про

Відділ інвестиційної діяльності та проектного
менеджменту виконавчого апарату
Полтавської обласної ради www.oblrada.pl.ua

ШВЕЙЦАРІЯ ПРОВОДИТЬ КОНКУРС ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ СТАРТАПІВ У СФЕРІ ЕДЕМОКРАТІЇ
http://platforma-msb.org/prodovzhuyetsya-konkurs-dlya-startapiv-u-sferi-e-demokratiyi/,
http://egap-challenge.in.ua/
Держагентство з питань електронного уряду, спільно з Кабміном і
~ 5 000 $/
Фондом Східної Європи продовжує проводити конкурс для
2 млн грн на
стартапів в сфері електронної демократії Egap Challenge.
12 проектів
Призовий фонд конкурсу становить 2 млн. грн і фінансується
17.12.2016
Швейцарією. У першому циклі конкурсу з квітня по вересень цього
року вже були відібрані 13 проектів, які отримали фінансування.
Українська
До участі в конкурсі допускають як нові проекти, так і зрілі, що
вимагають підтримки в масштабуванні. Напрями проектів, які
Фіз. особи
вітаються: Електронні сервіси для громадян і бізнесу; Проекти на
основі відкритих даних; Галузеві проекти з інформатизації;
Вся Україна
Інструменти взаємодії органів влади та громадян; Інструменти
самоорганізації громадян.
ФОНД ДЕМОКРАТІЇ ООН
http://www.un.org/democracyfund/news/call-civil-society-organizations-apply-funding,
http://www.un.org/democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/UNDEF%20Project
%20Proposal%20Guidelines%202016%20EN.pdf, http://prykarpattya.org/news/12696#page
Фонд демократії ООН запрошує організації громад. cусп.-ва
Від 100 000 до
подавати заявки на фін.-ня проектів, спрямов. на просування та
300 000 $
підтримку демократії. Детальніша інформ. та заявки приймаються
18.12.2016
за
посиланням: http://www.un.org/democracyfund/.
Перед
подачею заявки необхідно ознайомитися з інструкцією по
Англійська
заповненню аплікац. форми заявки (project proposal guidelines),
Французька
FAQ та звітами проектів, які вже існують. За підсумками
ГО
оцінювання буде визначено 200-300 проектів, що пройдуть у
наступний раунд. Приймаються лише електронні заявки,
Вся Україна
заповнені англійською або французькою мовами.
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ЧЕТВЕРТИЙ КОНКУРС СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ «УКРАЇНА – ЖИТНИЦЯ МАЙБУТНЬОГО»
http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/grain-basket.aspx
Місія програми – поліпшення життя людей у сільській місцевості
До 200 000 грн
шляхом згуртування громад, підвищ. гром. свідомості та соц.
активності для вирішення місцевих проблем. Програма надає
18.12.2016
гранти за напрямами: освітні програми для сільської
місцевості, зокрема підтримка шкіл, бібліотек, наукових центрів,
Українська
навч. програм для фермерів; програми зі сталого розвитку
Англійська
середовища громад, у т.ч. підтримка програм з покращення
ГО, благодійні
енергоеф. та доступу до чистої води, підтримка центрів для людей
організації
з особл. потребами, забезпеч. інших місцевих потреб.
Вся Україна
«Найпоширеніші запитання», charity.ukraine@monsanto.com.
переможці 2014 року переможці 2015 року переможці 2016 року

Найпоширеніші запитання

Аплікаційна анкета №1

КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ МІНІ-ГРАНТІВ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ
http://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-invalidiv-ukrayiny-ogoloshuye-pro-pochatokkonkursu-na-otrymannya-mini-grantiv-dlya-vidkryttya-vlasnoyi-spravy/
Національна Асамблея інвалідів України проводить конкурс
200 – 1 000 $
на отримання міні-грантів для відкриття власної справи.
Конкурс проводиться в рамках Міжн. проекту «Тренінги, розшир.
30.12.2016
економ. можливостей, допоміжні технології та послуги мед./фіз.
реабілітації ,
направлений
на
підтримку
зайнятості
та
Українська
працевлаштування, розширення економ. можливостей осіб з
інвалідністю, зокрема ВПО, які постраждали в наслідок конфлікту
ВПО з
на Сході України та членів їх сімей як на відкритому ринку праці,
інвалідністю
так і шляхом відкриття власного бізнесу. Проект реалізують
Вся Україна
a
(СШ
спільно з Українською асоціацією
фізичних терапевтів та Національною самблею інвалідів України.
ВІДБІР ПРОЕКТНИХ ПРОПО ИЦІЙ. НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ МОЛОДІ ТА ВЛАДИ
http://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-invalidiv-ukrayiny-ogoloshuye-pro-pochatokkonkursu-na-otrymannya-mini-grantiv-dlya-vidkryttya-vlasnoyi-spravy/
С і Рада вропи запустили конкурсний набір проектни
10 000 €
пропозицій які покликані навести мости між молоддю і тими
то прийма рішення. Конкурс зараз відкритий для всі країн
31.12.2016
С ідного партнерства. Дослідницько-інноваційний проект EUth
пропонує молоді та громадським і державним структурам подавати
Англійська
на розгляд свої проекти е-участі молоді. Конкурсне журі відбере 10
проектів, які отримають фінансування в розмірі 10 тис. євро кожен.
Молодь Органи
Процедура відбору покликана допомогти вибрати проекти з
влади НУО
мінімум п’яти європейських країн, що фокусуються на різних
Вся Україна
рівнях:
місцевому,
регіональному,
національному,
транскордонному та загальноєвропейському рівні.
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ПАРТНЕРСТВО МОДЕРНІ АЦІЇ: ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ У ЛІКАРНЯХ
http://eeim.org.ua/in_hospital/
D
c
G
c a
ü I
a
a
Z a
ab
(GIZ
G b , що діє за дорученням Федерального Уряду Німеччини,
оголошує початок відбору партнерів серед укр. міст для участі в
проекті “Партнерство з модернізації: енергоефективність у
лікарнях” (ПМЕЕЛ . Метою проекту є енергоефективна
модернізація укр. лікарень із застосуванням демонстраційних
підходів. Ми пропонуємо консультації та тренінги з впровадження
енергоефективних заходів.
Модернізаційне партнерство у сфері енергоефективності енергоефективність у лікарнях (про проект
Заявка на участь у відборі
Додатки до заявки (обов’язково до заповнення

