Єврорегіон
"Дністер"

Страница 1 из 13

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com

Єврорегіон "Дністер"

Громадська організація
«Ресурсно-інформаційний
центр «Громади Вінниччини»

МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВІННИЧЧИНИ: ГРАНТИ. КОНКУРСИ. НАВЧАННЯ
10.04.2017р.
ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ

Мета та пріоритети грантової програми

Умови подачі заявок

Дед-лайн

Сума фінансування

Посилання на детальну
інформацію

14 квітня 2017 р

Загальна сума гранту: 120 000
грн.

http://ria.my/grantovyj-konkurs-na-navchannya-u-vinnytskij-itakademiyi-vid-fondu-ria/

Фонд RIA та Вінницька ІТ-Академія
Конкурс на отримання стипендії на навчання у Вінницькій ІТ-Академії
Фонд RIA та Вінницька ІТ-Академія оголошують конкурс на отримання стипендії на навчання у
Вінницькій ІТ-Академії (ita.in.ua) за наступними напрямками:
- програмування;
- тестування QA;
- DevOPS
- веб-дизайн.

Вимоги до кандидатів:
Участь у конкурсі можуть прийняти чоловіки та жінки віком від 17 років.
До участі у конкурсі запрошуються претенденти з усіх міст України. Навчання
проводиться у м. Вінниці.
Необхідний рівень освіти/знань: немає
Знання мов: українська
Відбір студентів за заявками абітурієнтів буде здійснюватися грантовим
комітетом у складі представників Фонду та ІТ-Академії. Результати відбору
буде оголошено 30.04.2017 на сайті Фонду RIA (ria.my).

Міжнародний фонд культурного розмаїття
Конкурс проектів на отримання фінансової допомоги
Міжнародний фонд культурного розмаїття (МФКР), заснований відповідно до статті 18 Конвенції про
охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 2005 року, оголошує конкурс проектів
на отримання фінансової допомоги. Проекти, які отримують підтримку МФКР, охоплюють широкий
спектр діяльності – від інституційного розвитку та культурного мапування до політики аналізу та
розвитку, а також підтримки підприємницької діяльності та консолідації культурних індустрій.
Для отримання додаткової інформації, звертайтесь, будь ласка, до Управління міжнародного
співробітництва Міністерства культури України за телефоном: + 38 (044) 234 41 93

Заявки можуть подавати:
державні органи/установи;
неурядові громадські організації (неприбуткові громадські організації, що діють
у сфері культури або супровідних галузях);
міжнародні неурядові організації (неприбуткові громадські організації, що
діють у сфері культури або супровідних галузях)

15 квітня 2017 р.

http://www.gurt.org.ua/news/grants/37600/

Посольство Норвегії в Україні
Посольства Норвегії в Україні 2017
Посольство Норвегії в Україні оголошує Програму малих грантів для України і Білорусі на 2017 рік.
Пріоритетні тематичні напрями для проектів в Україні:
- ефективне управління
- демократичний розвиток
- права людини
- європейська інтеграція
Проекти, пов’язані з енергетичною ефективністю, також можуть бути розглянуті.
Термін реалізації проекту: до 12 місяців.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Малі гранти
Хто може подати заявку: українські, білоруські, норвезькі або міжнародні
громадські організації та установи, зареєстровані в установленому порядку.
Заявник повинен бути юридичною особою, що здатна укладати юридичні угоди.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

18 квітня 2017 р.

Максимальна сума гранту:
NOK 500 000

http://sbiz.club/8034/mali-granty-posolstva-norvegiyi-vukrayini-2017/
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Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки та вищої освіти Республіки Польща
Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2017-2018 рр.
Мета конкурсу
Конкурс проводиться з метою сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного
співробітництва між науковцями обох країн.
Пріоритетні напрями: Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, ехатронні,
роботизовано, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо); Енергетичний менеджмент та
енергоефективність; Екологія та управління навколишнім середовищем; Науки про життя, нові технології,
здоров’я та запобігання найрозповсюдженішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика; Нові
речовини та матеріали; Соціальні та гуманітарні науки; Оборонні технології.

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп
вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох
країн.
Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак
керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

24 квітня 2017 р

Фінансова підтримка
реалазції науково-дослідних
проектів

http://gurt.org.ua/news/competitions/36638/

27 квітня 2017 року

3 гранти по 4000 доларів
США

http://gurt.org.ua/news/grants/37839/

30 квітня 2017 р.

Стипендія у розмірі 5000
EUR

http://gurt.org.ua/news/grants/37451/

30 травня 2017 р.

Максимальний розмір гранту
(грн):
750 000

http://gurt.org.ua/news/grants/37760/

ГО«Інтерньюз-Україна», Internews
Малі Інноваційні Гранти в рамках проекту«Зміцнення незалежних ЗМІ в Молдові, Україні та Грузії. П
Проект спрямований на покращення доступу до корисної інформації для громадян Молдови, України та
Грузії шляхом підвищення потенціалу місцевих засобів масової інформації. Він сприяє застосуванню
інновацій в галузі журналістики, заохоченню діалогу серед молоді, покращенню навичок користування
Інтернетом у людей похилого віку, а також стимулює співпрацю між журналістами з усіх трьох країн.
Одним із компонентів проекту є надання 3 інноваційних грантів місцевим та національним ЗМІ. Ці гранти
сприятимуть модернізації контенту сайтів, зокрема надаватимуть кошти на оновлення та освоєння, запуск
онлайн-видання (портал або блог); розвиток подкастингу; додатків, які були б цікаві громадськості;
інформаційних агрегаторів, інтерактивних карт, створення додатків для мобільних телефонів (або додатків
онлайн-версій ЗМІ або соціальних додатків); інструментів для використання відкритих даних;
громадянської журналістики та інших інноваційних концепцій, що мають відношення до українського
медіа-ринку.

Умови участі в конкурсі
- Не менше 2 років досвіду роботи як інтернет-ЗМІ;
- Не менше 2 років присутності на медіа-ринку;
- Доведена здатність реалізації інноваційних концепцій в онлайн-ЗМІ, співпраця
з громадянським суспільством і залучення громадянської журналістики;
- Доведена відповідність стандартам професійної етики.
Графік реалізації: інноваційні проекти будуть реалізовані, в залежності від їх
складності, у строк не більше 7 місяців з моменту підписання остаточної угоди.
Графік робіт та терміни будуть встановлені разом з «Інтерньюз-Україна».

Організація CEI (Central European Initiative)
Гранти для письменників
Організація CEI (Central European Initiative) пропонує гранти для письменників віком до 35 років з країн,
що не входять до ЄС (Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Македонія, Республіка Молдова,
Чорногорія, Сербія та Україна). Грант передбачає стипендію у розмірі 5000 EUR на трьохмісячне
перебування у письменницькій резиденції в одній із країн-учасниць програми за вибором апліканта.

.Переможець буде гостем 32-го Міжнародного лытературного фестивалю
Віленіца , який проходитиме 6-10 вересня в різних містах Словенії.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій та Європейська Правда
5 хвиля конкурсу «Громадськість за проєвропейські зміни в Україні».
Конкурс грантів проводиться в рамках проекту «Просування реформ в регіони», який фінансується
Європейським Союзом в рамках програми «Підтримка громадянського суспільства в Україні».

До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:
- статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні не менше 1 року;
- спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними
(включаючи фінансове звітування).

