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Однією з перспективних цілей роботи Департаменту є
інформування та залучення найбільш широкого кола громадськості
та організацій Луганської області до участі в програмах міжнародних
організацій, які спрямовані на покращення рівня освіти населення,
впровадження новітніх технологій, підтримки бізнесу та
забезпечення соціально-економічного розвитку.

Беручи до уваги, що географічно Луганська область
знаходиться на сході України, нами було обрано 4 орієнтири для
роботи, перші літери яких поєднуються в слоган «EAST», а саме:
«Е» – «effective» (ефективний), «A» – actual» (актуальний, дієвий),
«S» – «special» (особливий), «T» – «trusty» (надійний).

Головна ідея та перспективна ціль – проведення ефективних
заходів, які будуть актуальні та дієві в сучасних умовах для
особливих перетворень, які стануть надійним фундаментом для
соціально-економічного розвитку області.

Один з кроків – це розробка та оприлюднення
інформаційного бюлетеня, який містить інформацію щодо
актуальних грантів, конкурсів та можливостей, які надаються
міжнародними організаціями жителям області для досягнення
певних цілей.

«Кожній людині протягом дня надається не менше десяти
можливостей змінити своє життя» © Андре Моруа

Успіх приходить до того, хто вміє їх використовувати!
Сьогодні, цей бюлетень і є однією з цих можливостей!
Щиро сподіваюся, що інформація буде у нагоді та принесе

Вам користь. Бажаю добра, творчості і наснаги у роботі.
Хай щастить!

#разомдоперемоги
#департаментзовнішніхзносин
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Вітальне слово директора 
Департаменту міжнародної технічної
допомоги, інноваційного розвитку та 

зовнішніх зносин
Дениса Денищенка

Шановні користувачі бюлетеню!



Бюлетень виходить за ініціативи управління 
міжнародної технічної допомоги
Снопенко Михайло – заступник директора

Целіщев Євгеній – начальник відділу
Запропонований бюлетень дає змогу широкому колу осіб

(учням, студентам, науковцям, підприємцям, бізнесменам,
громадським організаціям, державним установам тощо)
ознайомитись з програмами допомоги міжнародних організацій,
обрати для себе цікаві напрями та досягти своїх цілей.

Основний зміст розбито на сектора за напрямами допомоги
та викладено в логічній послідовності. Матеріал зорієнтує читачів
не на механічне запам'ятовування, а насамперед на швидке та
зручне ознайомлення зі стислим описом програм міжнародних
партнерів та, за потреби, їх більш детальне вивчення після
переходу за гіперпосиланнями.

Кожен розділ бюлетеня має відповідне позначення згідно зі
змістом, а для зручності використання в бюлетені застосовано
наступні умовні позначки.

Ви маєте можливість висловити свою думку та надати
корисні поради щодо вдосконалення цього інструментарію! Для
цього просто заповніть АНКЕТУ http://bit.ly/2EImEH2

Та вже наступного місяця Ви отримаєте бюлетень на
електрону пошту!

- назва програми (або її спрямованість)

- організація виконавець або донор програми

- цільова аудиторія програми 

- стислий опис або суть програми

- дедлайн (кінцевий термін для участі)

- посилання на джерело з детальною 
інформацією

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Інформаційний портал
«ІДЕЇ НАРОДЖУЮТЬ ЗМІНИ»

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

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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http://grantloda.inf.ua/

Ресурс містить інформаційні матеріали щодо
рекомендацій з підготовки проєкту та подання
грантової заявки, посилання на різноманітні
платформи з пошуку грантових конкурсів.

В нагоді стануть бескоштовні освітні проєкти: онлайн-
курси, тренінги та семінари з сучасними темами та
досвідченими викладачами

У розділі «МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ» представлені ,
стислий опис, контактна інформація, пріорітети
діяльності та посилання на офіційні вебсторінки
міжнародних донорських організацій, що діють на
території Луганської області

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

http://grantloda.inf.ua/


Курс «Логіко-структурний підхід у розробці проєктної
заявки» орієнтований на надання теоретичних знань та
практичних кейсів задля максимально якісного заповнення
логіко-структурної матриці, що є однією з найважливіших
розділів аплікаційної форми проєкту для подання на участь у
Програмі підтримки проєктів секторальної політики,
пропонованої Європейським Союзом.