Консультації,
тренінги
31.12.2016
Українська
Великі міста
Вся Україна

URBAN ACTION: ПРОГРАМА ДЛЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПІДТРИМКИ ТА ВТІЛЕННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ МІСЬКОГО РО ВИТКУ
http://urbanaction.com.ua/
Британська
Рада
в
Україні,
Ґете-Інститут
Україна та CANactions запускають програму для ідентифікації,
підтримки та втілення інноваційних проектів міського розвитку,
покликаних вдихнути нове життя в середні постіндустріальні міста
по всій Україні.
Ми
надамо
підтримку
найбільш
інноваційним
архітектурним/урбаністичним проектам з культурною складовою,
націленим
на
вирішення
викликів,
що
стоять
перед
постіндустріальними містами України (з населенням у 50,000 –
600,000 . З надісланих пропозицій група міжнародних експертів
обере два найперспективніші проекти, кожен з яких отримає до
15,000 євро на втілення. генції міського розвитку з Німеччини та
Великої Британії будуть консультувати команди проектівпереможців, які також зможуть відвідати дані країни в рамках
спеціальної навчальної подорожі по локаціях, що вже були
успішно ревіталізовані.
Для
участі
заповніть
аплікаційну
форму
на
сайті http://urbanaction.com.ua/ (включно з бюджетом англійською
мовою та надішліть на competition.canactions@gmail.com до 16
січня 2017 року з темою листа “ ba Ac
: Ім’я вашого проекту”.
http://www.britishcouncil.org.ua/sites/default/files/detali_proektu.
pdf
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До 15 000 €
16.01.2017
Англійська
НУО
Вся Україна
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ПОСТІЙНИЙ КОНКУРС ГРАНТІВ « МІ А ПРО ВРОПЕЙСЬКІ МІНИ В УКРАЇНІ»
http://www.ier.com.ua/ua/Grants?pid=5338
Мета конкурсу – створення і розвиток потенціалу регіональних ЗМІ
До 375 000 грн
(200 000– 300 000 грн)
для висвітлення питань, пов’язаних з відносинами України та
Євросоюзу, впровадження У , інших зобов’язань України перед
16.01.2017
ЄС, для інформування суспільства про сутність європейської
інтеграції та європейських цінностей, а також для просування
Українська
реформ в регіональному вимірі, забезпечення провідних
регіональних ЗМІ фінансовою спроможністю для сталого
МІ
висвітлення європейської тематики, сприяння публічному
обговоренню та підвищення інформованості громадськості про
Вся Україна
теми, пов’язані із ЄС, на місцевому, регіональному та
міжрегіональному рівнях.
НОВА ПІДТРИМКА С ДЛЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ
ВЛАДИ http://www.prostir.ua/?grants=nova-pidtrymka-es-dlya-hromadyanskoho-suspilstvata-orhaniv-mistsevoji-vlady-byudzhet-e975-mln
Європейська коміся оголосила конкурс «Support Civil Society
До 500 000 €
Local Authorities and Human Rights in Ukraine». Загальна мета
цього конкурсу полягає в зростанні ролі громадянського
24. 01.2017
суспільства у сприянні демократичним реформам та комплексному
соціально-економічному
розвитку
в
Україні.
Українським
Англійська
неприбутковим НУО та органам місцевої влади будуть надані
гранти загальною сумою 9,754,004 євро. Максимальний розмір
НУО, органи
гранту 500 тис. євро. Повний пакет документів. Питання можна
місцевої влади
надсилати за 21 день до дедлайну на еmail Європейської комісії
Вся Україна
delegation-ukraine-tenders@eeas.europa.eu
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
http://www.lp.edu.ua/opportunities/2016/konkurs-f75-granty-prezydenta-ukrayiny-dlyapidtrymky-naukovyh-doslidzhen-molodyh,
http://www.dffd.gov.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=27&lang=ua
Оголошується конкурс Ф75 «Гранти Президента України для
підтримки наукових досліджень молодих учених на 2018 рік. Для
подання запиту на участь у конкурсі необхідно: 1. Зареєструватися
20.02.2017
на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше
не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на
Українська
даному ресурсі . Реєстрація керівника та всіх виконавців проекту є