«Mayors for Economic Growth Pioneer Projects»
місцевого самоврядування від Європейської комісії

Гранти на розвиток органів

Конкурс є ініціативою «Mayors for Economic Growth Pioneer Projects», створеного Європейською комісією Участники: зареєстровані неприбуткові організації, громадські об’єднання, які
26 жовтня 2016 року в Єревані в ході конференції високого рівня для країн Східного партнерства
знаходяться в місці з населенням до 150 тисяч жителів, об’єднані територіальні
Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії, Республіки Молдова і Україна.
Мета
громади.
конкурсу: зростання спроможності органів місцевого самоврядування як фасилітаторів економічного
зростання регіонів.
Завдання та пріоритети конкурсу:
- Направлення на сталий місцевий економічний розвиток;
- Підтримка створення нових робочих місць шляхом розвитку їх потенціалу та технічних навичок в
громадянському суспільстві.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

31 травня 2017 р.

Мінімальна сума гранту: EUR
500,000
Максимальна сума гранту:
EUR 1.000.000
Бюджет конкурсу: EUR
4.500.000.

http://sbiz.club/8042/granty-na-rozvytok-organiv-mistsevogosamovryaduvannya-vid-yevropejskoyi-komisiyi/?_utl_t=fb
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Посольство США в Україні
Програма «Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів» 2017 року
У 2017 році США та Україна відзначатимуть 25-у річницю
встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. Протягом наступного року
Посольство США планує провести низку культурних та освітніх заходів, що мають на
меті відсвяткувати багату на події історію співпраці між народами двох країн, висвітлити
важливі спільні історії успіху, а також надати можливість народам двох країн уявити, як
саме вони працюватимуть разом протягом наступних 25-и років задля розвитку, зміцнення
та розширення взаємовідносин між США та Україною.
Програма передбачає можливість виконання різних культурних та освітніх проектів. Деталі за
посиланням.

Учасниками програми можуть стати українські та американські фізичні особи
або організації, що мають статус недержавних і
неприбуткових, можуть взяти участь у цій програмі.
1 вересня
2017 року.

8,000 доларів США для
фізичних осіб і 25,000 доларів
США для
неурядових організацій

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/FY17-PublicDiplomacy-Small-Grant-Program-Ukr.pdf

Протягом року

10 000 євро

http://gurt.org.ua/news/grants/34534/

Європейський Союз та Рада Європи
Гранти на підтримку електронної участі молоді у прийнятті державних рішень
ЄС і Рада Європи розпочали конкурсний набір проектних пропозицій, спрямованих навести мости між
молоддю і тими, хто приймає рішення.
9 жовтня 2016 року відбудеться онлайн вебінар щодо процедури подання заявок та особливостей онлайн
інструменту OPIN

Дослідницько-інноваційний проект EUth пропонує молоді та громадським
організаціям, а також державним органам влади, подавати на розгляд проекти
на тему електронної участі молоді. Важливі дати – 31 жовтня 2016 року; 31
грудня 2016 року.

Центр культурного менеджменту за фінансування Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США)
Річна програма національних обмінів, зорієнтована на активізацію контактів між регіонами України
В рамках Програми передбачено надання мікрогрантів, що сприятимуть всебічній співпраці соціально
активних громадян, насамперед молоді, на міжрегіональному рівні через:
- спільні обговорення стратегії розвитку країни;
- творче і терпиме переосмислення розмаїтої історичної та культурної спадщини;
- аналіз та переосмислення своєї індивідуальної та регіональної ідентичності;
- обміни досвідом, відчуттями, переживаннями, поглядами;
- розвінчування навіяних пропагандою стереотипів;
- порозуміння і протистояння пропагандистським кліше.

До участі в конкурсі запрошуються соціально активні люди, які хочуть
поділитися своїм досвідом та започаткувати співпрацю з представниками
географічно-протилежних областей. Підтримка надаватиметься заявникам, що
планують тривалу взаємодію, розвиток своїх проектів, налагодження контактів
для подальшої діяльності. Учасниками можуть бути: молодіжні лідери,
активісти, члени громадських організацій, учасники спільнот, громадські та
культурні діячі, митці, журналісти, вчителі, викладачі, підприємці, та інші.

Максимальна сума одного
гранту для громадської
організації 8323
Заявки приймаються
грн. Максимальний обсяг
на постійній основі
гранту для фізичної особи
від 4 липня 2016 р. до
складає 6964 грн. Протягом
1 травня 2018 р.
двох років проект передбачає
фінансову підтримку 500
обмінів.

ГО "Родина Героїв Небесної Сотні" та ГО "Кембриджська спільнота України"
наукову подорож ім. Богдана Сольчаника
Тревел-грант ім. Богдана Сольчаника організовується з метою вшанування пам’яті Героя України, Героя
Небесної Сотні Богдана Сольчаника – історика, випускника Львівського Національного Університету,
викладача Українського Католицького Університету, представника української наукової еліти, який під
час Революції Гідності готував до захисту дисертацію, присвячену виборчим процесам, і який вважав за
обов’язк викладача підтримати студентську молодь у прагненні захистити в Україні право людей на вільні
зібрання, демократію і європейські цінності
.Тревелгрант покриватиме транспортні витрати, пов’язані з поїздкою для участі у науковій конференції
(гуманітарні, технічні і природничі науки) для українських науковців (студентів, аспірантів, кандидатів
наук, викладачів) в університеті Кембридж та університеті Оксфорд.
Конкурс має за мету допомогти талановитим вченим з України знайти визнання у світі.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

http://www.kultura.org.ua/?p=1058

Грант на
У Конкурсі можуть брати участь українські науковці (студенти, аспіранти,
кандидати наук, дослідники, викладачі) вищих навчальних закладів України
денної або заочної форми навчання, працівники науково-дослідницьких
інститутів, які вивчають гуманітарні, технічні і природничі науки (далі –
Учасник Конкурсу).
Учасник може взяти участь у Конкурсі незалежно від наявності рекомендацій
деканату, кафедр, отримання державних або інших стипендій, заохочень, рівня
доходів тощо.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

1 липня 2017 р.

Покриває транспортні
витрати, пов’язані з поїздкою
для участі у науковій
конференції

http://heavenlyhundred.org.ua/projects/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2
%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D
0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D
0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0/
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КримСОС і Агентство ООН у справах біженців
Грантова програма підтримки ініціатив переселенців
КримСОС і Агентство ООН у справах біженців продовжують грантову програму для допомогти
волонтерським ініціативам переселенців в самостійному вирішенні їх проблем, захисту їх прав і свободю
НАПРЯМОК ПРОЕКТІВ
- інтеграція і побудова діалогу між переселенцями та місцевими громадами;
- захист прав переселенців;
- зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- надання підтримки жінкам та вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також захист
людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення;
- поліпшення/створення інфраструктурних соціальних об’єктів для спільного користування ВПО і
місцевими громадами.
Термін реалізації проекту – до кінця 2017 року.
УВАГА: дана програма не спрямована на поліпшення житлових умов і гуманітарної ситуації конкретної
сім’ї, на закупівлю продовольчих та непродовольчих товарів, призначених для гуманітарної допомоги
переселенцям, а також на покриття адміністративних витрат і заробітної плати учасників проекту. Також
допомога не надається у вигляді готівкових коштів.