Корисні онлайн ресурси для 
навчання щодо підготовки проєктів 

ЛОГІКО-СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД У РОЗРОБЦІ ПРОЄКТНОЇ ЗАЯВКИ

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YSsWAF

Відбудова Сходу України та відновлення місцевих громад після
руйнівного впливу збройного конфлікту — ключове питання
державної політики. Як визначити, що саме потрібно громадам?
Як запобігати виникненню конфліктів та знизити напруженість у
громаді? Як працювати із соціальними стандартами? Що таке
сучасний соціальний менеджмент та чутливий до конфлікту
підхід? Хто такі «зацікавлені сторони» і як їх залучати до
планування, впровадження та оцінки проєкту?

СОЦІАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ І ЗАЛУЧЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2TplveO

Курс містить базову інформацію, яка допоможе представникам
органів місцевого самоврядування (і не тільки) розробити
проєктну пропозицію, управляти проєктом та звітувати про його
впровадження.

ПІДГОТОВКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ ГРОМАД

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2YIj5hq

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація
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Ви давно планували започаткувати стартап? Втомились
працювати на когось і мрієте про власну справу? Тоді цей
легендарний курс, що восени 2014 року читався у
Стенфордському університеті, саме для вас!

ЯК СТВОРИТИ СТАРТАП

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2Z0kDhU

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
Луганська обласна державна адміністрація

Чому одні країни, підприємства або ж люди стають фінансово
успішними, а інші – ні? Якими є загальні принципи управління
фінансами, які визначають успіх? Що треба врахувати, маючи
бізнес-ідею? Як оцінити ефективність та інвестиційну
привабливість бізнесу? Якими є найсучасніші тренди розвитку
фінансів?

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Зареєструватись на курс http://bit.ly/2OSHFrl
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Корисні онлайн ресурси для 
навчання щодо підготовки проєктів 



Грантових проєкти на впровадження заходів,
спрямованих на подолання викликів для малих та
середніх підприємств (МСП), що працюють в Україні
в нових галузях та галузях, що розвиваються, а саме:
низький рівень інвестування; невеликі обсяги
продажів (на внутрішньому та зовнішньому ринках);
обмежені ринки та клієнтська база. Подолання
таких викликів в рамках цього РПЗ допоможе
збільшити та розширити усі перелічені вище
фактори, а також збільшити кількість постійних
робочих місць.

ГРАНТИ ДЛЯ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ 
ПІДПРИЄМСТВ

USAID

МСП

29.02.2020

https://bit.ly/2MkcMKs
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https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2MkcMKs&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw3Arm-CwueaNLszoQNBNXQm


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка
України» (КЕУ), яка реалізується компанією
«Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає концепції
грантових проєктів від бізнес-асоціацій на
реалізацію заходів з підвищення ефективності та
прозорості регулювання діяльності приватних
підприємств, а також підвищення прозорості та
участі приватних підприємств у державних
закупівлях.

ПРОГРАМА 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»

USAID 

Бізнес-асоціацій

25.02.2020

http://bit.ly/31Ldgxl
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http://bit.ly/31Ldgxl


Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка
України» (КЕУ), яка реалізується компанією
«Кімонікс Інтернешнл Інк.», приймає грантові
заявки на впровадження діяльності, спрямованої на
організацію торгових місій, зокрема на відвідування
та участь у виставках та торговельних шоу.

ПРОГРАМА 
«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА 

ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ»

USAID 

Юридичні особи

31.03.2020

http://bit.ly/2Mir6lm
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http://bit.ly/2Mir6lm


Загальна мета грантового конкурсу - підвищення
конкурентоспроможності та покращення
екологічних показників європейської індустрії моди
шляхом нарощування потенціалу та підтримки
малого бізнесу (МСП, дизайнерів та стартапів) у
секторі, щоб вони стали більш
ресурсозберігаючими та змогли перетворити свою
бізнес-модель на більш циркулярну.