обов'язкова. 2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф75. 3.
Молоді вчені
Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має
повністю відповідати електронному запиту.
Вся Україна
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ФОНД «МОНСАНТО» http://www.monsanto.com/global/ua/ourcommitments/pages/monsanto-fund.aspx
Фонд «Монсанто
є філантропічним відділенням компанії
До 25 000 $/
«Монсанто , яке працює заради значного та значимого
до 12 міс.
поліпшення життя людей та зміцнення громад в усьому світі. Фонд
Щорічно,
приймає пропозиції проектів для надання грантів за напрямами:
01.01 – 29.02
Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на
01.07 – 01.08
покращення освіти в аграрних громадах навколо світу, в т.ч. за
Українська
рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навч. програм
Англійська
для фермерів та академ. програм, які збагачують чи доповнюють
Неурядові
шкільні програми. абезпеч. критични потреб громад за
організації
рахунок підтримки неур. організацій, що надають допомогу для
Вся Україна
продов. безпеки, санітарії, доступу до чистої води, гром. безпеки.
Організації-заявники повинні надати підтвердження проведення
нещодавнього зовн. аудиту фін. організації за міжн. стандартами.
МІНІСТЕРСТВО АКОРДОННИХ СПРАВ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ ПРОВОДИТЬ
КОНКУРС http://sbiz.club/4743/ministerstvo-zakordonnyh-sprav-lyto,
https://orangeprojects.lt/en/calls-for-proposals/ministry-of-foreign-affairs
Міністерство закордонних справ Литовської Республіки закликає
До 100 000 €
подавати заявки для реалізації проектів співробітництва в галузі
розвитку та Програми з просування демократії в 2017 році.
Пріоритетні теми: Підтримка освіти в районах, постраждалих від
конфлікту на сході України. Розвиток регіонів України, які сприяють
Англійська
розшир. малого бізнесу. Допомога для України в області
соціально-психологічної реабілітації. Підтримка ВПО в Східній
Юр. особи
Україні і людей, постраждалих від анексії Криму. Після заповнення
фіз. особи інші
підписані і відскановані заявки, разом з відсканю вкладеннями,
Вся Україна
повинні бути надіслані ел. поштою за адресою: projektai@urm.lt
Детальніша інформація Концепція проекту Додатки проекту
ІСАР « ДНАННЯ» ОГОЛОШУ КОНКУРС НА ОТРИМАННЯ ГРАНТІВ В МЕЖАХ ПРОГРАМИ
«ШКОЛА ФОНДІВ ГРОМАД». ФОНД ЧАРЛЬ А СТЮАРТА МОТТА США
http://isar.net.ua/old/granty-dlya-fondov-obshhin
Мета конкурсу – сприяння розвитку місцевої філантропії
До 5 000 $
через посилення спроможності фондів громад (ФГ) в Україні.
Пріоритетні напрямки конкурсу:
Постійно діюча
1. Стартові гранти
2. Гранти на підвищення спроможності ФГ
Українська
3. Гранти для участі в навчальних заходах
4. Гранти на адміністрування конкурсу проектів
ГО
5. Гранти, що передбачають дольову участь
6. Гранти на досягнення загальних цілей
Вся Україна
7. Гранти на поїздки
http://ednannia.ua/images/CF_grant_announcement_2016.pdf
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ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО СПІВРОБІТНИЦТВА
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/pidtrymka-malyh-proektiv-vid-shvejtsarskogobyuro- spivrobitnytstva-v-ukrayini/
Швейцарське бюро співробітництва в Україні представля
100 000 – 600 000
Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва (SDC) і
тис. грн
управля
сері ю мали
проектів які в першу чергу
Постійно діюча
орі нтовані на ГО. Заявники повинні бути зареєстрованими укр..
неурядовими орг. з адекватною організ. структурою і належним
Англійська
фін. досвідом. Запропоновані проекти повинні залучати місцеві
ініціативи і розглядати потреби громади на умовах залученості
НУО
(партисипативності , а також вивчення і просування нових ідей і
підходів у відповідний регіон. Державні органи та комерційні структури
Вся Україна
можуть подавити заявки у випадку попереднього погодження з боку
програми.