ХТО МОЖЕ ПОДАТИ ЗАЯВКУ?
• група/організація/ініціатива, що має чітко організовану структуру і
складається мінімум з трьох осіб, з яких мінімум двоє є переселенцями (не
менше 50% групи повинні бути переселенцями);
• група/організація/ініціатива, що активно працює в сфері захисту прав
внутрішньо переміщених осіб.
ОСНОВНІ УМОВИ:
• проект носить некомерційний, неполітичний і недискримінаційний характер;
• проект спрямований на вирішення викликів/проблем різного характеру, з
якими стикаються внутрішньо переміщені особи;
• кількість прямих/непрямих бенефіціарів допомоги, отриманої в результаті
реалізації проекту;
• довгостроковість результату проекту;
• оплата товару/послуги повинна бути проведена до 10 грудня 2017 року;
• співпраця з владою та іншими громадськими організаціями/ініціативними
групами, на місцевому/національному рівнях

15 грудня 2017 р.

до 25 000 грн

http://gurt.org.ua/news/grants/37856/

Протягом року

Максимальна сума
фінансування одного проекту
складає 24,000 доларів США,
середні суми грантів
становлять від 5,000 до
15,000 доларів США

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/demgrantssmall-2014-ukr.pdf

Протягом року

24 000 дол. США

http://photos.state.gov/libraries/ukraine/895/pdf/mdf-2014ukr.pdf

Протягом року

Суми фінансування визначені
окремими програмами

https://www.macfound.org/about/

Посольство США в Україні
Загальний конкурс проектів Фонду сприяння демократії
Фонд сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій забезпечує фінансову
підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють розвитку
спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Заявки мають відповідати одному або декільком
тематичним пріоритетам Фонду (деталі за посиланням):

Посольство США запрошує українські неприбуткові та неурядові організації
взяти участь у конкурсі проектів Фонду сприяння демократії. Фонд підтримує
проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові
громадянського суспільства в Україні.
Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.

ефективності та самозабезпеченню третього сектора;

Посольство США в Україні
Загальний конкурс Фонду розвитку українських ЗМІ
Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та на
допомогу українським журналістам, медіа-організаціям і недержавним організаціям, які працюють
над проектами, пов’язаними з медіа.
Пріоритети Фонду розвитку ЗМІ спрямовані на:
1. Підвищення якості журналістської освіти.
2. Покращення професійних стандартів серед журналістів.
3. Створення сприятливого середовища для розвитку українських медіа.
4. Сприяння співпраці між ЗМІ, неурядовими організаціями та державними інституціями.

Засіб масової інформації має бути незалежним. Державні, комунальні або
партійні ЗМІ під фінансування не підпадають. Університети можуть виступати
партнерами неурядових організацій у медійних проектах. Фонд також надає
індивідуальні гранти журналістам та представникам українських засобів масової
інформації або медіа організацій як приватних так і державних.
Недержавні організації можуть претендувати на отримання фінансування, якщо
їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові українських медіа.

Гранти від Фонду Джона і Кетрін Макартур
Фонд Макартур підтримує творчих людей і прагне до створення
Фонд Джона і Кетрін Макартур є одним з найбільших в США незалежних фондів. Сприяє розвитку знань, справедливішого суспільства, проводить ініціативи по збереженню і захисту
підтримує індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає поліпшити державну політику; надає
довкілля.
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.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»
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Гранти для досліджень від National Geographic «Молоді дослідники»
National Geographic оголосив про відкриття грантової програми «Молоді дослідники» (Young Explorers
Grants), яка має на меті підтримку спеціалістів, які хочуть реалізувати власний проект чи провести
польове дослідження в одній із 18 країн Азії.
Переможці гранту можуть стати частиною команди існуючих програм National Geographic:
– the Committee for Research and Exploration
– the Expeditions Council
– the Conservation Trust.

У програмі можуть взяти участь археологи, антропологи, астрономи, екологи,
геологи, біологи, фотографи і всі зацікавлені збереженням навколишнього
середовища, тваринного світу, архітектури.
Участь у гранті мають право брати дослідники віком від 18 до 25 років та з
досвідом дослідницької роботи.

Протягом року

Розмір гранту буде становити
від 2 000 до
5
000$.

https://biggggidea.com/opportunities/granti-dlya-doslidzhenvid-national-geographic-molodi-doslidniki-/

Протягом року

від 250 тис. до 2,5 млн. грн.

https://goo.gl/frQzuH

Протягом року

Загальний бюджет програми $272,000

http://www.communitydemocracies.org/Working-forDemocracy/Initiatives/CD-UNITED

Хто має право брати участь у програмах COSME та коли вона почне
працювати?
Український малий та середній бізнес, громадські організації, установи,
агентства регіонального розвитку, освітні заклади. Будь які українські бізнесасоціації, профспілки, кластери, органи державної влади, отримують
можливість і право брати участь в проектах COSME. Окремі вимоги до
учасників прописані у спеціальних критеріях для кожної з підпрограм.
У березні 2016 року представники Європейської комісії почнуть обирати
організації на території України, що будуть реалізовувати окремі підпрограми
коштом бюджету COSME.

Терміни визнаені
окремими
програмами.

Суми фінансування визначені
окремими програмами

http://goo.gl/GRVij1

Види грантів з організаційного розвитку ОГС
Грант з організаційного розвитку - це грант, який можна використати на
зміцнення організаційної спроможності Вашої ОГС.
- Базовий грант (максимальна сума – $1000)
- Грант для поглибленого навчання (максимальна сума – $7000)
- Грант для групи організацій (максимальна сума – $7000)
- Грант для здійснення навчального візиту (максимальна сума – $3000)
Грант на участь у навчальних заходах (максимальна сума – $1000)
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.

Протягом року

від 1000 доларів
до 7 000 доларів

http://cd-platform.org/publications/1284granti-z-organizatsijnogo-rozvitku-ogs

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) та АТ «Ощадбанк»
Інноваційна програма кредитування соціальних підприємств за низькими відсотковими ставками
Користь від програми в першу чергу отримають ті українці, які потерпіли від конфлікту на сході країни, у
т.ч. вимушені переселенці з південних та східних регіонів, а також інваліди, малозабезпечені жінки та
представники інших незахищених суспільних груп. У квітні поточного року WNISEF та Ощадбанк мають
спільно визначити перших отримувачів кредитів шляхом відкритого конкурсу.
Враховуючи ті масштабні соціальні й економічні виклики, що нині постають перед Україною, програма
пільгового кредитування WNISEF забезпечить доступ до фінансових ресурсів за поміркованими ставками
для соціальних підприємств, які вирішують проблеми вразливих спільнот українського суспільства.

Загальна сума кредитів, які будуть видані в рамках програми протягом
наступних трьох років, складе 100 млн. грн. Сума одного кредиту перебуватиме
у межах від 250 тис. до 2,5 млн. грн. Програма гарантує, що для класичних
соціальних підприємств (діяльність яких спрямована виключно на вирішення
соціальних питань) ставка за затвердженим кредитом складатиме не більше 5%
річних, а для тих, які витрачають суттєву частку своїх прибутків на
фінансування соціальних підприємств або суспільно корисної діяльності – не
більше 10% річних. За період діяльності програми буде загалом видано 150-300
кредитів.

Community of Democracies запрошує організації подавати заявки на фінансування в рамках CD-UNITED program
Програма передбачає фінансову підтримку проектів, спрямованих на підтримку та зміцнення демократії.
Тема цього року: "Демократія в дії": розширення простору для діяльності громадянського суспільства.