АКСЕЛЕРАЦІЯ ТА 
МАСШТАБУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

РІШЕНЬ У ІНДУСТРІЇ МОДИ НА 
ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ ТА 

ЦИРКУЛЯРНОСТІ

Програми ЄС COSME

Консорціум 

17.12.2019

http://bit.ly/32oh5sE
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http://bit.ly/32oh5sE


Актуальні пропозиції фінансування відкриють
можливості для реалізації проєктів та ініціатив у
різноманітних сферах. Обирайте саме те, що
необхідно для вашої організації.

ДОБІРКА ГРАНТІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЙ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ГУРТ

Громадські організації

Залежно від програми

http://bit.ly/31k4i9s
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http://bit.ly/31k4i9s


Конкурс грантів за напрямами громадська безпека,
соціальна згуртованість та взаємодія поліції та
громади на засадах партнерства для неурядових
організацій, які здійснюють діяльність на території
Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Запорізької та Луганської областей, який
проводиться Програмою ООН із відновлення та
розбудови миру, та пояснити процедуру подачі
проєктних пропозицій.

ПРОГРАМА ООН ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ТА 
РОЗБУДОВИ МИРУ

ООН 

Неурядові організації

10.11.2019

http://bit.ly/2qVhKDZ
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http://bit.ly/2qVhKDZ


В рамках проєкту Щедрий Вівторок спільно з Zagoriy
Foundation оголошуємо конкурс на отримання міні-
грантів для реалізації найкреативніших активацій у
рамках Щедрого Вівторка.

КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ 
ДО ЩЕДРОГО ВІВТОРКА

Zagpriy Foundation

Юридично зареєстровані некомерційні 
організації

10.11.2019

http://bit.ly/2JzDdZr
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http://bit.ly/2JzDdZr


Цей конкурс оголошено в рамках реалізації проєкту
«Забезпечення ефективної участі громадян у
впроваджені реформ для ґендерної рівності», що
фінансується урядом Канади. Він має на меті
підтримку інклюзивних та ґендерно збалансованих
громадянських і політичних процесів у Україні.
Максимальний розмір гранту не може
перевищувати 588,000 гривень.

ГРАНТ: 
ЖІНОЧЕ ЛІДЕРСТВО/ІНІЦІАТИВА 

«АЛЬЯНС РІВНОПРАВНОГО 
ПАРТНЕРСТВА ЧОЛОВІКІВ ТА ЖІНОК»

IFES

Неурядові неприбуткові організації

13.11.2019

http://bit.ly/31sFVWK
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http://bit.ly/31sFVWK


IREX надасть:
-всебічну інформаційну підтримку своїм партнерам
задля підвищення їх обізнаності та впровадження
діяльності в
-набір інформаційних матеріалів для використання
під час проведення заходів та розповсюдження у
громадах серед мешканців;
-грантову підтримку у розмірі від 800 дол. США до
1700 дол. США для кожної пари (ГО+бібліотека), що
мають бути використані на проектну діяльність;
-консультації спеціаліста з проведення
соціологічних досліджень та аналізу даних;

ПРОЕКТ USAID ПУЛЬС

IREX 

Бібліотеки та громадські організацій

15.11.2019

http://bit.ly/2poFJeg
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http://bit.ly/2poFJeg


Мета конкурсу – сприяти розвитку ромського
молодіжного правозахисного руху через підтримку
громадських ініціатив, спрямованих на
управоспроможнення ромських громад, посилення
присутності в інформаційному просторі позитивних
образів рома, збереження ідентичності й історичної
пам’яті тощо.

Підтримка громадських і 
правозахисних ініціатив ромської 

молоді

Міжнародний фонд «Відродження»

Молоді активісти/ки з ромських громад, 
учасники/ці і лідери/ки команд Форуму 

ромської молоді 2019

17.11.2019

http://bit.ly/2NKsblr
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http://bit.ly/2NKsblr


Цілі проєкту:
• підтримка роботи соціальних організацій с
благодійними проєктами;
• привернення уваги бізнесменів і інших громадян
до популяризації благодійної діяльності;
• заохочення діяльності благодійних організацій і
мотивація початківців.