ФОНД МАКАРТУР ПІДТРИМУ ТВОРЧИХ ЛЮДЕЙ І ПРАГНЕ ДО СТВОРЕННЯ
СПРАВЕДЛИВІШОГО СУСПІЛЬСТВА ПРОВОДИТЬ ІНІЦІАТИВИ ПО БЕРЕЖЕННЮ І
АХИСТУ ДОВКІЛЛЯ
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/162-fond-dzhona-i-ketrin-makartur,
https://www.macfound.org/about/
Фонд Джона і Кетрін Макартур одним з найбільши в США
Індивідуально
незалежни
фондів. Сприяє розвитку знань, підтримує
індивідуальну творчість; зміцнює інститути і допомагає поліпшити
Постійно діюча
державну політику; надає інформацію громадськості, в першу
чергу за рахунок підтримки незалежних ЗМІ. Фонд здійснює
Англійська
підтримку за чотирма програмами: «Інтернаціональна програма ,
що фінансується Фондом, зосереджена на міжн. питаннях, у тому
ГО ВН Cоціальні
числі питаннях прав людини і міжн. правосуддя, світу і безпеки;
підпри мства
збереження стійкого розвитку, міграції; середньої освіти для
Вся Україна
дівчаток в країнах, що розвиваються; репродуктивного здоров’я.
GI НАДА ГРАНТИ КРЕДИТИ І ІНВЕСТИЦІЇ В АКЦІОНЕРНИЙ КАПІТАЛ
http://www.globalinnovation.fund/our-approach,
http://region.kname.edu.ua/index.php/uk/granti/163-globalnij-innovatsijnij-fond
Глобальний інноваційний фонд
незалежною глобальної
30 000 некомерційною організаці ю яка інвесту
в соціальні
10 000 000 £
інновації які спрямовані на поліпшення життя і можливості
Постійно діюча
мільйонів людей в країна що розвиваються. Завдяки своїй
програмі грантів вони шукають інноваційні рішення глобальних
Англійська
проблем в галузі розвитку, особливо для бідних і уразливих груп
населення. GIF підтримує команди з соц.підприємств, комерційних
Бізнес органи
фірм, некомерційних організацій, державних установ і дослідників
влади НУО
у всіх відповідних секторах. GIF надає гранти, кредити і інвестиції в
Вся Україна
акціонерний капітал в межах від 30 000 до 10 мільйонів.
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ГРАНТИ ДЛЯ НУО НА РЕАЛІ АЦІЮ ПІЛОТНИХ ПРОЕКТІВ ВІД ВРОПЕЙСЬКОЇ
МОЛОДІЖНОЇ ФУНДАЦІЇ
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply,
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/granty-dlya-nuo-na-realizatsiyu- pilotnyhproektiv-vid-yevropejskoyi-molodizhnoyi-fundatsiyi/
Відкрито конкурс на подачу заявок від неурядови організацій
10 000 €
на отримання грантів від вропейської молодіжної фундації.
Спільна рада з питань молоді Ради Європи прийняла рішення про
Постійно діюча
те, що особлива увага при розгляді питань щодо виділення грантів
буде приділена пілотним проектам українських громадських
Англійська
організацій або європейськими громадськими організаціями, які
мають бажання співпрацювати з українськими громадськими
НУО
організаціями у зазначених сферах.
Вся Україна
ФІНАНСУВАННЯ IT СТАРТАПІВ БІ НЕС-ІНКУБАТОРОМ WANNABIZ
http://wannabiz.com.ua/for-startups/,
http://platforma-msb.org/finansuvannya-startapiv-biznes-inkub/
Бізнес-інкубатор WannaBi був заснований в липні 2012 в
Одесі. Основний мотив a a
-розвиток I -підприємництва та
формування стартап-екосистеми в Україні. Мета: допомагати
інноваційним і перспективним I -проектам стати компаніями
світового рівня. Проекти по
-рекламі і рекламним мережам
зможуть
отримати
найбільшу
підтримку
від
a a .
Допускаються проекти у сферах електронної комерції, aa , aa
і
- технології. WannaBi нада :
 Фінансування в розмірі до $ 50 000;
 Інфраструктуру;
 Менторську і організаційну підтримку; в обмін на компані .

Індивідуально
Постійно діюча
Англійська
ГО Науковці
ВН Соціальні
підпри мства
Вся Україна

ГРАНТИ ПОСОЛЬСТВО США. ПРАВА ЛЮДИНИ ТА АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/granty-posolstvo-ssha-prava-lyudyny-taantykoruptsijna- diyalnist/
Тематика проектів:
До 24 000 $
 права людини, освіта, моніторинг, повідомлення про
порушення прав людини;
Постійно діюча
 верховенство права та реформа в галузі права;
 підтримка громадських ініціатив;
Англійська
 розвиток виборчої системи;
НУО
 антикорупційна діяльність та прозорість уряду;
 рівність жінок, етнічних та інших меншин;
Вся Україна
 економічні реформи та інші.
7

про

Відділ інвестиційної діяльності та проектного
менеджменту виконавчого апарату
Полтавської обласної ради www.oblrada.pl.ua