Організацій, які працюють з темами, що пов'язані з основними цінностями і
правами людини, закріплені у Варшавській декларації, мають право на
фінансування.
Заявки заповнюються англійською мовою.

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.
Які можливості це відкриває для українського МСП?
Доступна для України Програма на 2016 рік складається із 25 підпрограм, які класифіковано за трьома
напрямками:
• полегшення виходу на зовнішні ринки;
• поліпшення умов для конкурентоспроможності;
• формування культури ведення бізнесу.
Серед цих програм: Європейська мережа підприємств EEN, Еразмуз для молодих підприємців,
Інтернаціоналізація кластерів МСП, Розвиток туризму, Полегшення доступу до державних закупівель та
багато інших.

"Платформа ровитку громадянського суспільства"
Гранти для організаційого розвитку
Через конкурс грантів Платформа 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 приводить до значущих соціальних змін у суспільстві.
Під організаційним розвитком Платформа Маркетплейс має на увазі розвиток чотирьох спроможностей:
-Технічні спроможності
-Організаційні спроможності
-Адаптивні спроможності
-Спроможність впливати

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»
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Правозахисний центр «Поступ»
Проекту «Побудова системи захисту жертв порушення прав людини в Криму та на Сході України»
Правозахисний центр «Поступ» в рамках проекту «Побудова системи захисту жертв порушення прав
людини в Криму та на Сході України» за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні
відкриває конкурс грантів для забезпечення безпеки активістів і правозахисників, які постраждали або
отримують погрози і можуть постраждати у зв’язку зі своєю професійною діяльністю в Луганській та
Донецькій областях, а також на території Автономної Республіки Крим.
Допомога надається особисто людині, групі осіб, організаціям, після розгляду заявки. Максимальний
обсяг фінансування - 2000 EUR. В екстрених випадках, сума може бути збільшена.

Хто може отримати допомогу:
1. Члени громадських організацій та ініціатив, активістських груп;
2. Журналісти;
3. Лідери і члени органів самоорганізації населення;
Заявки приймаються
4. Жертви тортур, жорстокого поводження та члени їх сімей;
на постійній основі
5. Люди, що продовжують роботу в зоні конфлікту, а також люди, що виїхали із
зони конфлікту і допомагають у його вирішенні.
Цей список не є вичерпним. Кожна заявка, що надійшла до нас буде розглянута.

Максимальний обсяг
фінансування - 2000 EUR. В
екстрених випадках, сума
може бути збільшена.

http://goo.gl/qiNoVi

Програма діє до кінця
року.

Бюджет проекту до 25 000
грн (сума може
переглядатися в окремих
випадках)

http://krymsos.com/settlers/news/grantovay
a-programma/

Протягом року

до 24 000 дол. США

http://goo.gl/WnFWDu

Протягом року

до 24 000 доларів США

http://goo.gl/mrWNv0

Немає

до 15 тис. євро

КримSOS і Агентство ООН у справах біженців.
Грантова програма підтримки волонтерських ініціатив
Мета програми – підтримати переселенців в спробах самостійного вирішення їх проблем та захисту їх
прав і свобод.
На гранти можуть претендувати проекти, спрямовані на:
-інтеграцію і побудову діалогу між переселенцями і місцевими громадами;
-захист прав переселенців;
-зміцнення ініціатив та спільнот внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
-надання підтримки жінкам і вирішення проблеми гендерно-обумовленого насильства, а також захисту
людей з особливими потребами та інших соціально незахищених груп населення; -ін.

До участі в конкурсі грантів запрошуються:
- як зареєстровані організації так і незареєстровані волонтерські групи, що
складаються мінімум з трьох осіб, з яких двоє є переселенцями (не менше 50%
групи повинні бути переселенцями);
- волонтерська група/організація, яка активно працює в сфері допомоги
переселенцям.

Посольства США в Україні.
Програма Фонду розвитку українських ЗМІ – 2016
Кошти фонду спрямовані на підтримку вільних і незалежних ЗМІ в Україні та допомогу українським
журналістам, медіа-організаціям і НУО, які працюють над проектами, пов'язаними з медіа.
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.

Основні вимоги програми: Фонд розвитку українських ЗМІ приймає заявки від
незалежних українських ЗМІ - друкованих, теле-, радіо- та Інтернет-ресурсів.
Державні, комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають.
Програма також надає індивідуальні гранти журналістам та представникам
українських медіа, незалежно від їхнього статусу. НУО можуть претендувати на
отримання фінансування, якщо їхні проекти безпосередньо сприяють розвиткові
українських медіа.

Посольства США в Україні.
Фонд сприяння демократії
Фонд підтримує проекти, які сприяють демократичним перетворенням та побудові громадянського
суспільства в Україні. Фонд сприяння демократії - це цілеспрямований, але гнучкий механізм, якій
забезпечує фінансову підтримку унікальних та перспективних проектів, особливо таких, що сприяють
розвитку спроможності та самозабезпечення НДО в Україні. Вибір проектів базується на спроможності
ГО вказувати на конкретні досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду.
Заявки мають відповідати одному або декільком тематичним пріоритетам Фонду:
- Економічні реформи;
- Антикорупційні програми та прозорість органів влади;
- Допомога внутрішньо переміщеним особам (ВПО);
- Антипропаганда;
- Допомога ветеранам.

Головні вимоги до проектів:
Гранти надаються виключно українським організаціям, що мають статус
недержавних та неприбуткових, та зареєстровані у відповідності до
українського законодавства. До таких належать: громадські організації
(асоціації), благодійні фонди та аналітичні центри.
Грантові заявки необхідно подавати англійською та українською мовами.
Тривалість проекту не має перевищувати одного року.

Міністерство закордонних справ Естонії
Мікрофінансування для українських НУО або місцевих органів влади
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.
Хто може подавати пропозиції?
Напрямки проектних пропозицій:
- урядові або місцеві органи влади
• освіта
- НУО
• охорона здоров'я
Заявник повинен подати свої проектні пропозиції естонською або англійською
• мир і стабільність
мовою до Посольства Естонії в Україні.
• розвиток демократії і верховенство закону
Грант може становити до 100% від загальної суми прийнятних витрат проекту.
• економічний розвиток
• екологічно сприятливий розвиток
• інформування громадськості та глобальна освіта
ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»
м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com
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Глобальний інноваційний фонд
Глобальний інноваційний фонд – це незалежна некомерційна організація, яка інвестує в соціальні
інновації. GIF відкритий для фінансування широкого спектру інноваційних організацій та проектів на
різних стадіях їх розвитку, починаючи від ранніх етапів розробки проекту, до промислового чи інших
видів впровадження

Фонд підтримує проекти на етапі:
1. Реалізації нової ідеї, надаючи стартову фінансову підтримку для підтримки та
запуску проекту.
2. Тестування проекту, фінансуючи інновації, що вже продемонстрували свої
результати.
3. Розширення мережі проектів, що вже були реалізовані.

від 50 000 до 15 000 000
доларів

http://www.globalinnovation.fund/

від 500 до 10 000 євро

http://goo.gl/I1Y8z5

Необмежені

http://goo.gl/Zd3rz8

Потягом року

від 15 тис. доларів

http://goo.gl/KvGQox

Потягом року

Максимальний розмір гранту
– EUR 499,000

https://www.government.nl/

Потягом року

Безкоштовне ліцензійне
програмне забезпечення
Microsoft для зареєстрованих
комп’ютерів ГО

http://goo.gl/qg6rDh

Немає

10 000 до 150 000 євро

https://www.democracyendowment.eu/

Немає

The ABILIS Foundation.
Фінансування організацій у справах людей з обмеженими можливостями
Мета конкурсу проектів - підтримка людей з обмеженими можливостями, захист їх прав та свобод, права
на самостійне життя і економічну самодостатність.
Пріоритет надається проектам, які виступає за права людей з обмеженими можливостями, а також заходів,
що розроблені і реалізуються організаціями жінок з інвалідністю.