«ДЕЛЬТА МИЛОСЕРДЯ»

Портал ДельтаКредит

Благодійні організації України

18.11.2019

http://bit.ly/2MQ0rN5
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http://bit.ly/2MQ0rN5


Цей пілотний проєкт дозволить поліпшити доступ
до правосуддя для осіб з інвалідністю, а також
підвищити їх рівень обізнаності про способи захисту
своїх прав та привернути увагу до існуючих проблем
в зазначеній сфері.

Проєкт із підготовки параюристів 
серед осіб з інвалідністю

ООН 

Громадські організації

19.11.2019

http://bit.ly/2NkT7sT
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http://bit.ly/2NkT7sT


Фінансова підтримка протягом 6 або 12 місяців.
Актуально для громадського сектору та активістів,
що шукають ресурси для покращення своїх проєктів,
але ще не отримали великих грантів.

Підтримка лідерів, що працюють у сферах: освіта, 
підтримка малозабезпечених верств населення, 
розвиток малих громад, охорона здоров’я та 
охорона навколишнього середовища.

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

Leaders Fund

Громадський сектор

30.11.2019

http://bit.ly/30UBy6L
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https://bit.ly/30UBy6L?fbclid=IwAR1hEqwjiSPIJSnEs32EFRQguZ1jOwis_EqLEW4opSzOhibIBMl88sY07fY


Метою цього проєкту є отримання заявок на
фінансування в рамках грантової програми Проєкту
USAID FST.

Проєкт USAID FST запрошує до подання пропозицій
на грантове фінансування (концепцій) потенційних
партнерів, зацікавлених у здійсненні заходів, що
сприятимуть досягненню цілей та завдань проєкту у
трансформації та стабілізації фінансового сектору
України.

ПРОЄКТ «ТРАНСФОРМАЦІЯ 
ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»

USAID

Громадські організації

31.03.2020

http://bit.ly/2n2uy9X

21

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/2n2uy9X&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1I4UY0ZJRjyG88pTnPHmyV


• Надання допомоги Уряду України для
забезпечення усіх громадян доступною,
надійною, сталою та безпечною енергією;

• Підтримка Уряду України в інтеграції до
європейських енергетичних ринків шляхом
допомоги ключовим державним органам та
регулятору у виконанні вимог енергетичного
законодавства ЄС, включаючи Третій
енергетичний пакет;

• Зміцнення енергетичної безпеки України
завдяки реформуванню конкурентних ринків.

ПРОЄКТ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

USAID 

Приватний сектор та громадське 
суспільство

30.04.2020

https://bit.ly/2KXy9iO
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https://www.google.com/url?q=https://bit.ly/2KXy9iO&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WhXZ3EiU0no_NmN5SiLYj


Українські дослідники разом з німецькими
партнерами можуть отримати до 40 тис євро на
розвиток наукового проєкту в межах конкурсу
“Bridge2ERA EaP 2019”. Він підтримує подачу
спільних заявок за програмою “Горизонт 2020” та
“Горизонт Європа”.

Фінансова підтримка надається у формі
безповоротних гранів у розмірі 40 тис євро, за участі
малого та середнього підприємництва – до 50 тис
євро строком до 24 місяців. Ці кошти учасники
зможуть використовувати на обмін персоналом,
координацію міжнародного співробітництва, а
також організацію заходів.

ГРАНТИ НА РОЗВИТОК
НАУКОВОГО ПРОЄКТУ

Програма “Bridge2ERA EaP 2019”

Науковці 

06.12.2019

http://bit.ly/2ktTXbl
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http://bit.ly/2ktTXbl


Загальна мета конкурсу – збільшити здатність
концертних залів залишатися
конкурентоспроможними у мінливих ринкових та
регуляторних умовах. Ця можливість покликаний
сприяти сталому розповсюдженню живої музики
через співпрацю між малими та середніми
концертними залами з метою стимулювання
інноваційних моделей співпраці, підвищення ролі та
активності локальних організацій у місцевій
громаді.