ПРОВЕДЕННЯ ТЕО АБО ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА ВІД ФОНДУ ASEP
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/provedennya-teo-abo-tehnichna-dopomoga-vidfondu-fasep/
ASEP «Дослідження» – фінансування надається для
Від 150 000 до
проведення ТЕО або технічної допомоги. Проекти, що можуть
600 000 €
фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій
Постійно діюча
розвитку, що реалізуються органами місцевої влади, та до яких
можуть залучатися фр. підприємства (виробники обладнення,
Англійська,
інженери, розробники .
Французька
ASEP « елена інновація» – фінансування надається на
Органи влади
реалізацію інноваційних проектів, пов’язаних із охороною навкол.
середовища, та проектів сталого розвитку. Проекти, що можуть
Вся Україна
фінансуватися: Проекти інфраструктури в рамках стратегій
розвитку, що реалізуються ОМС, та до яких можуть бути
використанні фр. «зелені та інноваційні технології.
МІКРОФІНАНСУВАННЯ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ НУО
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/mikrofinansuvannya-dlya-ukrayinskyh-nuo/
Мікрофінансування для українськи НУО або місцеви органів
15 000 €
влади. Максимальна сума гранту становить 15 000 вро.
Грант може становити до 100 від загальної суми прийнятних
Постійно діюча
витрат проекту.
Мета мікрофінансування — швидко реагувати на короткострокові
Англійська
потреби в пріоритетних країнах і підвищити потенціал їх урядових
Естонська
та муніципальних установ, а також неурядових організацій і
НУО
фондів, що діють в громадських інтересах.
Вся Україна
БРР. ГРАНТИ МАЛИМ ТА СЕРЕДНІМ ПІДПРИ МСТВАМ ДЛЯ РОСТАННЯ ЇХ БІ НЕСУ
http://grantslife.kh.gov.ua/novini/suggestion/yebrr-proponuye-granty-malym-ta-serednimpidpryyemstvam- dlya-zrostannya-yih-biznesu/
БРР пропону гранти підпри мствам для зростання ї
10 000 €
бізнесу.
ЄБРР
допомогає
підприємствам
залучати
висококваліфікованих
консультантів,
які
здатні
якісно
Постійно діюча
трансформувати їх бізнес, і надає гранти (безповоротню фін.
допомогу
для
часткової
оплати
послуг
консультантів.
Українська
Фінансування надає ЄС та країни-донори. Результати проектів,
профінансованих ЄБРР, через рік після їх завершення:
Бізнес
26 українських малих і середніх підприємств збільшили дохід на
45%, 24%-збільшили продуктивність на 30 , 15 –розширили
Вся Україна
асортимент продукції, 13%- залучили фінансування в середньому
на 630 тис. євро кожне. Гранти на проект, що становить від 25 до
75 вартості консалтингових послуг, не перевищує 10 000 євро.
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АГАЛЬНИЙ КОНКУРС ФОНДУ РО ВИТКУ УКРАЇНСЬКИХ МІ
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/media.html
Посольство СШ запрошує незалежні засоби масової інформаціїї
(друковані, радіо, телевізійні та електронні подавати заявки на
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.
Засіб масової інформації має бути незалежним. Державні,
комунальні або партійні ЗМІ під фінансування не підпадають.
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
плікаційні форми з інструкціями щодо їх заповнення знаходяться
за адресою: http://ukraine.usembassy.gov/media-fund.htm

До 24 000 $ /
до 12 міс.
Постійно діюча
Англійська
МІ
Вся Україна

КОНКУРС ПРОЕКТІВ ФОНДУ СПРИЯННЯ ДЕМОКРАТІЇ
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/democracy.html
агальний конкурс проектів Посольство США запрошу
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.
Вибір проектів базується на спроможності організацій вказувати на
конкретні досягнення та їхній вплив на певну сферу чи громаду.

Від 5 000
до 15 000 $
Постійно діюча
Англійська
Українська
ГО
Вся Україна
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БЕ КОШТОВНИЙ ВЕБІНАР «ГРАНТИ 2017: КОМУ НА ЩО І СКІЛЬКИ ДАЮТЬ?»
http://platforma-msb.org/bezkoshtovnyj-vebinar-granty-2017-komu-na-shho-i-skilky-dayut/
РЕ СТРАЦІЯ НА ВЕБІНАР Що потрібно знати, щоб Ваша заявка
Безкоштовно
мала шанс на успіх? Як її оформити? Де шукати грантові
програми? Відповість на ці питання, Олександр Бабій – провідний
14.12.2016
спеціаліст в галузі фандрейзингу, керівник Проектного офісу ТПП
19:00
України, директор генції МЕР, а також автор тренінгів з бізнесУкраїнська
стратегування, написання грантових заявок. На вебінарі Ви
дізнаєтесь про пріоритети донорського фінансування, ТОП
Всі бажаючі
програми для місцевого розвитку. Для реєстрації на вебінар
перейдіть, будь ласка, за посиланням. Детальна інформація:
Вся Україна
+38(067)343-71-40, master@n-s.club .
СТАЖУВАННЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
http://www.vrc.rv.ua/177-stazhuvannya-dlya-predstavnykiv-orhaniv-mistsevohosamovryaduvannya
Волинський ресурсний центр ОГОЛОШУ ВІДБІР 150 МОЛОДИХ
(до 35 років) ДЕПУТАТІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ з усі областей України для
участі у чотириденних стажуваннях на теми (орієнтовно :
«Розвиток сільської кооперації ; «Надання адміністративних
послуг ; « генції місцевого розвитку ; «Енергозбереження ;
«Розвиток туризму ; «Місцевий економічний розвиток . За
додатковою інформацією звертайтесь до Руслани Стасюк, тел.
050-140-53-16, 096-464-88-33, vrcrivne@gmail.com
ВАССР. РО ПОЧАТО РЕ СТРАЦІЮ НА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ
http://vassr.org/node/3053
Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад запрошує усіх
охочих взяти участь у дистанційному навчанні. Реєстрація
проводиться на наступні дистанційні курсі:
 Кооператив, як суб'єкт підприємницької діяльності ОТГ;
 Особливості підготовки проектів, що фінансуються за кошти
ДФРР;
 Особливості підготовки інфраструктурних проектів.
Для того, щоб зареєструватися, необхідно заповнити АНКЕТУ
За додатковою інформацією звертайтеся на електронну
пошту vassr@vassr.org, +380 44 585 90 15
10