Подавати проектні заявки можуть громадські організації, керівні органи яких
складаються з людей з обмеженими можливостями.
Подача проектних пропозицій проходить у два етапи:
1. Подача ідеї.
2. В разі підтримки ідеї фондом, надається до заповнення повна форма
проектної пропозиції.

Немає

The Coca-Cola Foundation.
Community Support Opportunity
Підтримка проектів, спрямованих на підвищення якості життя громад.
Пріорітетами інвестиційної політики компанії є проекти направлені на ефективне використання водних
ресурсів, підтримка активного способу життя, переробку та утилізацію відходів, освіту.

Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)

Немає

Фонд Ч. Ст. Мотта.
Громадянське суспільство
Мета конкурсу проектів - піддтримати зусилля, спрямовані на посилення справедливості, рівності прав
і підтримку в суспільстві
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
Напрямки проектних пропозицій: зміцнення благодійності (філантропії) та громадського сектору;
підвищення активності громадськості.

Уряд Нідерландів.
Фонд захисту людських прав. Малі гранти
Напрямки проектних пропозицій: захист людських прав; рівні права для людей нетрадиційної орієнтації
(лесбіянки, геї, бісексуали і т.д); участь жінок у політиці та профілактика насилля над жінками; боротьба з
найбільш серйозними порушеннями прав людини (смертна кара і катування); свобода думки і слова та
Подавати проектні пропозиції можуть неурядові організації (НУО)
свобода інтернету; свобода віросповідання та переконань; права людини та розвиток; розвиток бізнесу та
прав людини, включаючи дитячу робочу силу.

Microsoft
Програма Microsoft Software Donation
Мета конкурсу проектів - підтримка інституцій громадянського суспільства та підвищення ефективності
їх діяльності, шляхом надання ліцензійного програмного забезпечення.

Учасники - ГО, що мають статус благодійної в країні реєстрації. Програмне
забезпечення надається тільки на наявні та зареєстровані комп’ютери, які
належать організації. За умовами програми операційна система не постачається,
надається лише її оновлення (upgrade) до останньої версії. Скористатися цим
оновленням можна, лише якщо на комп’ютерах встановлено ліцензійну
операційну систему Windows будь-якого випуску. Якщо ваша ГО використовує
контрафактну ОС Windows і хотіла б її легалізувати, вкажіть це у вашій заяві.
Легалізація ОС для організації надається лише один раз.

Європейський фонд підтримки демократії
Європейський фонд підтримки демократії (The European Endowment for Democracy, EED) надає підтримку
організаціям, неформальним платформам та окремим активістам, діяльність яких спрямована на розвиток
і зміцнення демократичного громадянського суспільства. Тривалість проектів та суми грантів
визначаються індивідуально.
ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Заявки приймаються на фінансування проектів, мета яких - розвиток і
зміцнення демократичного громадянського суспільства у країнах, охоплених
Європейською політикою сусідства. На гранти EED можуть претендувати
організації, рухи, а також активісти, молодіжні лідери та представники
незалежних мас-медіа, що діють також в Інтернеті, без огляду на розмір їх
структури та формальний статус.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

10.04.2017

Єврорегіон "Дністер"

Страница 8 из 13

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: euroregiondniester@gmail.com

Глобальний дитячий фонд
Конкурс: «Надання послуг вразливим групам дітей»
Мета - підтримка інноваційних локальний 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
зацікавленост (на офіційному сайті). В разі відповідності проекту пріоритетам
фонду, буде надіслана аплікаційна форма для детального опису проекту.

Лист зацікавленості
можна надсилати
протягом усього року

від $25,000 дo $75,000

http://www.globalfundforchildren.org/

Європейська молодіжна фундація.
Грант для неурядових організацій
Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку та надання фондів для молодіжної діяльності, що
популяризують права людини, демократію, толерантність і солідарність. Це надає молоді можливість
голосу в політичному та демократичному житті, а також необхідні знаряддя для ефективного
функціонування у сучасному суспільстві.
Проекти повинні бути спрямовані на:
-зміцнення миру і співробітництва;
-сприйння тіснішій співпраці та взаєморозумінню між молоддю;
-заохочення обміну інформацією;
-стимул взаємодопомоги.

Хто може подати заявку?
Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менш ніж в 7 державах-членах;
Міжнародні мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7 держав-членів;
Регіональні мережі молодіжних НУО з 4-6 держав-членів;
Національні молодіжні НУО держав-членів;
Місцеві молодіжні НУО держав-членів.

Немає

Сума фінансування залежить
http://www.coe.int/en/web/european-youthвід обраної грантової
foundation/home
програми

Проект «Адвокація та підвищення спроможності уряду в сфері міграції».
Конкурс на отримання малих грантів/стипендій
Програма малих грантів спрямована на підтримку ініціатив з підвищення кваліфікації, отримання знань та
навичок шляхом проходження практичного чи теоретичного навчання на базі міжнародних, європейських
організацій інституцій чи НГО, що працюють чи проводять навчання в сфері захисту прав мігрантів чи
адвокації.
Програмна тематика:
1. «Практичне застосування законодавства та захист прав мігрантів». Специфічною метою навчання є
отримання навичок та знань щодо застосування міжнародного на національного законодавства в сфері
захисту прав мігрантів: біженців, шукачів притулку, осіб без громадянства, трудових мігрантів Заявник
визначає сферу своїх професійних інтересів та тематику навчання самостійно в межах зазначених тем.
2. «Ініціативи з Адвокації та Поширення Обізнаності». Заявник звертається за фінансуванням практичного
чи теоретичного навчання в обраній європейській організації чи інституції що спеціалізується на
підвищенні обізнаності чи адвокації з метою захисту прав мігрантів.
Фінансуються як безпосередня участь у роботі чи проектах зазначених інституцій так і проходження
теоретичних навчальних курсів чи тренінгів за наведеною тематикою.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Якщо заявка
Максимальний розмір
передбачає виконання
фінансування 3 500 євро.
у конкретні строки,
Фінансування в межах малого
необхідно вказати це,
гранту передбачає покриття
тоді Ваша заявка
витрат, пов’язаних із оплатою
Перед тим заявник має самостійно подати заявку на проходження практичного
розглядатиметься
вартості навчання, чи
чи теоретичного навчання до відповідної приймаючої сторони та узгодити
Наглядовою радою в
інтернатури, транспортних
можливість такого навчання, його строки та умови. До пропозиції треба подати режимі електронного
витрат, витрат на
листи підтвердження від приймаючої сторони.
голосування, подача
проживання, вартість
заявки - не пізніше
навчальних матеріалів чи
Заявник подає пропозицію у двох екземплярах – українською та англійською
ніж за 3 тижня до
засобів, заходів щодо
мовами.
запланованої дати
подальшого поширення
виконання.
Заявник може бути представником негромадської організації, громадським
активістом чи адвокатом, що спеціалізуються на роботі з різними категоріями
мігрантів.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com
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ТРЕНІНГИ, СЕМІНАРИ, КОНФЕРЕНЦІЇ, КОНКУРСИ
Мета та пріоритети

Умови участі

Дед-лайн

Фінансове
забезпечення/
винагорода конкурсів

Фонд Східна Європа
тренінгової програми для тренерів у рамках проекту «Публічні бюджети від А до Я»
Фонд Східна Європа запрошує до участі у тренінговій програмі для тренерів у рамках проекту «Публічні
бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства» 23-27 травня
2017 року в м.Києві.
Одним з компонентів проекту «Публічні бюджети від А до Я» є тренінгова програма «Школа бюджетної
грамотності для громадських організацій». В рамках програми в м. Києві буде проведений 5-денний
навчальний курс з підготовки 18 тренерів у сфері бюджетної прозорості, моніторингу публічних фінансів
та різних аспектів участі громадськості в бюджетних процесах. В рамках тренінгу також будуть
представлені кращі приклади національних та міжнародних практик участі громадськості в моніторингу
публічних коштів і проведенні адвокаційних кампаній.