СПІВПРАЦЯ МАЛИХ 
КОНЦЕРТНИХ ЗАЛІВ

«Music Moves Europe»

Приватні та публічні юридичні особи,  
прибуткові та неприбуткові організації;

15.11.2019

http://bit.ly/2ncEzkS
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http://bit.ly/2ncEzkS


Мета — посилення співпраці та взаємовідносин між
місцевими органами влади (МОВ), державними та
комунальними установами у сфері культурної
спадщини та організаціями громадянського
суспільства (ОГС), щоб сприяти відповідальним
заходам та здійсненню політики щодо збереження,
управління та популяризації місцевої культурної
спадщини як спільного добра та колективного
надбання для місцевого соціально-економічного
розвитку.

КОНКУРС МІНІ-ГРАНТІВ ДЛЯ 
КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Європейським Союзом

Організації громадянського суспільства

18.11.2019

http://bit.ly/2BxjBkv
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http://bit.ly/2BxjBkv


Програма направлена на :
-Підтримку проєктів міжнародної співпраці та
копродукції, що розробляються та втілюються
спільно організаційними партнерами з України та
ЄС.
-Допомогу посилювати міжнародну видимість та
мережування українських культурних акторів,
зміцнювати діалог та поглиблювати співпрацю між
українськими та європейськими (також з країни
Східного партнерства) культурними організаціями

ГРАНТИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ

House of Europe

Державних/громадських організацій

21.11.2019

http://bit.ly/31uvBha
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https://bit.ly/31uvBha?fbclid=IwAR1a_itNqmcbIV4v3qtgytKViZ21F8Iw7hydFbdSXb9izzda3LLtVlbcDeQ


Грантова програма:
- фінансує розвиток інфраструктури культурних
організацій
- підтримає найцікавіші довгострокові проєкти від
найактивніших та найкреативніших регіональних
культурних закладів (як державних, так і
неурядових)

ІНФРАСТРУКТУРНІ ГРАНТИ

House of Europe

Державні та комунальні заклади 
культури, недержавні культурні 

організації та інші

28.11.2019

http://bit.ly/33PTcKJ
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http://bit.ly/33PTcKJ


Цей конкурс підтримує проведення
транснаціональних проєктів співпраці у секторі
культурних та креативних індустрій протягом
максимум чотирьох років.
Взяти участь у конкурсі мають можливість
організації, які працюють у секторі культури та
креативних індустрій, а саме: танець, театр,
література, перформативне мистецтво, музика,
візуальні мистецтва, спадщина, архітектура, дизайн,
цирк, фестивалі, ремесло, мода та інші.

ПРОЄКТИ МІЖНАРОДНОЇ 
СПІВПРАЦІ

27.11.2019

http://bit.ly/332JqV2
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Організації культурного сектору

програма «Креативна Європа»

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/332JqV2&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2TpVO6UqQTtX3lmi1RTz15


Конкурс направлений на мотивацію сучасних
талановитих студентів. Молодь може брати участь у
змаганні задля отримання заохочення та цікавого
досвіду.
Цього року призовий фонд – по 15 000 гривень від
кожного грантодавця. Студенти, які посядуть 2 та 3
місця, також отримають заохочувальні призи по
5 000 грн і по 3 000 грн відповідно.

ПРОЄКТ “SCHOLARSHIP В УКРАЇНІ”

Маркетингова компанія CyberShark

30.11.2019

http://bit.ly/2AT2HfC
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Студенти 2-5 курсів, магістри

http://bit.ly/2AT2HfC


Проект «Відкрита медіа платформа» (Open Media
Hub (OMH)), який фінансується ЄС, запрошує
журналістів подати заявку на підтримку
виробництва серії соціальних відео на тему: «Бути
20-річним: молоді активісти».