Проживання,
арчування
(стажування)

25.12.2016
Українська
Депутати,
працівники ОМС

Вся Україна

Безкоштовно
Українська
Всі бажаючі
Вся Україна
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ІННОВАЦІЙНА ОНЛАЙН-ТЕХНОЛОГІЯ ВИВЧЕННЯ ІНО ЕМНИХ МОВ ВІД АКАДЕМІЇ
НАВИЧОК” http://www.lingva.ua/, http://www.prostir.ua/?news=minyust-zahovoryt-anhlijskoyu
Організатор: ,, кадемія Навичок” (,,Skills Academу”
Навчання
Адресат: Державні службовці, а також: вчителі, викладачі,
працівники системи освіти, студенти (завдяки запровадженню
системи змішаного навчання (blended learning у ВУЗах України ,
ВПО, тимчасово безробітні, які знаходяться на обліку у
Українська
Державному центрі зайнятості України, учасники ТО та члени їх
Англійська
сімей Мета: Покращити знання та навички володіння іноз. мовами
Державні
держ. службовцями у відповідності до стандартів ЄС
службовці, ВПО,
ПОДАТИ ЗАЯВКУ ВІД ОРГАНІЗАЦІЇ

Контакти: м. Київ, ртилерійський провулок, 1 , оф.74, 044 33110-31; (з 9-ї до 18-ї , info@SkillsAcademy.com.ua

студенти, інші

Вся Україна

ПРОГРАМА ОБМІНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ У США
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/academic_exchanges/ugrad_description.html
Проїзд навчання
Уряд Сполучени
Штатів Америки та організація World
проживання
Learning оголошують про початок конкурсу на участь у
арчування мед.
стра ування стипендія
Програмі обміну для студентів вищи навчальни закладів
(Global UGRAD Exchange Program) у 2017-2018 навчальному
31.12.2016
році. http://gurt.org.ua/news/grants/35187/
17:00 EST
Учасники програми навчатимуться протягом одного семестру без
Англійська
отримання ступеня в Сполучених Штатах за будь-якими
спеціальностями. Програма G ba GRAD підтримує талановитих
Студенти ВН
іноземних студентів, надає можливість майбутнім лідерам
навчатися у СШ з метою поглиблення знань та вивчення
Вся Україна
культури і традицій СШ . Детальна інформація та анкета (PDF)
Додаткову
інформацію
можна
отримати
електронною
поштою: KyivUGRAD@state.gov або за тел..: +38 044 521 50 43
ЛІТНЯ ШКОЛА ЛІДЕРСТВА ТА МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У США
http://www.hansensummerinstitute.org/, http://gurt.org.ua/news/grants/34256/
Фонд Фреда Хансена запрошу до участі в міжнародній Літній
Літня школа
школі з лідерства та міжнародної співпраці що відбудеться в
(стипендія)
університеті Сан-Ді го.
06.01.2017
Стипендіати візьмуть участь в тренінгах з лідерства,
міжкультурного менеджменту, медіації, а також відвідають низку
Англійська
культурних подій та екскурсій.
Студенти
Вся Україна
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ НАВЧАННЯ У ФРАНЦІЇ
http://gurt.org.ua/news/grants/35322/,
http://formation.sciences-po.fr/en/contenu/the-emile-boutmy-scholarship
Стипендіальна програма Emile Boutmy Scholarships була
створена університетом
c c
(Париж для підтримки
кращих студентів, які не є представниками країн ЄС і які вперше
вступають на навчання до університету на одну з програм
бакалаврату або магістратури.
Більше інформації тут.

3 000 – 12 300€/
3 роки (стипендія)
13.01.2017
бакалавр,
02.05.2017 магістр

Англійська
Студенти
Вся Україна

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ В АМСТЕРДАМСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
http://www.uva.nl/en/education/master-s/scholarships--tuition/scholarships-andloans/amsterdam-excellence-scholarship/amsterdam-excellence-scholarship.html,
http://gurt.org.ua/news/grants/35151/
25 000 €/ Прожив
навч. (стипендія)

Університет Амстердама запрошу студентів подавати заявки
на участь в стипендіальній програмі Amsterdam Excellence
Scholarships (AES).
Розмір гранту складає 25 тисяч євро, що покриває витрати на
проживання та навчання.
Більше інформації тут.