Головними критеріями відбору є:
• Готовність взяти активну участь в п’ятиденному тренінгу, що відбудеться в
Києві з 23 по 27 травня 2017 р.
• Мотивація, готовність використовувати у роботі та поширювати здобуті
знання
• Попередній досвід успішного проведення тренінгів та/або адвокаційних
кампаній
• Досвід роботи з тематикою проекту, спрямованою на відкритість і прозорість
бюджетної інформації
• Потенціал кандидата
• Членство в громадських організаціях

Посилання на детальну
інформацію
Відбір до

12 квітня 2017 р.

Для учасників з інших міст
організатори відшкодовують
витрати за проїзд та
проживання на час
проведення тренінгу (5 діб).

Громадська організація «Регіональний центр євроінтеграційних проектів»
проведення виставки «Покоління вільне від корупції»

http://www.prostir.ua/?grants=vidbir-do-treninhovoji-prohramydlya-treneriv-u-ramkah-proektu-publichni-byudzhety-vid-a-doya-informuvannya-aktyvizatsiya-ta-zaluchennyahromadyanskoho-suspilstva

Конкурс на

Громадська організація «Регіональний центр євроінтеграційних проектів», в межах проекту «Покоління
вільне від корупції», що реалізовується в рамках проекту «Українська регіональна платформа громадських
ініціатив», за фінансової підтримки Європейського Союзу, оголошує конкурс на проведення виставок
«Покоління вільне від корупції» в Рівненській області.
Головна ідея організації
виставки – виховання у молоді віком від 15 до 21 року нетолерантного ставлення до корупції
(несприйняття корупції). Це покоління визначено цільовою групою тому, що саме ці підлітки стоять на
порозі самостійного життя і в більшості випадків особисто не стикалися з корупцією.

Запрошуються навчальні заклади різних типів та громадських активістів
долучатися до проведення виставок! Для отримання детальнішої інформації про
умови проведення виставки та заявки прохання надіслати за адресою
eua.projects@gmail.com і ми обов’язково з Вами зв’яжемося.

21 квітня 2017 р.

http://www.gurt.org.ua/news/competitions/37472/

25 квітня 2017 р.

http://www.prostir.ua/?grants=rozpovidaj-pro-intehratsiyu-z-esstan-uchasnykom-dvorichnoho-proektu

ГО«Інтерньюз-Україна», Товариство Лева, Фонд міжнародної солідарності (Польща)
Проект «Точне відображення Угоди про Асоціацію Україна-ЄС в українських медіа»
Проект має на меті посилити спроможність регіональних медіа у сфері висвітлення тем, які стосуються
імплементації Угоди про асоціацію, а також підвищити рівень поінформованості громадян України щодо
європейської інтеграції, впровадження європейських стандартів. Проект реалізується за кошти Програми
«Підтримка демократії», що у свою чергу фінансується з Програми польської співпраці на користь
розвитку Міністерства закордонних справ Республіки Польща та Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID). Перший етап проекту тривав з вересня 2015 року до березня 2017 року. Другий етап
проекту розпочався 1 квітня 2017 року і триватиме до березня 2019 року.

Учасниками проекту можуть бути:
Регіональні медіа, які мають інтерес до системного та сталого висвітлення
євроінтеграційної тематики і зацікавлені у виробництві відповідного якісного
медійного продукту.
Журналісти в регіонах України, які зацікавлені і прагнуть до тривалої роботи
над темою європейської інтеграції та спеціалізації у ній, або хотіли б
вдосконалити свої вже наявні навички у висвітленні європейської тематики.

MIT Media Lab, Медіалабораторія Масачусетського технологічного інституту
Disobedience Award, Нагороду за непокору започаткував співзасновник ділової соцмережі LinkedIn Рейд
Гофман, а керуватиме процесом присудження MIT Media Lab, Медіалабораторія Масачусетського
технологічного інституту, одного з найкращих вузів світу. Цьогоріч переможець буде один (хоч ним може
стати й організація чи група людей).

Нагорода за непокору
Будь-хто за цим лінком може номінувати когось на премію, чи запропонувати
тих, хто зможе номінувати. Оргкомітет навіть обіцяє заохочення: того чи ту, хто
номінує кандидата-переможця, привезуть до MIT на вручення премії. І навіть
того, хто запропонує номінувальників, які оберуть переможця — теж запросять.

1 травня 2017 р.

$250 тисяч

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)
з ВІЛ-СНІДом в Україні

Грант на підтримку боротьби

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), приймає заявки від кваліфікованих організацій, які
займаються питаннями боротьби з ВІЛ-СНІДом в Україні, для фінансування діяльності під назвою
«HealthLink Україна».
Загальна
мета HealthLink -- прискорити зусиля України щодо припинення ВІЛ як загрози для здоров'я населення до
2030 г. Для досягнення цієї мети, HealthLink будуть досягати наступних результатів:

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

https://biggggidea.com/opportunities/nagoroda-za-nepokoru/

Заявку на участь мають право подавати будь-які місцеві українські громадські
або комерційні організації, які: загеєстровані відповідн до Українського
законодавства; основне місце діяльності яких в Україні; не контролюється
іноземною юридичною чи фізичною особою.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

15 травня 2017 р.

$ 22 млн протягом 5 років.

http://gurt.org.ua/news/grants/37711/
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Мiнмолодьспорту України
проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 „Про затвердження
Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка― (зі змінами)
та з метою реалізації державної політики з питань молоді щодо надання підтримки молодіжним та
дитячим громадським організаціям у 2018 році для реалізації проектів, спрямованих на соціальне
становлення та розвиток молоді Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс з визначення
проектів, розроблених молодіжними та дитячими громадськими організаціями, для реалізації яких
надається фінансова підтримка у 2018 році. Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких
пріоритетних завдань: 1. Формування громадянської позиції і національно-патріотичне виховання молоді.
1.1 посилення профілактики правопорушень у процесі підвищення рівня правових знань, правової
культури та правової поведінки молоді,формування патріотичної свідомості молоді, залучення молоді до
суспільно значущої діяльності, виховання у молоді почуття особистої та національної гідності,
формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України,
формування бережливого ставлення до навколишнього природного середовища; 1.2 підтримки ініціатив
молоді та її інноваційного потенціалу, створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її
інтелектуального самовдосконалення.2. Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу
життя та культури здоров’я серед молоді. 3. Створення умов з метою працевлаштування молоді
(забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді). 4. Забезпечення партнерської
підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених
осіб. 5. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва.

