток
міжрегіональних культурно-освітніх медіа-центрів».

Метою цієї діяльності буде сприяння та розвиток активної об’єднаної
багатокультурної Інтернет-спільноти в Україні.

Ця спільнота послужить основою для Інтернет-системи, що базується на
освіті, яка сприяє діалогу з питань історико-культурних досліджень,
громадської та освітньої діяльності, досліджень та побудови партнерства у
Східній Україні.

Ця програма також має на меті сприяти створенню та підтримці інтернет-
театрів, музеїв, концертних заходів, залученню людей з обмеженими
можливостями, молоді, людей похилого віку та маргіналізованих груп для

поліпшення соціалізації та заохочення діалогу між культурними /
історичними / медіа-товариствами Східної України та

іншими партнерами на національному та
міжнародному рівнях.
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КОНКУРС ГРАНТІВ

Проєкт USAID “Демократичне врядування
у Східній Україні”

01.03.2021

http://bit.ly/3qu4H5F

http://bit.ly/3qu4H5F


House of Europe оголошує конкурс грантів до 8 000 євро на втілення
культурних та мистецьких проєктів для творчої молоді 16-25 років.
Інклюзивні театральні постановки, кінематографічні табори, урбаністичні
лабораторії з переосмислення публічних просторів та інше – вітаються будь-
які ініціативи, що спонукають творити.
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Хто може взяти участь?
організації, що мають досвід у сфері культури і
мистецтва; офіційно зареєстровані в Україні та
можуть отримувати грантову допомогу.

ГРАНТИ НА ПРОЄКТИ 
ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ

House of Europe

01.03.2021

http://bit.ly/3qRXRHr

http://bit.ly/3qRXRHr


46

ПРОГРАМА «КУЛЬТУРНІ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ»

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.

реалізується УКФ у партнерстві з
Українським інститутом книги та ГО
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Інститут Республіка»

30.03.2021

http://bit.ly/3aNzoOP

Заявниками можуть бути виключно органи
місцевого самоврядування

Бюджет програми на 2021 рік –
40 млн грн

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

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

від Чілдрен Кінофесту

04.05.2021

http://bit.ly/2JnSKyD

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

Призи від 4 000 до 15 000 грн

http://bit.ly/2JnSKyD
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ПРОГРАМА МАЛИХ ГРАНТІВ ГРОМАДСЬКОЇ 
ДИПЛОМАТІЇ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЄКТІВ У 
СФЕРІ КУЛЬТУРИ ТА ПІДТРИМКИ МОЛОДІ

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

від Посольства США в Києві

05.06.2021

https://bit.ly/3flHxJx

До участі запрошуються недержавні організації,
зареєстровані в Україні

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

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!

+38 (06452) 2-30-35

www.facebook.com/groups/depzz
www.facebook.com/dep.mtd/ 

depzz_mtd@ukr.net

https://t.me/depzz01

https://bit.ly/depzzmtd

http://www.facebook.com/groups/depzz
http://www.facebook.com/dep.mtd/
https://t.me/depzz01
https://bit.ly/depzzmtd