15.01.2017,
17.02.2017
Англійська
Студенти
Вся Україна

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ У COLLEGE O EUROPE
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduatescoming-european-neighbourhood,
http://mobility.univ.kiev.ua/?p=1212&lang=uk
Коледж вропи пропону стипендії громадянам України для
отримання післядипломної освіти протягом 2017/2018
навчального року.
Стипендія покриває академічні витрати, проживання, харчування
та транспортні витрати.

Проїзд арчув.,
прожив., навчання
(стипендія)

18.01.2017
Англійська
Студенти
Вся Україна
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ПРЕДСТАВНИЦТВО С ОГОЛОШУ НАБІР НА 17-У СЕСІЮ ДО ВРОШКОЛИ (EU STUDY
DAYS) http://www.pu.if.ua/uk/konkursy-i-hranty/5543-predstavnytstvo-yes-oholoshuie-nabirna-17-u-sesiiu-do-yevroshkoly-eu-study-days
Представництво ЄС в Україні у співпраці з Українським освітнім
центром реформ оголошують про набір учасників на 17 сесію
Єврошколи (E
Da
ka
. 17 сесія відбудеться 16–19
лютого 2017 року у Вінниці, до участі в якій запрошуються
учасники з усіх регіонів України. Єврошкола це унікальна
можливість для укр. студентів та випускників ВНЗ: отримати нові
знання від найкращих фахівців з ЄС та України; глибоко вивчити
основні питання відносин між Україною та ЄС в усіх ключових
сферах (політика, економіка, енергетика, візові питання, освіта,
права людини ; створити мережу активних освічених молодих
людей, що підтримують європейську інтеграцію України. Для
подання заявки на участь в E
Da
потрібно заповнити
онлайн-анкету, яку Ви знайдете за цим посиланням.

Безкоштовно
(навчання)
27.01.2017
23:00
Українська
Ангійська
Випускники ВН

Вся Україна

50 НАЙПРЕСТИЖНІШИХ ПРОГРАМ МВА http://www.seedgrant.wnisef.org/
Seed Grant стипендійна програма від Western NIS Enterprise
Стипендія
und (WNISE ) для студентів бізнес-шкіл склала рейтинг 50
найпрестижніши програм МВА в США на основі дани U.S.
Постійно діюча
News за 2015 рік.
Усі університети у списку входять у перелік закладів, навчання у
Англійська
яких може профінансувати
G a . Кожен університет у
рейтингу представлений за кількома характеристиками: ціна
Студенти
навчання, відсоток зарахованих абітурієнтів, кількість студентів, а
також середній бал G A , потрібний для вступу. Детальну
Вся Україна
інформацію про кожну МВ -програму можна отримати,
натиснувши на назву відповідного університету.
GIZ GMBH. « IT OR PARTNERSHIP WITH GERMANY» ПРОГРАМА ПЕРЕПІДГОТОВКИ
УПРАВЛІНСЬКИХ КАДРІВ
http://ukraine.managerprogramm.de/
Під девізом « it for Partnership with Germany» проводиться
Стажування
цілеспрямована
підготовка
керівників
підпри мств
і
організацій для налагодження контактів і вза мовигідного
Постійно діюча
економічного співробітництва з підпри мствами Німеччини.
ільова аудиторія – власники компаній, керівники вищої і
Англійська
середньої ланки підприємств країн-партнерів.
Тривалість програми в Німеччині становить один місяць і включає
Молодь
в себе три модулі.
Науковці
Вся Україна
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ФОНД ІМЕНІ ФРІЦА ТІССЕНА. СТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/types-of-support/stipends/?L=1,
http://gurt.org.ua/news/grants/32390/
Фонд імені Фріца Тіссена нада стипендії молодим науковцям
1 700 €/місяць
на проведення досліджень у вищи навчальни заклада та
(стипендія)
некомерційни організація на території Німеччини. Фонд
Постійно діюча
заохочує двостороннє наукове співробітництво із залуч. нім. та
закорд. університетів. Стипендія охоплює цілий ряд гуманітарних,
Англійська
соц. і природн. наук, серед яких: історія, лінгвістика, філософія,
економ., соціол., політол., міжн. відн., медицина та ін. Вимоги:
Молодь
Стипендія надається іноз. науковцям, які мають ступінь
D,
Науковці
здобутий не раніше, ніж 2 роки тому. Фонд не фінансує напис.
Вся Україна
кандид. чи докт. дисертацій. Пропонований канд. проект досл.
повинен мати чіткий роб. план на терм. викон. Заявку на стипендію
для канд. повинен подати універcитет або неком. організація.
АГЕНСТВО МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА І РАЇЛЮ МАШАВ
http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx
МАШАВ запрошу взяти участь у конкурса на отримання
повного або часткового відшкодування витрат на участь у
професійни курса шо пропонуються Ізраїлем.
Курси проводяться на території зраїлю або в Україні як
англійською, так і російською мовами та тривають від 5 днів до 2
тижнів. Основними сферами діяльності МАШАВ розвиток:
сільського господарства; підприємництва; туризму; охорони
здоров’я; високих технологій. Із запитаннями щодо участі у
конкурсах просимо звертатися до Посольства Держави Ізраїль в
Україні за електронною адресою mashav@kiev.mfa.gov.ua