Конкурс з визначення
Конкурсні пропозиції можуть подавати молодіжні та дитячі громадські
організації, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки
до оголошення проведення конкурсу.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій та електронній формі.
Громадська організація може подавати на Конкурс кілька конкурсних
пропозицій. Одна конкурсна пропозиція має відповідати одному пріоритетному
завданню.

17 травня 2017 р.

Максимально можливий
обсяг бюджетного
фінансування проекту - 75%
від загальної суми кошторису
витрат та не може
перевищувати 500 тис. грн.

Представництва ЄС в Україні (в особі проекту Еuroquiz)
відео на тему енергозбереження «ЄС: вибір молодого покоління України»

Новий Конкурс

Цього року Представництво пропонує зосередитись на темі енергозбереження і його важливості як у
Вимоги до відео
побуті українці, так і для благополуччя усієї країни. Роботи приймаються у двох категоріях: професіоналів -Тривати менше 3-х хвилин;
(ті, що мають освіту та професійний досвід у сфері виробництва відео) та аматорів.
-Бути оригінальним та не використовувати чужу інтелектуальну власність;
-Відповідати тематиці енергозбереження та/або європейської інтеграції України
Прийом робіт триватиме до 23 травня. З 23 травня по 5 червня 2017 року
переможці конкурсу будуть обрані членами журі.

23 травня 2017 р.

Найкращі відео ролики
будуть відзначені
спеціальними призами та
дипломами від
Представництва ЄС в Україні

Університет Graduate Institute
студентський конкурс Geneva Challenge

http://euroquiz.org.ua/video-contest

Міжнародний

Конкурсантами можуть бути:
- Студенти магістратури та аспірантури (на момент подачі заявки).
- Учасники повинні зібрати команду з 3-5 осіб, котрі представляють кілька
Університет Graduate Institute проводить з 2014 року конкурс Advancing Development Goals Contest, мета
дисциплін.
якого - стимулювати розвиток інновацій у різних дисциплінах та контекстах. Основна ідея конкурсу Студентам необхідно:
зібрати разом теоретично обгрунтовані проекти, що пропонують практичні рішення міжнародних проблем
- Визначити одну з проблем.
розвитку.
Фіналісти
- Провести міждисциплінарний аналіз того, як ця проблема впливає на різні
будуть запрошені до Женеви (організатори оплачують транспортні витрати і забезпечують проживанням)
аспекти розвитку в конкретному контексті.
для представлення своїх проектів та бесіди з журі і публікою.
- Запропонувати інноваційне рішення проблеми на політичному, практичному
рівнях і на рівні процесів і технологій, перетворивши проблему в можливість
розвитку.

25 травня 2017 р.

Центр нової освіти Івана Іванова спільно з провідними компаніями України
конкурс сучасних освітян “Умію вчити!”
Центр нової освіти Івана Іванова спільно з провідними компаніями України заохочує освітян, які
працюють сучасно!
Педагоги можуть отримати один або кілька подарунків за те, що розкажуть про свій практичний досвід.
Конкурс триває з 22 березня по 31 травня 2017 р.
Загальні критерії конкурсу: інноваційність вашого досвіду; детальний опис вашого досвіду; наявність
загальнодоступних посилань на матеріали, які ілюструють ваш досвід на практиці.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-z-vyznachennyaproektiv-rozroblenyh-molodizhnymy-ta-dytyachymyhromadskymy-orhanizatsiyamy-vid-minmolodsportu-ukrajiny

Автори кращого проекту
отримають 10,000
швейцарських франків
(11,000 доларів).
Проект, який посів друге
місце - 5,000 швейцарських
франків.
Проект, який посів третє
місце - 2,500 швейцарських
франків

http://gurt.org.ua/news/competitions/37183/

ОнлайнУчасники конкурсу: педпрацівники навчальних закладів усіх рівнів (ДНЗ, ПНЗ,
ПТНЗ, ЗНЗ, ВНЗ, ОІППО, спеціальних закладів), які здійснюють НАВЧАЛЬНУ
або ВИХОВНУ діяльність. Щоб взяти участь у конкурсі, треба заповнити
анкету (і все).

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

31 травня 2017 р.

http://www.prostir.ua/?grants=onlajn-konkurs-suchasnyhosvityan-umiyu-vchyty
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Фонд Фріца Тіссена
Стипендії для молодих науковців
Фонд імені Фріца Тіссена надає стипендії молодим науковцям на проведення досліджень у вищих
навчальних закладах та некомерційних організаціях на території Німеччини. Фонд заохочує двостороннє
наукове співробітництво із залученням німецьких та закордонних університетів.
Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних, соціальних і природничих наук, серед яких: історія,
лінгвістика, філософія, економіка, соціологія, політологія, міжнародні відносини, медицина та ін.

Вимоги:
- Стипендія надається іноземним науковцям, які мають ступінь PhD (чи
еквівалент), здобутий не раніше, ніж 2 роки тому.
- Фонд не фінансує написання кандидатських чи докторських дисертацій.
Пропонований кандидатом проект дослідження має мати чіткий робочий план
на терміни виконання.

протягом року

1700 євро на місяць

http://www.fritz-thyssenstiftung.de/funding/types-ofsupport/stipends/?L=1

Спільна ініціатива Альянсу цивілізацій ООН та Міжнародної організації з міграції Plural+
Конкурс відео на тему міграції, різноманіття та соціальної інклюзивності
Plural+ запрошує молоді таланти взяти участь в конкурсі відео на тему міграції, різноманіття та соціальної
інклюзивності.

http://www.prostir.ua/?grants=konkursvideo-na-temu-mihratsiji-riznomanittya-tasotsialnoji-inklyuzyvnosti

4 червня 2017 року.
Plural+ – це спільна ініціатива Альянсу цивілізацій ООН та Міжнародної організації з міграції, метою якої
є підтримка зусиль молоді з досягнення миру та порозуміння у всьому світі.

Інститут екуменічних студій Українського Католицького Університету за підтримки французької асоціації «Репортери надії»
конкурс «Репортери надії в Україні»
Конкурс на кращу статтю, репортаж або програму, яка є «інформацією-носієм рішень», тобто не лише
розкриває проблеми сучасного суспільства, а й показує шляхи їх вирішення та спонукає людей до дій.
Для участі в конкурсі заповнюйте анкету та надсилайте матеріали, що містять вирішення актуальних
проблем сучасного суспільства у сфері економіки, релігії, культури та соціальних питань. Матеріали
подані на конкурс мають бути опубліковані, озвучені, показані у будь-яких українських засобах масової
інформації (українською або російською мовою), а також розміщені в електронних ЗМІ з 8 червня 2016
року до 7 червня 2017 року.
Матеріали на Конкурс приймаються впродовж року до 7 червня 2017 року включно

На конкурс приймаються матеріали обсягом:
Відеоматеріали – до 60 хв.
Аудіоматеріали – до 30 хв.
Друковані матеріали та матеріали електронних ЗМІ – не більше – 20 тис.
знаків.
Кількість
матеріалів, поданих одним автором – не більше п`яти.
Визначення найкращих робіт відбуватиметься у чотирьох номінаціях:
«Суспільство», «Економіка», «Культура», «Релігія».

Всеукраїнський

7 червня 2017 р.