Заявників запрошують створити оригінальний 90-
секундний квадратний відеосюжет для розміщення
на соціальних медіаплатформах (Facebook,
Instagram та інші).

Проект «Відкрита медіа платформа» 
«Бути 20-річним: молоді активісти»

ЄС

01.12.2019

http://bit.ly/2C1IjJV
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Інформаційні, журналістські організації

http://bit.ly/2C1IjJV


Ця можливість:
■ Підтримує проєкти міжнародної співпраці та
копродукції, що розробляються та втілюються
спільно організаційними партнерами з України та
ЕС.
■ Допомагає посилювати міжнародну видимість та
мережування українських культурних акторів,
зміцнювати діалог та поглиблювати співпрацю між
українськими та європейськими (також з країни
Східного партнерства) культурними організаціями

ПРОГРАМА ЄС HOUSE OF EUROPE

ЄС

21.11.2019

http://bit.ly/2WjE71g
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Державні/громадські організації

http://bit.ly/2WjE71g


Гранти мобільності ─ це кошти, що надаються House
of Europe окремим особам на відвідування країни
Європейського Союзу для участі у конференціях,
мережевих заходах, професійних форумах, які
заявник обирає самостійно або для встановлення
робочих зв’язків з представниками професійної
спільноти з Європейського Союзу.

ПРОГРАМА ЄС HOUSE OF EUROPE
(ГРАНТИ МОБІЛЬНОСТІ)

ЄС

14.11.2019

http://bit.ly/36ajvNv
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Професіонали у секторі культури та 
креативних індустрій

http://bit.ly/36ajvNv


Що отримає учасник?
■ Фінансування на реалізацію проєкту з перекладу
та публікації: до 4000 євро
■ Весь виробничий цикл від перекладу до готової
книги, включаючи дизайн книги та рекламу
■ Можливість брати участь у семінарах з перекладу
та підвищення кваліфікації Дому Європи

ПРОГРАМА ЄС HOUSE OF EUROPE
(ВЕЛИКА ГРАНТОВА ПРОГРАМА 

ПЕРЕКЛАДІВ)

ЄС

14.11.2019

http://bit.ly/2NgZv3b
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Видавництва або інші видавничі 
організації

http://bit.ly/2NgZv3b


«Ідеї народжують зміни»
Інформаційний проєкт, що містить календар
грантових програм, інтерактивну карту відновлених
об'єктів інфраструктури та корисні інформаційно-
методичні матеріали з грантрайтингу, в яких містяться
рекомендації з підготовки проєкту та подання
грантової заявки, посилання на різноманітні
платформи з пошуку грантових конкурсів.

Інформація для підготовки проєктів 

http://grantloda.inf.ua/

«Соціальне проєктування та грантрайтинг»
Цей посібник створений з метою надання допомоги з
підготовки проєктів та управління ними. Видання
містить детальний типовий алгоритм підготовки
проєктної заявки.

http://bit.ly/2VgTWWi

Concept Note Вашого проєкту. Швидкий путівник з
написання.
concept note - це такий собі локанічний опис проєкту, 
який Ви у змозі “тримати в голові”. загальна “схема” 
Вашого проєкту. І це Ваш шанс отримати схвальний
відгук від донора, перш ніж він перегляне повну
заявку.http://bit.ly/355iWEj

«Інформаційні джерела грантрайтингу»
Зручний та корисний ресурс з пошуку грантових
програм, який містить актуальні посилання на веб-
ресурси платформ, установ та органцізацій, що
надають міжнародну технічну допомогу

http://bit.ly/2OkrCk5
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проєкт USAID “Громадяни в дії” презентував посібник
“Соціальне підприємництво: Бізнес-модель.
Реєстрація. Оподаткування”, який допоможе
розібратись в українському законодавстві з цього
питання.
Посібник допоможе тим громадським активістам, які
вже мають ідею для соціального підприємництва, але
поки не знають як втілити її на практиці