Стипендія
Постійно діюча
Англійська
Російська
Бізнес НУО
Cоціальні
підпри мства
Вся Україна

CТИПЕНДІЇ МОЛОДИМ НАУКОВЦЯМ CIMO
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
Центр міжнародної мобільності «Centre for International
800-1 200 €/ міс.
Mobility — CIMO» надає стипендії молодим науковцям
(стипендія)
(аспірантам, кандидатам наук усіх країн світу для навчання або
Постійно діюча
проведення досліджень у ВНЗ Фінляндії. Більше інформації тут.
Галузь знань — довільна. Тривалість стипендії — 3-12 міс. Термін
Англійська
Фінська
под. док. — необмеж. (проте апл. Ф. необхідно подавати
Шведська
щонайменше за 3 міc. до можл. поч. навч. або проведення
Фізичні особи
досліджень . Необх. док.: апл.форма та додатки: мотив. лист апл.
МІ Науковці
— 1 ст.; резюме ( V , план пров. досліджень (вступ, мета, робочий
план, методика досліджень, очік. рез.-ти та їх можл. застосування
Вся Україна
— 2-5 ст. Документи надсилати на адресу: I O, .O.
x 343,
00531
k з позначкою на конверті” I O F
w p ”.
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СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ТІЛЯ THE THIEL ELLOWSHIP
http://thielfellowship.org/
Стипендіальна програма Тіля (The Thiel ellowship) допомага
молодим й креативним підпри мцям втілити найбільш амбітні
ідеї в життя. Щороку 20 стипендіатів отримують гранти і протягом
2 років під керівництвом менторів працюють над власним
проектами та обмінюються досвідом з колегами. Кандидат
повинен запропонувати інноваційну ідею, мати небільше 19 років і
добре володіти англ. мовою. Заохочуються проекти, що
стосуються сфер: біотехнології, синтетична біологія, штучний
інтелект, інформатика та комунікаційні технології, повітряний і
космічний
простір,
нейротехнології,
нанотехнології,
мед.
обладнення. Закордонні уч. заохочуються до переїзду до СанФранциско.

100 000 $
До 31 грудня
Постійно діюча
Українська
Англійська
Фізичні особи
МІ Науковці
Вся Україна

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
Проведення досліджень в університета
наукови
та
дослідницьки інституція США на період від трьо до
дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та
доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти
та юристи, дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не
менше 5 років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які
отримають наук. ступінь до початку гранту (1 вересня 2016 року .
Кандидати, які активно займаються дослідн. роботою у таких
галузях, як політологія, держ. управління, зокрема розбудова
демократії та громад. суспільства, мають можливість вибирати
Інститут Кеннана у Вашингтоні як місце проведення досліджень.

Не вказано
До 15.10
щороку
Постійно діюча
Англійська
Фізичні особи
МІ Науковці
Вся Україна

ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
Навчання в американськи університета від одного до дво
Стипендія
років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати
житло проїзд
арчування
участь студенти старши курсів випускники ВН .
Післядипломна освіта в СШ (g a a
є поєднанням
До 16.05
навчання з індивідуальною дослідницькою працею. Система цього
щороку
рівня освіти передбачає широкий спектр можливостей: здобуття
Постійно діюча
магістерського ступеня ( a
’ p g a ; навчання за суміжною
Англійська
спеціальністю; річне/півторарічне навчання без отримання
диплому з метою поглиблення знань з певної наукової дисципліни
Науковці
(non- g
p g a ; підготовка до кваліфікаційних іспитів і
Cтуденти
вступу до аспірантури.
Вся Україна
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ДОСЛІДЖЕННЯ. ІТАЛІЙСЬКИЙ ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР FABRICA
http://www.fabrica.it/apply/, http://studway.com.ua/italiya-proponuie-stipendii/
a rica дослідницький центр і студія в Італії запрошу
Стипендія
представників творчи
професій при днатися до сво ї
житло проїзд
арчування
команди дослідників.
Взяти участь у програмі можуть
програмісти, архітектори, графічні дизайнери, музиканти,
Постійно діюча
письменники, режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори,
аніматори. Організатори оплачують учасникам квиток до Італії,
Англійська
житло у Тревізо, обіди, мед. Страховку та надають щомісячну
Французька
стипендію на особисті витрати. Вимогами до учасників є: вік до 25
Італійсьька
років і знання англійської мови. Для участі потрібно заповнити
Фіз. особа
аплікаційну форму (англ., італ. або франц. мовою , яка містить
копію портфоліо, V, мотиваційний лист, рекомендаційний лист.
Вся Україна
плікаційна форма за посиланням http://www.fabrica.it/apply/
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