Українська Гельсінська Спілка з прав людини
людини і сучасні виклики України»,

Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права

Українська Гельсінська Спілка з прав людини проводить Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права
людини і сучасні виклики України», направлений на підвищення зацікавленості молоді в питаннях з прав
людини. Всеукраїнський конкурс учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності» запрошує
учнів/учениць 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв,
професійно-технічних училищ і студенти/студентки коледжів.

До участі в Конкурсі запрошуються учні 9-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, професійнотехнічних училищ і студенти/студентки коледжів.
Участь у Конкурсі здійснюється на добровільних засадах.

30 вересня 2017

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії
дослідницького центру Fabrica

Учасники, які зайняли
призові місця
нагороджуються Дипломами http://gurt.org.ua/news/competitions/37807/
І, ІІ та ІІІ ступеня та цінними
подарунками

Стипендії для митців від Італійського

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує представників творчих професій приєднатися до
своєї команди дослідників.
Для
участі потрібно заповнити аплікаційну форму (англійською, італійською або французькою мовою), яка
містить копію портфоліо, CV, мотиваційний лист, рекомендаційний лист.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

за 1 місце (4 перемоці) –
3000 грн. 2 місце – призи від
спонсорів і дипломи
http://www.prostir.ua/?grants=vseukrajinsky
учасників Конкурсу.
j-konkurs-reportery-nadiji-v-ukrajini
Фіналісти отримають
дипломи учасників Конкурсу.

Вимогами до учасників є: вік до 25 років і знання англійської мови.
Взяти
участь у програмі можуть програмісти, архітектори, графічні дизайнери,
музиканти, письменники, режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори,
аніматори.

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com

протягом року

Оплачується квиток до Італії,
житло у Тревізо, обіди з
понеділка до п’ятниці,
медична страховка; надається
щомісячна стипендія на
особисті витрати.

https://biggggidea.com/opportunities/419/
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АКАДЕМІЯ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД
Короткий опис навчального модуля, тренери

Умови участі

Дед-лайн

Вартіть навчання

Посилання на детальну
інформацію

Звернення
приймаються на
постійній основі

Вартість навчання визначаєть
індивідуально з урахуванням
гонорару тренерів, витрат на
проїзд, харчування та
проживання тренерів і
учасників.

https://goo.gl/dxATlO

Звернення
приймаються на
постійній основі

Вартість навчання визначаєть
індивідуально з урахуванням
гонорару тренерів, витрат на
проїзд, харчування та
проживання тренерів і
учасників.

https://goo.gl/dxATlO

Звернення
приймаються на
постійній основі

Вартість навчання визначаєть
індивідуально з урахуванням
гонорару тренерів, витрат на
проїзд, харчування та
проживання тренерів і
учасників.

https://goo.gl/dxATlO

Звернення
приймаються на
постійній основі

Вартість навчання визначаєть
індивідуально з урахуванням
гонорару тренерів, витрат на
проїзд, харчування та
проживання тренерів і
учасників.

https://goo.gl/dxATlO

Навчальний модуль "Досвід країн Вишеградської четвірки у впровадженні реформ: можливості застосування в Україні та Молдові"
Кожна країна має своє обличчя, і пройшла свій
шлях реформ. Слухачі даного модуля зможуть ознайомитися з досвідом країн
Вишеградської четвірки в різних аспектах. У цьому модулі буде використаний досвід
реформ на прикладі конкретних громад, і досвід цілих країн за такими напрямками:
• розвитку рівня громадянського суспільства,
• розвитку активності громадян,
• впливу стратегічного планування на розвиток громад,
• навчально - інформаційної підтримка місцевого самоврядування,
• налагодження співпраці влади та громадського сектору,
• впливу жителів громад на прийняття рішень влади

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати
представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності
своїх територіальних громад.
У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів,
розглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.
Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту
academycap.ua@gmail.com. Координатор проекту - Кавунець Андрій,
kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Навчальний модуль "Ефективна співпраця влади, громадськості та медіа як механізми розвитку спроможності громад"
Передбачається, що під час модуля учасники
навчання отримають необхідні знання в сфері GR-технологій і лобіювання,
особливостей професійної діяльності в умовах розвитку соціальних медіа.
Налагодження якісних комунікацій всередині і за межами громад, готовність
враховувати думку і потреби як влади, так і бізнесу, і громадськості дозволить
залучати практично необмежені ресурси, як людські, так і фінансові.

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати
представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності
своїх територіальних громад.
У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів,
розглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.
Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту
academycap.ua@gmail.com. Координатор проекту - Кавунець Андрій,
kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Навчальний модуль "Механізми участі громадськості в процесах прийняття рішень органами влади"
Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати
представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
У рамках навчального модуля учасники зможуть ознайомитися з:
громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності
- головними поняттями, загальними принципами, керівними напрямами, інструментами та механізмами в своїх територіальних громад.
сфері громадської участі, які спираються на практичний досвід і перевірені методи з різних країн Європи. У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів,
-актуальні інструменти, процедурах, технологіях громадської участі, які регулюються нормативнорозглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.
правовою базою Україна на місцевому, національному рівнях і можуть активно використовуватися
Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту
громадянами вже сьогодні.
academycap.ua@gmail.com. Координатор проекту - Кавунець Андрій,
- авторська методика «Участь громадськості в процесі прийняття рішень органами влади» Марчука Ігоря. kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Навчальний модуль "Стратегічне планування"
Стратегічне планування - основа успішного розвитку громади: бачення очікуваного результату і шляхів
його досягнення; уявлення громади інвесторам; підтримка ваших дій громадою; залучення коштів
грантових проектів, в тому числі, міжнародних.
Учасники набудуть вміння, які дозволять ефективно побудувати процес
стратегічного планування та розвитку громади з урахуванням місцевого потенціалу.
попередні.

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати
представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності
своїх територіальних громад.
У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів,
розглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.
Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту
academycap.ua@gmail.com. Координатор проекту - Кавунець Андрій,
kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23
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Навчальний модуль "Фандрайзинг та підготовка якісних проектних пропозицій"

В рамках цього модуля будуть розглянуті можливості та
інструменти залучення ресурсів з різних джерел (внутрішніх і
міжнародних) для сталого розвитку громад. Також, буде зроблений акцент на
визначенні проблем громад і їх вирішення за допомогою написання проектних
пропозицій. Відповідно, детально буде розглянуто процес заповнення
грантового проектної пропозиції.

Цільова аудиторія - учасниками навчального модуля можуть стати
представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади,
громадських організацій та активісти, які зацікавлені в розвитку спроможності
своїх територіальних громад.
У разі надходження звернення від групи зацікавлених слухачів,
розглядатиметься можливість виїзду тренерів до інших міст/селищ/сіл.
Для участі в модулях звертайтея на електронну пошту
academycap.ua@gmail.com. Координатор проекту - Кавунець Андрій,
kavunets@i.ua , тел. (098)485-24-23

Звернення
приймаються на
постійній основі

Вартість навчання визначаєть
індивідуально з урахуванням
гонорару тренерів, витрат на
проїзд, харчування та
проживання тренерів і
учасників.

https://goo.gl/dxATlO

За довідками звертайтесь: тел. +38(097) 646-65-48, м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, e-mail: euroregiondniester@gmail.com, resource.vin@gmail.com

ГО «Ресурсно-інформаційний центр «Громади Вінниччини»

м. Вінниця, вул. Соборна 85, к. 18, 28, тел. +38(097) 646-65-48 e-mail: resource.vin@gmail.com
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