Інформація для підготовки проєктів 

http://bit.ly/2znd11n

Посібник включає:
Інформаційно-методичні матеріали щодо розробки
проєктів;
Пояснення відносно стандартизованої форми
викладення проєктної пропозиції;
Стандартизована форма проєктної заявки та
інструкція стосовно її заповнення;
Зразки заповнення

http://bit.ly/2mNBx5P

Презентація включає:
Основні поняття проєктної діяльності;
Види міжнародної допомоги;
Вибір ідеї проєкту, формулювання проблеми;
Моніторинг проєкту;
Бюджет проєкту
Прикладиhttp://bit.ly/2jIa0Sa

Благодійний концерт як інструмент фандрейзингу.
Підготовка благодійного концерту (райдер, промоція, 
бюджет).
Проведення концерту.
Звітування та використання зібраних коштів.
Що каже закон.
Що радять практики.

http://bit.ly/2jIa0Sa
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У посібнику подано інформацію щодо інструментів фі
нансування проєктів Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020». Розкрито особливості роботи з
«Порталом учасників» Європейської комісії, методи
пошуку партнерів, структуру проєктної пропозиції,
критерії її оцінювання.

http://bit.ly/2G8VVqn

https://bit.ly/2vcuUf2

«Креативна Європа» – це програма Європейського
Союзу, спрямована на підтримку культурного,
креативного та аудіовізуального секторів. З 2014 до
2020 року на підтримку європейських проєктів, що
дають можливість подорожувати, охоплювати нові
аудиторії, обмінюватися практичними навичками та
вдосконалюватися, планується виділити 1,46
мільярда євро.

https://bit.ly/2ASzDb0

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на
період 2014-2020 рр., що підтримує проєкти
співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері
освіти, професійної підготовки, молоді та спорту.
Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з
країн-партнерів (Programme Countries) Програми
Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries)
Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни
Економічного Союзу

https://bit.ly/2Hwe5Cl

ЄС допомагає компаніям в Україні через ініціативу
"EU4Business" та співпрацює з такими організаціями
як: Європейський банк реконструкції та розвитку
(ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ),
Німецький банк розвитку (KfW), GFA, Міжнародний
торговий центр (ITC), Організація економічного
співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Світовий банк.

Інформація для підготовки проєктів 

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
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http://bit.ly/2G8VVqn
https://bit.ly/2vcuUf2
https://bit.ly/2ASzDb0
https://bit.ly/2Hwe5Cl


Програма технологічної підтримки неприбуткових
організацій України (TechSoup Україна) запрошує
менеджерів/ок українських неурядових організацій
взяти участь у вебінарах, що допоможуть їм
ефективніше планувати та реалізовувати проекти,
спираючись на можливості цифрових рішень.

http://bit.ly/2MYziHN

Інформація для підготовки проєктів 
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Кількість дешевих та безкоштовних онлайн
інструментів постійно збільшується. Ці додатки –
ефективний інструмент покращити роботу з сайтом,
сторінками у соцмережах та візуальним контентом
організації

http://bit.ly/2k63fd6

http://bit.ly/2MYziHN
http://bit.ly/2k63fd6


Довідник розроблений з метою мотивувати людей до започаткування власної
справи. Тут зібрана основна первинна інформація, яка необхідна при реалізації
власної бізнес-ідеї. Сподіваємося, що він буде Вам корисним.
Підприємець – це активна, самодостатня людина, яка сама планує свій час, свої
справи, своє життя. Підприємець – це основа вільного, демократичного суспільства,
основний дієвий фактор протидії диктатурі, державній монополії та політиці
утримування населення в стані бідності і залежності від можновладців. Всі Майдани
та акції громадської непокори в Україні були можливими завдяки приватним
незалежним підприємцям.
Зробіть свій вибір!

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

ЗАВАНТАЖИТИ https://bit.ly/2PeAaGm

Департамент міжнародної технічної допомоги, інноваційного розвитку та зовнішніх зносин
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https://bit.ly/2PeAaGm


Чекаємо на Ваш feedback! 
Нам важлива Ваша думка!

Долучайтесь до змін та поширюйте
інформацію

zbirnikMTD@ukr.net

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

+38 (06452) 2-30-35

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